
  РҚАО-ның ескерту! 

      Кодекстің қолданысқа енгізілу тәртібін 245-баптан қараңыз. 

      Ескерту. Бҥкіл мәтін бойынша «ауылдың (селоның)», «ауылдық (селолық)», 

«ауылдарда (селоларда)» деген сӛздер тиісінше «ауылдың», «ауылдық», 

«ауылдарда» деген сӛздермен ауыстырылды - ҚР 03.07.2013 № 121-

V Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі). 

      Ескерту. Мазмҧны және бҥкіл мәтіні бойынша «ставкасы», 

«ставкаларының», «ставкаларын», «ставкасынан», «ставкасымен» деген сӛздер 

тиісінше «мӛлшерлемесі», «мӛлшерлемелерінің», «мӛлшерлемелерін», 

«мӛлшерлемесінен», «мӛлшерлемесімен» деген сӛздермен, «проценттік», 

«проценті», «процент», «процентінен», «проценттен», «процентпен», 

«проценттер», «процентіне», «процентті» деген сӛздер тиісінше «пайыздық», 

«пайызы», «пайыз», «пайызынан», «пайыздан», «пайызбен», «пайыздар», 

«пайызына», «пайызды» деген сӛздермен, «аффилиирленген» деген сӛз «ҥлестес» 

деген сӛзбен ауыстырылды - ҚР 28.11.2014 № 257-V Заңымен (01.01.2015 бастап 

қолданысқа енгізіледі). 

      Осы Кодекс бюджеттік, бюджетаралық қатынастарды реттейді, бюджет 

жҥйесінің жҧмыс істеуінің, бюджет қаражатының қҧралуы мен пайдаланылуының, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын қалыптастыру мен 

пайдаланудың негізгі ережелерін, принциптерін және тетіктерін белгілейді. 

ЖАЛПЫ БӚЛІМ 

1-бӛлім. БЮДЖЕТ ЖҤЙЕСІ 

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

       1-бап. Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасы 

      1. Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасы Қазақстан 

Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Кодекстен және қабылдануы 

осы Кодексте кӛзделген нормативтік қҧқықтық актілерден тҧрады. 

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы 

Кодекстегіден ӛзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері 

қолданылады. 

      2-бап. Қазақстан Республикасы бюджет заңнамасының 

              қолданылуы 

      1. Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасының Қазақстан 

Республикасының бҥкіл аумағында кҥші болады және барлық жеке және заңды 

тҧлғаларға қолданылады. 

      2. Осы Кодексте кӛзделген жағдайларды қоспағанда, осы Кодекстің 

мемлекеттік мекемелерге қатысты ережелері Қазақстан Республикасының Ҧлттық 

Банкіне және Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар 

сметасынан) қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге қолданылмайды. 

      3. Қазақстан Республикасының Ҥкіметі мен жергілікті атқарушы 

органдардың тиісінше республикалық және жергілікті бюджеттерден кезекті 

қаржы жылына ақша бӛлу туралы актілері, осы актілердің қайтарымды негізде 

ақша бӛлу туралы ережелерін қоспағанда, ағымдағы қаржы жылы аяқталғаннан 

кейін кҥшін жояды. 

      Жоспарлы кезеңнің екінші және ҥшінші жылдары бойынша республикалық 
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бюджет туралы заңға (жергілікті бюджет туралы мәслихат шешіміне) 

қосымшалардың қолданысы келесі жоспарлы кезеңге арналған республикалық 

бюджет туралы заңның (жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімінің) 

қолданысқа енгізілуімен кҥшін жоятын болады. 

      4. Республикалық бюджет туралы заң, жергілікті бюджет туралы 

мәслихаттың шешімі, Қазақстан Республикасының Ҥкіметі мен жергілікті 

атқарушы органдардың оларды іске асыру туралы актілері, сондай-ақ оларға 

ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы нормативтік қҧқықтық актілер 

тиісті қаржы жылының 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. 

      3-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар 

      1. Осы Кодексте мынадай негізгі ҧғымдар пайдаланылады: 

      1) аваль - вексельдік кепілдік, оны жасаған тҧлға вексель бойынша 

міндетті тҧлға ҥшін вексель бойынша тӛлемді жҥзеге асыру жӛнінде (толық 

немесе ішінара) ӛзіне міндеттеме қабылдайды; 

      2) байланыссыз гранттар - Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің грант 

берген донордан одан әрі қарыз алуын немесе республикалық және жергілікті 

бюджеттерден қоса қаржыландыру кӛзделмейтін гранттар; 

      3) байланысты гранттар - Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің грант 

берген донордан одан әрі қарыз алуын немесе байланысты грантты іске асыруға 

бағытталған тиісті бюджеттік бағдарламаның шеңберінде республикалық және 

жергілікті бюджеттерден қоса қаржыландыруды кӛздейтін гранттар; 

      4) байланысты грант туралы келісім - Қазақстан Республикасына ӛтеусіз 

қаржылық немесе техникалық кӛмек ҧсыну кӛзделген мемлекеттік орган және 

донор арасындағы шарт; 

      5) алып тасталды - ҚР 12.11.2015 № 393-V Заңымен (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 

      6) банк кепiлдiгi – қарыз алушы мемлекеттiк кепiлдiк беру туралы 

келiсiмде белгiленген тәртiппен және мерзiмдерде қарыз шарты бойынша соманы 

тӛлемеген жағдайда, банктiң бюджеттi атқару жӛнiндегi орталық уәкілетті 

орган алдындағы мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша берешектi ӛтеу 

жӛнiндегі мiндеттемесi; 

      7) бекітілген бюджет - Қазақстан Республикасының Парламенті немесе 

тиісті мәслихат бекіткен бюджет; 

      8) борышқа қызмет кӛрсету - белгілі бір уақыт кезеңіндегі сыйақының, 

комиссиялық тӛлемдердің, айыппҧлдардың және қарыз алу шарттарынан туындайтын 

ӛзге де тӛлемдердің жиынтық тӛлемі; 

      9) борыш мониторингі - мемлекеттің ӛзі уәкілеттік берген органдар 

арқылы борышты есепке алу, талдау және қалыптастыру, ӛзгерту және қызмет 

кӛрсету процесін бақылау жӛніндегі қызметі; 

      10) борышты ӛтеу - қарыз алушының алған қарыз сомасын қарыз шартында 

белгіленген тәртіппен қайтаруы, қарыз шартынан туындайтын басқа да 

міндеттемелерді орындауы; 

      11) алып тасталды - ҚР 12.11.2015 № 393-V Заңымен (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 

      11-1) алып тасталды - ҚР 04.07.2013 № 131-V Заңымен (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

      12) бюджет - мемлекеттің ӛз міндеттері мен функцияларын іске асыруды 

қаржылық қамтамасыз етуге арналған орталықтандырылған ақша қоры; 

      12-1) бюджет жҥйесi – бюджеттердiң және Қазақстан Республикасы Ҧлттық 
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қорының, сондай-ақ бюджеттiк процестер мен қатынастардың жиынтығы; 

      12-2) бюджет қаражаты – мемлекеттiк меншiкке тҥсуі және жҧмсалуы 

бюджетте ақшалай нысанда кӛрсетiлетiн мемлекеттiң ақшасы мен ӛзге де 

активтерi; 

      12-3) бюджет қаражатын алушылар – бюджет қаражатын бюджеттiк 

бағдарламалардың әкiмшiсi арқылы алатын және оны бюджеттiк бағдарламаларды 

iске асыру шеңберiнде пайдаланатын жеке және заңды тҧлғалар; 

      12-4) бюджет процесi – Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен 

регламенттелген, мемлекеттiк органдардың бюджеттi жоспарлау, қарау, бекiту, 

атқару, нақтылау және тҥзету, бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептілікті, 

бюджеттік есеп пен бюджеттік есептілікті, мемлекеттiк аудитті және қаржылық 

бақылауды жҥргізу, бюджеттiк мониторинг және нәтижелердi бағалау жӛнiндегi 

қызметi; 

      12-5) бюджет қаражатының игерілмеуі – бюджеттік қаражаттың ҥнемделуін, 

Қазақстан Республикасының Ҥкіметі мен жергілікті атқарушы органдардың 

резервтерінің бӛлінбеген қалдығын, шартты тҥрде қаржыландырылатын 

шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің немесе жергілікті 

атқарушы органдардың шешімі бойынша толық пайдалануға рҧқсат етілген, ӛткен 

қаржы жылы бӛлінген нысаналы даму трансферттерінің қайтарылған сомасын 

қоспағанда, бюджеттік бағдарлама бойынша тӛленген міндеттемелердің тӛлемдері 

бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарының есепті кезеңнің қорытындылары 

бойынша қалыптасқан асып тҥсу сомасы; 

      13) бюджетті атқару жӛніндегі жергілікті уәкілетті орган - жергілікті 

бюджеттен қаржыландырылатын, бюджетті атқару, жергілікті бюджеттің атқарылуы 

бойынша бухгалтерлік есепке алуды, бюджеттік есепке алу мен бюджеттік 

есептілікті жҥргізу саласындағы функцияларды жҥзеге асыратын атқарушы орган; 

      14) бюджеттi атқару жӛнiндегi орталық уәкiлеттi орган – бюджетті 

атқару, республикалық бюджеттiң және ӛз қҧзыретi шегiнде жергiлiктi 

бюджеттердiң, Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкiнiң есебi негiзiнде 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорының атқарылуы бойынша бухгалтерлiк 

есепке алуды, бюджеттiк есепке алу мен бюджеттiк есептiлiктi жҥргiзу 

саласында басшылықты және салааралық ҥйлестіруді жҥзеге асыратын орталық 

атқарушы орган; 

      14-1) алып тасталды - ҚР 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңымен. 

      14-2) бюджеттік бағдарламаларды тиімсіз атқару – бюджеттік жҥйенің 

мынадай: нәтижелілік, негізділік, тиімділік, жауапкершілік, бюджет 

қаражатының атаулылығы мен нысаналы сипаты қағидаттарына сәйкес келмейтін 

бюджет қаражаттарының жҧмсалуы; 

      15) алып тасталды - ҚР 04.07.2013 № 131-V Заңымен (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

      15-1) бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган – 

бюджеттік жоспарлау саласындағы басшылықты және салааралық ҥйлестіруді 

жҥзеге асыратын орталық атқарушы орган; 

      16) бюджеттік инвестициялар – заңды тҧлғалардың жарғылық капиталдарын 

қалыптастыруға және (немесе) ҧлғайтуға, бюджеттік инвестициялық жобаларды 

іске асыру арқылы мемлекет активтерін қҧруға және (немесе) дамытуға 

бағытталған республикалық немесе жергілікті бюджеттен қаржыландыру; 

      17) бюджеттік инвестициялық жоба – жаңа объектілерді қҧруға (салуға) 

не қолда барларын реконструкциялауға, сондай-ақ ақпараттық жҥйелерді қҧруға, 
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енгізуге және дамытуға бағытталған, белгілі бір уақыт кезеңі ішінде бюджет 

қаражаты есебінен бюджеттік бағдарлама әкімшісі тікелей іске асыратын және 

аяқталған сипаттағы іс-шаралар жиынтығы; 

      17-1) бюджеттiк инвестициялық жоба бойынша экономикалық қорытынды – 

бюджеттiк инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негiздемесiне 

экономикалық сараптаманың қорытындысы негiзiнде дайындалған, мемлекеттiк 

жоспарлау жӛнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органның бюджеттiк 

инвестициялық жобаны iске асырудың экономикалық орындылығы, оның ел 

экономикасына ықпалы мен стратегиялық және (немесе) бағдарламалық қҧжаттарға 

сәйкес келуі тҧрғысынан қорытындысы; 

      17-2) бюджеттiк инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық 

негiздемесiне экономикалық сараптама – техникалық-экономикалық негiздемеде 

ҧсынылған ақпаратты салалық сараптаманың қорытындысы және Қазақстан 

Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес талап етiлетiн басқа да 

сараптамалардың қорытындылары негiзiнде жҥргiзiлетiн, жобаның жҥзеге 

асырылуын және тиiмдiлiгiн айқындау тҧрғысынан кешендi бағалау; 

      18) бюджеттік қамтамасыз етілу - тиісті бюджеттер қаражаты есебінен 

ҧсынылатын, осы кӛрсетілетін қызметтерді алушылардың бірлігіне есептегендегі 

мемлекеттік қызметтер қҧны; 

      19) алып тасталды - ҚР 04.07.2013 № 131-V Заңымен (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

      20) алып тасталды - ҚР 04.07.2013 № 131-V Заңымен (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

      21) бюджеттік қатынастар - бюджет процесінде туындайтын қатынастар; 

      22) бюджеттік операциялар - бюджетті атқару процесінде жҥзеге 

асырылатын операциялар; 

      23) алып тасталды - ҚР 04.07.2013 № 131-V Заңымен (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

      24) грант - донорлардың Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

ҧйымдарына беретін ӛтеусіз қаржылық немесе техникалық кӛмегі; 

      25) донорлар - шет мемлекеттер, олардың ҥкіметтері мен агенттіктері, 

халықаралық және шетелдік мемлекеттік ҧйымдар, қызметі Қазақстан 

Республикасының Конституциясына қайшы келмейтін шетелдердің ҥкіметтік емес 

қоғамдық ҧйымдары және қорлары; 

      26) есепті қаржы жылы - жоспарлы кезеңнің ағымдағы қаржы жылының 

алдындағы жыл; 

      26-1) жергiлiктi атқарушы орган борышының лимитi – мемлекеттік 

жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган облыстың, республикалық маңызы 

бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органдары ҥшiн белгiлейтін, 

жергiлiктi атқарушы органның тиiстi қаржы жылына алынған және ӛтелмеген 

қарыздарының тiркелген сомасы, одан жергiлiктi атқарушы органның белгiленген 

кҥнге (тиiстi қаржы жылының соңына) нақты борышы аспауға тиiс; 

      27) жергілікті атқарушы органның борышы - жергілікті атқарушы органның 

белгілі бір кҥнге алынған және ӛтелмеген қарыздарының сомасы; 

      28) алып тасталды - ҚР 04.07.2013 № 131-V Заңымен (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

      29) жоспарлы кезең - ағымдағы қаржы жылынан кейінгі ҥш қаржы жылы; 

      29-1) заңды тҧлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы 

бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық қорытынды – заңды тҧлғалардың 

жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың 

қаржылық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптама қорытындылары 
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негізінде әзірленген, бюджеттік инвестицияларды жҥзеге асырудың экономикалық 

орындылығы, олардың ел экономикасына әсері мен стратегиялық және (немесе) 

бағдарламалық қҧжаттарға сәйкестігі тҧрғысынан мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның қорытындысы; 

      29-2) заңды тҧлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы 

бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесінің экономикалық 

сараптамасы – іс-шаралардың салалық сараптамасының қорытындысы және 

Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа 

да сараптамалардың қорытындылары негізінде жҥргізілетін негізділік және 

нәтижелілік критерийлеріне сәйкестігі тҧрғысынан қаржылық-экономикалық 

негіздемеде ҧсынылған ақпаратты кешенді бағалау; 

      29-3) заңды тҧлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) 

ҧлғайту арқылы бюджеттік инвестициялар – заңды тҧлғаның жарғылық капиталын 

республикалық немесе жергілікті бюджеттен қалыптастыру және (немесе) ҧлғайту 

арқылы оны дамытуға бағытталған іс-шараларды іске асыру; 

      30) инвестициялық ҧсыныс – бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері 

әзірлейтін тиісті іс-шаралар жиынтығын қоса алғанда, мақсатқа қол жеткізу 

ҥшін мемлекеттік, ҥкіметтік бағдарламаларды және аумақтарды дамыту 

бағдарламаларын іске асыру шеңберінде мемлекеттік инвестициялық жобаларды 

іске асырудың орындылығын негіздейтін, мақсатқа қол жеткізу жолдары мен 

ықтимал қаржыландыру тәсілдерін кӛрсететін тҧжырымдамалық ҧсыныс; 

      30-1) инвестициялық ҧсыныстың экономикалық қорытындысы – салалық 

сараптаманың қорытындысы және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына 

сәйкес талап етілетін сараптамалардың басқа да қорытындылары негiзінде 

жҥргiзiлетiн, пайдалар мен шығындар талдауын пайдалана отырып, инвестициялық 

ҧсыныста берілген ақпаратты кешенді бағалау; 

      31) квазимемлекеттік сектор субъектілері – мемлекеттік кәсіпорындар, 

жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, оның ішінде 

мемлекет қҧрылтайшысы, қатысушысы немесе акционері болып табылатын ҧлттық 

басқарушы холдингтер, ҧлттық холдингтер, ҧлттық компаниялар, сондай-ақ 

еншілес, тәуелді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес 

олармен ҥлестес болып табылатын ӛзге де заңды тҧлғалар; 

      32) кезекті қаржы жылы - ағымдағы қаржы жылынан кейінгі жыл; 

      33) келісімшарт жасасушы агент - бюджетті атқару жӛніндегі уәкілетті 

органмен жасалатын ҥкіметтік қарыздарды хеджирлеу жӛніндегі мәміленің 

тарабы; 

      33-1) концессиялық жоба – Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына 

және «Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шектеулі 

уақыт кезеңі ішінде іске асырылатын және аяқталған сипаттағы концессияны 

жҥзеге асыру жӛніндегі іс-шаралар жиынтығы; 

      34) алып тасталды - ҚР 04.07.2013 № 131-V Заңымен (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

      35) кірістерді бӛлу нормативі - әртҥрлі деңгейлердегі бюджеттер 

арасында кіріс тҥрлерін бӛлудің пайыздық арақатынасы; 

      36) Қазақстан Республикасының резиденттері - Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес қҧрылған, Қазақстан Республикасында 

орналасқан заңды тҧлғалар, сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасында және 

(немесе) оның шегінен тысқары жерлерде орналасқан филиалдары мен 

ӛкілдіктері; 

      37) қаржы агенттігі - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

экономиканың белгілі бір салаларында мемлекеттік инвестициялық саясатты іске 
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асыруға уәкілеттік берілген ҧлттық басқарушы холдинг және акцияларының жҥз 

пайызы ҧлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тҧлғалар, сондай-ақ мемлекет 

жҥз пайыз қатысатын банк немесе банк операцияларының жекелеген тҥрлерін 

жҥзеге асыратын және осы мақсаттарда Қазақстан Республикасының қаржы 

нарығынан және (немесе) халықаралық қаржы нарығынан қарыз алуды жҥзеге 

асыратын ҧйым; 

      38) қаржы жылы - бюджеттің атқарылуы жҥзеге асырылатын, кҥнтізбелік 

жылдың 1 қаңтарынан басталып 31 желтоқсанында аяқталатын уақыт кезеңі; 

      39) қаржыландыру - бюджет ақшасын оларды алушыларға бӛлу; 

      40) қаржылық есептілік – егер Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актілерінде ӛзгеше кӛзделмесе, нысаны мен кӛлемін бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық уәкілетті орган айқындайтын, мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау 

объектілерінің қаржылық жағдайы, қызметінің қаржылық нәтижелері және 

қаржылық жағдайындағы ӛзгерістер туралы ақпарат; 

      41) қарыз алу - тараптардың міндеттемелерді орындауын есепке алу, 

бақылау және талдау рәсімдерін қоса алғанда, қарыз қаражаттарын тарту 

қажеттілігі туралы шешім қабылдау, қарызды тарту, пайдалану, ӛтеу және 

қызмет кӛрсету тәртібі мен шарттарын айқындау рәсімдері, келіссӛздер, 

міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету және кепілдіктері, қарыз бойынша 

тиісті қҧжаттарды ресімдеу және қол қою, қарыз шартын ратификациялау 

(мемлекеттік сыртқы қарыз алу кезінде), қарыз қаражатын алу, пайдалану 

рәсімдері кіретін процесс; 

      42) қарыз беруші - мемлекеттік немесе мемлекеттік емес қарыздарды 

мемлекеттік кепілдікпен немесе мемлекет кепілгерлігімен берген тҧлға немесе 

инфрақҧрылымдық облигацияларды ҧстаушылардың ӛкілі; 

      42-1) қарызға қызмет кӛрсету – бюджеттi атқару жӛнiндегi орталық 

немесе жергілікті уәкiлеттi органның немесе банктiң қарыз алушының 

шоттарындағы қарыз қаражатының пайдаланылуын және қарыз алушының сыйақы 

тӛлемдерiн, комиссиялық тӛлемдерді және қарыз талаптарына сәйкес басқа да 

тӛлемдердi жҥзеге асыруын есепке алу жӛнiндегi қызметi; 

      42-2) қарызды қайта қҧрылымдау – тараптардың қарыз шарты бойынша 

мiндеттемелерді орындауының мерзiмдерiн, қаржылық және ӛзге де талаптарын 

олардың келiсiмi бойынша ӛзгерту; 

      43) қарыз шарты - қарыз алушы қарыз қаражатын соған байланысты алатын 

және қарыз берушінің алдында оны қайтару және сыйақыны, сондай-ақ қарызға 

байланысты басқа да тӛлемдерді тӛлеу жӛнінде міндеттемені мойнына алатын 

келісім; 

      44) алып тасталды - ҚР 04.07.2013 № 131-V Заңымен (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

      45) алып тасталды - ҚР 04.07.2013 № 131-V Заңымен (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

      46) мемлекет активтері - ӛткен операциялар немесе оқиғалар нәтижесінде 

мемлекеттік меншікке алынған, қҧндық бағасы бар мҥліктік және мҥліктік емес 

игіліктер мен қҧқықтар; 

      47) мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыз - инфрақҧрылымдық 

облигациялар шығару арқылы жҥзеге асырылатын мемлекеттік емес қарыз; 

      48) мемлекет кепілгерліктері бойынша борыш - мемлекет кепілгерлігімен 

тартылған, белгілі бір кҥнге алынған және ӛтелмеген мемлекеттік емес қарыз 

сомаларының сомасы; 

      49) мемлекет кепілгерліктерін беру лимиті - тиісті қаржы жылына 

республикалық бюджет туралы заңмен бекітілетін тіркелген сома, соның шегінде 
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мемлекет кепілгерліктері берілуі мҥмкін; 

      50) мемлекет кепілдік берген борыш - мемлекеттік кепілдіктермен 

қамтамасыз етілген, белгілі бір кҥнге алынған және ӛтелмеген мемлекеттік 

емес қарыздар сомасы; 

      51) мемлекет кепілдік берген қарыз - мемлекеттік кепілдікпен 

қамтамасыз етілген мемлекеттік емес қарыз; 

      52) мемлекеттік борышты қайта қаржыландыру - мемлекеттік борышты 

жаңадан алынған қарыз қаражаттары есебінен ӛтеу; 

      53) мемлекеттік емес қарыз - Қазақстан Республикасының Ҥкіметін, 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкін және жергілікті атқарушы органдарды 

қоспағанда, Қазақстан Республикасының резиденті қарыз алушы болатын қарыз 

қатынастары; 

      53-1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік 

міндеттемелер – жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша 

мемлекеттік әріптес қабылдаған және орындамаған қаржылық міндеттемелердің 

белгілі бір кҥніне мемлекеттік бюджеттен бӛлінетін сомасы бойынша 

мемлекеттік әріптестің қҧқықтары мен міндеттерінің жиынтығы; 

      53-2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы – Қазақстан 

Республикасының бюджет заңнамасына және «Мемлекеттік жекешелік-әріптестік 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шектеулі уақыт кезеңі ішінде 

іске асырылатын және аяқталған сипатқа ие, мемлекеттік-жекешелік 

әріптестікті жҥзеге асыру жӛніндегі реттілікпен болатын іс-шаралар жиынтығы; 

      54) мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті орган - 

тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте стратегиялық, экономикалық және бюджеттік 

жоспарлау саласында функцияларды жҥзеге асыратын, жергілікті бюджеттен 

қаржыландырылатын атқарушы орган; 

      55) мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган – 

стратегиялық және экономикалық жоспарлау, бюджет саясатын тҧжырымдау мен 

қалыптастыру саласындағы, сондай-ақ ӛңірлік даму саласында мемлекеттік 

саясатты қалыптастыру және іске асыру бойынша басшылықты және салааралық 

ҥйлестіруді жҥзеге асыратын орталық атқарушы орган; 

      56) мемлекеттік кепілдіктерді беру лимиті - тиісті қаржы жылына 

республикалық бюджет туралы заңмен бекітіліп, тіркелген сома, соның  шегінде 

мемлекеттік кепілдіктер берілуі мҥмкін; 

      56-1) мемлекеттік концессиялық мiндеттемелер – жасалған концессия 

шарттары бойынша концедент белгілі бір кҥнге қабылдаған және орындамаған 

қаржылық мiндеттемелердiң сомасы бойынша концеденттің қҧқықтары мен 

мiндеттерiнiң жиынтығы; 

      56-2) алып тасталды - ҚР 12.11.2015 № 393-V Заңымен (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 

      57) мемлекеттік қарыз – Қазақстан Республикасының Ҥкіметі, Қазақстан 

Республикасының Ҧлттық Банкі немесе жергілікті атқарушы органдар қарыз алушы 

болатын қарыз қатынастары. Осы Кодекстің мақсаттары ҥшін мемлекеттік ислам 

арнайы қаржы компаниясы шығаратын мемлекеттік ислам бағалы қағаздарын шығару 

және орналастыру арқылы исламдық қаржыландыруды тарту мемлекеттік қарыз 

ретінде қаралады және осы Кодексте, Қазақстан Республикасының ӛзге де 

заңдарында, сондай-ақ мемлекеттік ислам бағалы қағаздарын шығару шарттарында 

белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, жҥзеге асырылады; 

      57-1) мемлекеттік инвестициялық жоба – бюджеттік инвестицияларды 

жҥзеге асыру және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде 
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концессиялық жобаларды іске асыру арқылы мемлекеттің стратегиялық 

мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған іс-шаралар кешені; 

      58) мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаз – Қазақстан Республикасының 

Ҥкіметі, Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі және жергілікті атқарушы 

органдар қарыз алушы болатын қарызға қатысты оны ҧстаушының қҧқықтарын 

куәландыратын немесе жалдау шарты негізінде активтерді пайдаланудан табыстар 

алуға оны ҧстаушының қҧқықтарын куәландыратын эмиссиялық бағалы қағаз; 

      59) мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру - Қазақстан 

Республикасы Ҥкіметінің, Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің және 

жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарын 

бірінші иеленушілерге азаматтық-қҧқықтық мәмілелер жасау арқылы иеліктен 

шығаруы; 

      60) нақтыланған бюджет - атқарылуы барысында Қазақстан Республикасының 

Парламенті немесе тиісті мәслихат қабылдаған ӛзгерістер мен толықтырулар 

ескеріле отырып, бекітілген бюджет; 

      61) нәтижелердің кӛрсеткіштері – мемлекеттік органның стратегиялық 

жоспарды, аумақты дамыту бағдарламасын және (немесе) бюджеттік 

бағдарламаларды іске асыру жӛніндегі қызметін сипаттайтын нысаналы 

индикаторлардың, тікелей және тҥпкілікті нәтижелердің жиынтығы; 

      62) негізгі борыш сомасы - қарыз берушіден алынған және оған 

қайтарылмаған қарызды, сол бойынша сыйақының, тҧрақсыздық тӛлемінің 

(айыппҧлдың, ӛсімпҧлдың) есептелген сомасын есепке алмастан, ӛтелуге жататын 

сома; 

      62-1) нысаналы индикатор – стратегиялық жоспардың немесе аумақты 

дамыту бағдарламасының мақсатына қол жеткізуді санмен ӛлшейтін кӛрсеткіш; 

      62-2) ӛзара ӛтелетін операциялар – мемлекеттік бюджетті және облыстың 

бюджетін, сондай-ақ олардың атқарылуы туралы есептерді қалыптастыру кезінде 

жҥзеге асырылатын, қосарланған шотты болдырмау мақсатында бюджеттің бір 

деңгейінен басқа деңгейіне берілетін трансферттер, бюджеттік кредиттер және 

басқа да ақша сомаларын алып тастауға байланысты операциялар; 

      62-3) ӛңірдің салықтық әлеуеті – ҥш жылдық кезеңге жалпы сипаттағы 

трансферттердің мӛлшерлерін белгілеу кезінде ӛңірдің кіріс кӛлемдерін 

айқындау ҥшін есептелетін, салықтар және бюджетке тӛленетін басқа да 

міндетті тӛлемдер тҥсімдерінің ең жоғары ықтимал сомасы; 

      63) ӛтеусіз қаржылық кӛмек - донорлардың Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік ҧйымдарына тауарлар беруді, жҧмыстарды орындауды және қызметтер 

кӛрсетуді қаржыландыру ҥшін ақша беруі; 

      64) ӛтеусіз техникалық кӛмек - донорлардың Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік ҧйымдарына тауарлар беруді, жҧмыстарды орындауды және қызметтер 

кӛрсетуді жҥзеге асыруы немесе ҧйымдастыруы; 

      65) алып тасталды - ҚР 04.07.2013 № 131-V Заңымен (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

      66) сақтандыру шарты - сақтандыру ҧйымының бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық уәкілетті орган алдындағы мемлекет кепілгерлігі немесе мемлекеттік 

кепілдік бойынша міндеттемелерді орындауға республикалық бюджеттен қаражат 

бӛлу нәтижесінде туындаған залалды ӛтеу жӛніндегі міндеттемесін кӛздейтін 

шарт; 

      67) сыйақының тіркелмеген (қҧбылмалы) мӛлшерлемесі - нарық 

конъюнктурасына байланысты ӛзгерістерге ҧшыраған кредиттер, қарыздар 

жӛніндегі сыйақы мӛлшерлемесі немесе бағалы қағаздар бойынша сыйақымен қоса 

табыс; 
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      68) сыртқы қарыз - қарыз беруші Қазақстан Республикасының резиденті 

емес, ал қарыз алушы Қазақстан Республикасының Ҥкіметі немесе Қазақстан 

Республикасының резиденті болатын қарыз қатынастары; 

      68-1) тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту 

жӛніндегі ҧйым – қызметі тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылықты жаңғыртуға және 

дамытуға бағытталған, мемлекет жҥз пайыз қатысатын акционерлік қоғам; 

      69) тікелей нәтиже - қол жеткізілуі осы функцияларды, ӛкілеттіктерді 

жҥзеге асыратын немесе қызметтер кӛрсететін ҧйымдардың қызметіне толық 

байланысты болатын, кӛзделген бюджет қаражаты шегінде атқарылатын 

мемлекеттік функциялар, ӛкілеттіктер және кӛрсетілетін мемлекеттік қызметтер 

кӛлемінің сандық сипаттамасы; 

      70) тҥпкілікті нәтиже – мемлекеттік орган қызметінің тікелей 

нәтижелерге қол жеткізуіне негізделген стратегиялық жоспардың, аумақты 

дамыту бағдарламасының және (немесе) бюджеттік бағдарламаның мақсатына қол 

жеткізуді санмен ӛлшейтін бюджеттік бағдарлама кӛрсеткіші; 

      71) ҥкіметтік борыш - Қазақстан Республикасының Ҥкіметі алған және 

ӛтемеген мемлекеттік қарыздарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актілеріне сәйкес Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің борышына 

жатқызылған белгілі бір кҥнге борыштық міндеттемелердің сомасы; 

      72) ҥкіметтік борыш лимиті - тиісті қаржы жылына алынған және 

ӛтелмеген ҥкіметтік қарыздардың республикалық бюджет 

туралы заңмен бекітілетін тіркелген сомасы, белгіленген кҥнге (тиісті қаржы 

жылының аяғына) қарай Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің нақты борышы одан 

аспауға тиіс; 

      73) ҥкіметтік қарыздарды хеджирлеу - бюджеттің атқарылуы жӛніндегі 

уәкілетті орган мен келісімшарт жасасушы агент арасындағы ҥкіметтік қарыз 

алудың тәуекелдерін (валюталық, пайыздық және ӛзге де) басқару мақсатында 

қаржы қҧралдарымен мәмілелер жасау; 

      74) ішкі қарыз - қарыз беруші Қазақстан Республикасының резиденті, ал 

қарыз алушы Қазақстан Республикасының Ҥкіметі жергілікті атқарушы орган 

немесе Қазақстан Республикасының резиденті болатын қарыз қатынастары. 

      2. Қазақстан Республикасы бюджет заңнамасының осы бапта аталмаған 

басқа да ҧғымдары осы Кодекстің тиісті баптарында айқындалатын мәндерімен 

пайдаланылады. 

      Егер осы Кодексте ӛзгеше кӛзделмесе, осы Кодексте пайдаланылатын 

Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалары салаларының ҧғымдары, 

Қазақстан Республикасының тиісті заңнамалары салаларында пайдаланылатын 

мәндерімен қолданылады. 

      Бюджеттік қатынастарға қатысты Қазақстан Республикасының бюджет 

заңнамасы ҧғымдарының айқындамалары Қазақстан Республикасының басқа да 

заңнамасы салалары ҧғымдарының айқындамаларымен сәйкес келмеген кезде 

Қазақстан Республикасы бюджет заңнамасының ҧғымдары пайдаланылады. 

      Ескерту. 3-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.01.19N 395-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгiзiледi), 2011.07.22 N 475-IV(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен бастап 

қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24 N 495-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.12.28 N 524-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі), 2012.02.16 N 557-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-
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V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014N 225-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен 

кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-

V(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 28.11.2014 № 257-V(01.01.2015 бастап қолданысқа 

енгізіледі); 15.06.2015 № 322-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 31.10.2015 № 380-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 393-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 422-V (01.01.2016 

бастап қолданысқа енгізіледі); 07.04.2016 № 487-V (қол қойылған кҥннен 

бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      4-бап. Қазақстан Республикасы бюджет жүйесінің принциптері 

      Қазақстан Республикасының бюджет жҥйесі мынадай принциптерге 

негізделеді: 

      1) бірыңғайлық принципі - бюджет жҥйесін ҧйымдастырудың және оның 

жҧмыс істеуінің бірыңғай принциптерін қолдану, Қазақстан 

Республикасында бірыңғай бюджет сыныптамасын және бюджет процесінің бірыңғай 

рәсімдерін пайдалану; 

      2) толымдылық принципі - бюджетте және Қазақстан Республикасының 

Ҧлттық қорында Қазақстан Республикасының заңнамасында кӛзделген барлық 

тҥсімдер мен шығыстардың кӛрсетілуі, бюджет қаражаты бойынша талап 

қҧқықтарының басқаға берілуі сияқты, бюджет қаражатын пайдалана отырып, 

ӛзара талаптарды есепке жатқызуға жол бермеу; 

      3) реалистік қағидаты – бекітілген (нақтыланған, тҥзетілген) бюджет 

кӛрсеткіштерінің әлеуметтік-экономикалық даму болжамдарының, аумақтарды 

дамыту бағдарламаларының, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының 

бекітілген (нақтыланған, тҥзетілген) параметрлеріне, бағыттарына сәйкес 

келуі; 

      4) транспаренттілік принципі - мемлекеттік немесе 

заңмен қорғалатын ӛзге де қҧпия болып табылатын мәліметтерді, сондай-ақ 

қоғам мен бҧқаралық ақпарат қҧралдары ҥшін бюджет процесінің міндетті 

ашықтығын қоспағанда, Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасы саласындағы 

нормативтік қҧқықтық актілерді, бекітілген (нақтыланған, тҥзетілген) 

бюджетті және олардың атқарылуы туралы есептерді, стратегиялық жоспарлар мен 

олардың іске асырылуы туралы есептерді, Қазақстан Республикасының Ҧлттық 

қорын қалыптастыру туралы және пайдалану туралы ақпаратты міндетті тҥрде 

жариялау; 

      5) дәйектілік принципі - мемлекеттік органдардың бюджеттік қатынастар 

саласында бҧрын қабылданған шешімдерді сақтауы; 

      6) нәтижелілік қағидаты – стратегиялық жоспарларда, аумақтарды дамыту 

бағдарламаларында және (немесе) мемлекеттік органдардың бюджеттік 

бағдарламаларында кӛзделген нәтижелердің кӛрсеткіштеріне қол жеткізуге 

бағдарланған бюджетті әзірлеу және атқару; 

      7) бюджеттердің дербестік принципі - тҥрлі деңгейдегі бюджеттер 

арасында тҥсімдердің тҧрақты бӛлінуін белгілеу және осы Кодекске сәйкес 
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олардың жҧмсалу бағыттарын айқындау, осы Кодекске сәйкес мемлекеттік 

басқарудың барлық деңгейлерінің бюджет процесін дербес жҥзеге асыру қҧқығы, 

жергілікті бюджеттердің атқарылуы барысында қосымша алынған кірістерді және 

жергілікті бюджеттер қаражатының қалдықтарын жоғары тҧрған бюджетке алып 

қоюға жол берілмеуі, тӛменгі бюджеттерге оларды тиісті ӛтеусіз, қосымша 

шығыстар жҥктеуге жол берілмеуі; 

      8) сабақтастық принципі - ӛткен кезеңде бекітілген әлеуметтік-

экономикалық даму болжамдарына, базалық шығыстарға, бюджеттік мониторинг 

қорытындыларына, нәтижелерді бағалауға негізделген республикалық және 

жергілікті бюджеттерді жоспарлау; 

      9) негізділік принципі - бюджет жобасына қандай да болсын тҥсімдерді 

немесе шығыстарды енгізу қажеттігін және олардың кӛлемдерінің негізділігін 

айқындайтын нормативтік қҧқықтық актілер және басқа да қҧжаттар негізінде 

бюджетті жоспарлау, сондай-ақ бюджет қаражаты мен мемлекет активтерін 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пайдалану; 

      10) уақтылылық принципі - республикалық және жергілікті бюджеттерге, 

Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының қолма-қол ақшаның бақылау шотына 

тҥсімдерді есептеу және оларды Қазақстан Республикасының Ҧлттық банкіндегі 

Ҥкімет шотына аудару, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жеке 

жоспарларына сәйкес мемлекеттік мекемелердің міндеттемелер қабылдауы, 

тӛлемдер бойынша қаржыландырудың жеке жоспарларына сәйкес тӛлемдер жасау 

және тиісті нормативтік қҧқықтық актілерде белгіленген тәртіпті сақтай 

отырып, мерзімінде бюджет қаражатын алушылар шоттарына аудару; 

      11) кассаның бірыңғайлық принципі - бюджетке барлық тҥсімдерді 

бірыңғай қазынашылық шотқа есептеу және бірыңғай қазынашылық шоттан барлық 

кӛзделген шығыстарды ҧлттық валютамен жҥзеге асыру; 

      12) тиімділік қағидаты – бюджет қаражатының бекітілген кӛлемін 

пайдалана отырып, ең ҥздік тікелей және тҥпкілікті нәтижеге қол жеткізу 

немесе бюджет қаражатының аз кӛлемін пайдаланып, тікелей және тҥпкілікті 

нәтижеге қол жеткізу қажеттігін негізге ала отырып, бюджетті әзірлеу және 

атқару; 

      13) жауапкершілік принципі - тікелей және тҥпкілікті нәтижелерге қол 

жеткізуге және бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен мемлекеттік мекемелер 

басшыларының және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес келмейтін шешімдер қабылдағаны ҥшін 

жауапкершілігін қамтамасыз етуге бағытталған қажетті әкімшілік және басқару 

шешімдерінің қабылдануы; 

      14) бюджет қаражатының атаулылығы мен нысаналы сипатының қағидаты – 

бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің, квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтай отырып, 

квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталына қатысу арқылы 

бюджет қаражатын стратегиялық жоспарларда, аумақтарды дамыту 

бағдарламаларында және (немесе) мемлекеттік органдардың бюджеттік 

бағдарламаларында бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық 

негіздемелерінде кӛзделген нәтижелердің кӛрсеткіштеріне қол жеткізуге 

бағыттауы және пайдалануы. 

      Ескерту. 4-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.02.16N 557-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 395-
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V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      5-бап. Бюджеттің түсімдері мен шығыстарына әсер ететін 

              нормативтік құқықтық актілер 

      1. Мемлекеттік кірістерді қысқартуды немесе мемлекеттік шығыстарды 

ҧлғайтуды кӛздейтін заңдардың жобалары Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің оң 

қорытындысы болған кезде ғана Қазақстан Республикасы Парламентінің 

Мәжілісіне енгізілуі мҥмкін. Республикалық және жергілікті бюджеттердің және 

(немесе) Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының тҥсімдерін қысқартуды немесе 

шығыстарын ҧлғайтуды кӛздейтін заң жобаларына Қазақстан Республикасы 

Ҥкіметінің қорытындысы Республикалық бюджет комиссиясының ҧсыныстары 

ескеріле отырып, қалыптастырылады. 

      Қазақстан Республикасы Президентінің заң шығару бастамасы тәртібімен 

Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісіне енгізілетін заңдардың 

жобалары ҥшін мҧндай қорытындының болуы талап етілмейді. 

      Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары, Қазақстан 

Республикасы Ҥкіметінің қаулылары, Қазақстан Республикасының министрлерi мен 

ӛзге де орталық мемлекеттiк органдар басшыларының нормативтiк қҧқықтық 

бҧйрықтары, орталық мемлекеттік органдардың нормативтік қҧқықтық 

қаулыларының, қҧрылымына ведомство кіретін мемлекеттік органның нормативтік 

қҧқықтық актілерінде оларды бекіту бойынша тікелей қҧзыреті болған кезде 

орталық мемлекеттік органдардың ведомстволары басшыларының нормативтік 

қҧқықтық бҧйрықтары жобаларының республикалық және жергілікті бюджеттердің 

және (немесе) Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының тҥсімдерін қысқартуды 

немесе шығыстарын ҧлғайтуды кӛздейтін ережелері Республикалық бюджет 

комиссиясының міндетті қарауына жатады. 

      2. Республикалық бюджет комиссиясының ҧсыныстары ескеріле отырып, 

Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің оң қорытындысы ағымдағы жылдың бірінші 

жартысында берілуі шартымен осы баптың 1-тармағында аталған актілер 

жобаларының ережелері, келесі қаржы жылынан ерте қолданысқа енгізіле 

алмайды. 

      Егер оң қорытындылар ағымдағы жылдың екінші жартысында берілген 

жағдайда, онда аталған ережелер қолданысқа жоспарланған жылдан кейінгі қаржы 

жылынан ерте енгізіле алмайды. 

      3. Жергілікті бюджеттердің шығыстарын ҧлғайтуды немесе кірістерін 

қысқартуды кӛздейтін жергілікті ӛкілді органдар шешімдерінің жобалары 

әкімнің оң қорытындысы болған кезде ғана мәслихаттардың қарауына енгізілуі 

мҥмкін. Әкімнің қорытындысы тиісті бюджет комиссиясының ҧсыныстары ескеріле 

отырып жасалады. 

      Жергілікті бюджеттердің шығыстарын ҧлғайтуды немесе кірістерін 

қысқартуды кӛздейтін жергілікті атқарушы органдар актілері жобаларының 

ережелері тиісті бюджет комиссиясының міндетті тҥрде қарауына жатады. 

      4. Тиісті бюджет комиссиясының ҧсыныстары ескеріле отырып, әкімнің оң 

қорытындысы болған кезде осы баптың 3-тармағында кӛрсетілген ережелер, 

келесі қаржы жылынан ерте қолданысқа енгізіле алмайды. 

      5. Осы баптың 2 және 4-тармақтарында аталған ережелер республикалық 

бюджет туралы заңға ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңдарға және 

жергілікті бюджет туралы мәслихаттардың шешімдеріне ӛзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы мәслихаттар шешімдеріне, сондай-ақ оларды іске 

асыру туралы нормативтік қҧқықтық актілерге қолданылмайды. 

      6. Осы баптың 2-тармағында аталған ережелер кеден мӛлшерлемелерінің 



ӛзгеруін кӛздейтін нормативтік қҧқықтық актілерге қолданылмайды. 

      Ескерту. 5-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 12.11.2015 № 395-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі). 

2-тарау. БЮДЖЕТТІҢ ТҤРЛЕРІ МЕН ДЕҢГЕЙЛЕРІ 

      6-бап. Бюджеттің түрлері мен деңгейлері туралы жалпы 

              ережелер 

      1. Қазақстан Республикасында мынадай деңгейдегі бюджеттер: 

республикалық бюджет; облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана 

бюджеттері; аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті бекітіледі, атқарылады 

және дербес болып табылады. 

      Облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері, 

аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті жергілікті бюджеттерге жатады. 

      2. Осы Кодексте белгіленген жағдайларда, Қазақстан Республикасында 

тӛтенше мемлекеттік бюджет әзірленуі, бекітілуі және атқарылуы мҥмкін. 

      3. Қазақстан Республикасында талдамалы ақпарат ретінде пайдаланылатын 

және бекітуге жатпайтын мемлекеттік және шоғырландырылған бюджет, 

облыстардың бюджеті жасалады. 

      Мемлекеттік бюджет ӛз араларында ӛзара ӛтелетін операциялар 

ескерілместен, республикалық және жергілікті бюджеттерді біріктіретін, 

мемлекеттің орталықтандырылған ақша қоры болып табылады. 

      Ӛз араларында ӛзара ӛтелетін операциялар ескерілмей, республикалық 

бюджетті, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 

бюджеттерін, Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорының тҥсімдері мен 

шығыстарын біріктіретін мемлекеттің орталықтандырылған ақша қоры 

шоғырландырылған бюджет болып табылады. 

      Облыс бюджеті ӛз араларында ӛзара ӛтелетін операциялар ескерілместен, 

облыстық бюджетті, аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджетін 

біріктіретін орталықтандырылған ақша қоры болып табылады. 

      Ескерту. 6-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 02.07.2014 N 225-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi). 

      7-бап. Республикалық бюджет 

      1. Осы Кодексте айқындалған тҥсімдер есебінен қалыптастырылатын және 

орталық мемлекеттік органдардың, оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік 

мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылай қамтамасыз етуге, сондай-

ақ мемлекеттік саясаттың жалпы республикалық бағыттарын іске асыруға 

арналған орталықтандырылған ақша қоры республикалық бюджет болып табылады. 

      2. Республикалық бюджет Қазақстан Республикасының заңымен бекітіледі. 

      8-бап. Облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, 

              астана бюджеттері 

      1. Осы Кодекспен айқындалған тҥсімдер есебінен қалыптастырылатын және 

облыстық деңгейдегі, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 

мемлекеттік органдарының, оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік 

мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылай қамтамасыз етуге және 

тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте мемлекеттік саясатты іске асыруға 

арналған орталықтандырылған ақша қоры облыстық бюджет, республикалық маңызы 

бар қала, астана бюджеттері болып табылады. 

      2. Облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
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бюджеттері тиісінше облыстық мәслихаттардың, республикалық маңызы бар қала, 

астана мәслихаттарының шешімдерімен бекітіледі. 

      9-бап. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті 

      1. Осы Кодекспен айқындалған тҥсімдер есебінен қалыптастырылатын және 

ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті мемлекеттік органдарының, 

оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен 

функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және тиісті ауданда (облыстық маңызы 

бар қалада) мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған 

ақша қоры аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті болып табылады. 

      2. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті аудан (облыстық маңызы бар 

қала) мәслихатының шешімімен бекітіледі. 

      10-бап. Тӛтенше мемлекеттік бюджет 

      1. Тӛтенше мемлекеттік бюджет республикалық және жергілікті бюджеттер 

негізінде қалыптастырылады және Қазақстан 

Республикасында тӛтенше немесе соғыс жағдайларында енгізіледі. 

      2. Тӛтенше мемлекеттік бюджеттің қабылдануы туралы Қазақстан 

Республикасының Парламенті дереу хабардар етіледі. 

      3. Тӛтенше мемлекеттік бюджеттің қолданылу уақытында республикалық 

бюджет туралы заңның және барлық деңгейлердегі жергілікті бюджеттің 

бюджеттері туралы мәслихаттар шешімдерінің қолданылуы тоқтатыла тҧрады. 

      4. Тӛтенше мемлекеттік бюджет тӛтенше немесе соғыс жағдайы енгізілген 

мерзім ішінде қолданыста болады. 

      Тӛтенше мемлекеттік бюджеттің қолданылуы тоқтатылысымен республикалық 

және жергілікті бюджеттерді нақтылау жҥргізіледі. 

3-тарау. БЮДЖЕТ ҚҦРЫЛЫМЫ 

      11-бап. Бюджет түсімдері 

      1. Кірістер, бюджет кредиттерін ӛтеу сомалары, мемлекеттің қаржы 

активтерін сатудан тҥскен тҥсімдер, қарыздар бюджеттің тҥсімдері болып 

табылады. 

      2. Салықтық, салықтық емес тҥсімдер, негізгі капиталды сатудан тҥскен 

тҥсімдер, трансферттік тҥсімдер бюджет кірістері болып табылады. 

      3. Нысаналы трансферттерді қоспағанда, кірістер нысаналы мақсатқа ие 

болмайды. Кірістердің жаңа тҥрлерін енгізу, қолданылып жҥргендерінің кҥшін 

жою немесе оларды ӛзгерту осы Кодекске міндетті тҥрде ӛзгерістер немесе 

толықтырулар енгізіле отырып жҥзеге асырылады. 

      4. Салықтық тҥсімдер Қазақстан Республикасының Салық және 

 Кеден кодекстерінде белгіленген салық және бюджетке тӛленетін басқа да 

міндетті тӛлемдер болып табылады. 

      5. Салықтық емес тҥсімдер негізгі капиталды сатудан тҥсетін тҥсімдерге 

жатпайтын, Қазақстан Республикасының Салықкодексінде, кеден одағының және 

(немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында кӛзделгеннен басқа, 

осы Кодексте және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде 

белгіленген, бюджетке міндетті, қайтарымсыз тӛлемдер, байланысты гранттар, 

сондай-ақ трансферттерден басқа, бюджетке тегін негізде берілетін ақша болып 

табылады. 

      6. Бюджетке: 
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      1) мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мҥлікті сатудан; 

      2) мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сатудан; 

      3) мемлекет меншігіндегі жер учаскелерін жеке меншікке сатудан немесе 

оларды тҧрақты немесе уақытша жер пайдалануға беруден не Қазақстан 

Республикасының заңдарында немесе халықаралық шарттарда кӛзделген тәртіппен 

ӛзге де тәсілмен ӛткізуден; 

      4) мемлекетке тиесілі материалдық емес активтерді сатудан тҥсетін ақша 

негізгі капиталды сатудан тҥсетін тҥсімдер болып табылады. 

      7. Трансферттер тҥсімдері бюджеттің бір деңгейінен басқасына, 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорынан республикалық бюджетке тҥсетін 

трансферттер тҥсімдері болып табылады. 

      8. Бюджеттік кредиттерді ӛтеу сомалары бюджеттен алынған кредиттер 

бойынша негізгі борышты қайтаруға, сондай-ақ заңды тҧлғалардың тӛленген 

мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтаруына байланысты бюджетке 

тҥсетін тҥсімдер болып табылады. 

      9. Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан тҥсетін тҥсімдер заңды 

тҧлғалардың, оның ішінде мемлекеттік меншіктегі халықаралық 

ҧйымдардың, мҥліктік кешен тҥріндегі мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік 

кәсіпорындардың қатысу ҥлестерін, бағалы қағаздарын, сондай-ақ мемлекеттік 

кәсіпорындардың жедел басқаруындағы немесе шаруашылық жҥргізуіндегі ӛзге де 

мемлекеттік мҥлікті сатудан бюджетке тҥсетін тҥсімдер. 

      10. Қарыздар мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруға және 

(немесе) қарыз шарттарын жасасуға байланысты бюджетке ақша тҥсімдері болып 

табылады. 

      Ескерту. 11-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.06.30 N 297-

IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      12-бап. Бюджет шығыстары 

      1. Шығындар, бюджет кредиттері, қаржы активтерін сатып алу, қарыздарды 

ӛтеу бюджеттің шығыстары болып табылады. 

      2. Шығындар қайтарымсыз негізде бӛлінетін бюджет қаражаты болып 

табылады. 

      3. Бюджеттік кредиттер бюджеттен қайтарымды, жедел және ақылы негізде 

бӛлінетін ақша болып табылады. 

      4. Қаржы активтерін сатып алу заңды тҧлғалардың, оның ішінде 

халықаралық ҧйымдардың қатысу ҥлестерін және бағалы қағаздарын мемлекеттік 

меншікке сатып алуға бағытталған бюджет қаражаты болып табылады. 

      5. Қарыздарды ӛтеу Қазақстан Республикасы ратификациялаған мемлекеттік 

сыртқы қарыздар туралы, сондай-ақ ішкі қарыздар бойынша халықаралық 

шарттарға сәйкес негізгі борышты ӛтеуге бағытталған бюджет қаражаты болып 

табылады. 

      13-бап. Бюджет құрылымы 

      1. Бюджет қҧрылымы мынадай бӛлімдерден тҧрады: 

      1) кірістер: 

      салықтық тҥсімдер; 

      салықтық емес тҥсімдер; 

      негізгі капиталды сатудан тҥсетін тҥсімдер; 

      трансферттер тҥсімі; 

      2) шығындар; 

      3) таза бюджеттік кредиттеу: 

      бюджеттік кредиттер; 
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      бюджеттік кредиттерді ӛтеу; 

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо: 

      қаржы активтерін сатып алу; 

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан тҥсетін тҥсімдер; 

      5) бюджет тапшылығы (профициті); 

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану): 

      қарыздар тҥсімі; 

      қарыздарды ӛтеу; 

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары. 

      14-бап. Республикалық немесе мемлекеттік бюджеттің мұнайға 

               қатысты емес тапшылығы (профициті) 

      Ескерту. 14-баптың тақырыбына ӛзгеріс енгізілді - ҚР 02.07.2014 N 225-

V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен 

соң қолданысқа енгiзiледi). 

      1. Қарыздарды ӛтеудi қоспағанда, республикалық немесе мемлекеттік 

бюджет шығыстарын шегергендегі республикалық немесе мемлекеттік бюджеттің 

мҧнайға қатысты емес тапшылығы (профициті) қарыздар тҥсімдері мен Қазақстан 

Республикасы Ҧлттық қорынан трансферттер тҥсімдерін алып тастағандағы 

республикалық немесе мемлекеттік бюджет тҥсімдерінің сомасына тең. 

      2. Мҧнайға қатысты емес тапшылық бекітілмейді және талдамалық мақсатта 

пайдаланылады. Бюджет шығыстарының мҧнайға қатысты емес тҥсімдерден 

тәуелділігін тӛмендету ҥшін экономиканың мҧнайға қатысты емес секторын 

нысаналы дамыту есебінен ҧзақ мерзімді кезеңде мҧнайға қатысты емес тапшылық 

мӛлшері кемітілуге тиіс. 

      Ескерту. 14-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2011.11.24 N 495-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi) 

Заңдарымен. 

      15-бап. Таза бюджеттік кредиттеу 

      Таза бюджеттік кредиттеу бюджеттік кредиттердің және бюджеттік 

кредиттерді ӛтеудің арасындағы айырма ретінде айқындалады. 

      16-бап. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 

      1. Қаржы активтерімен операцияларға: 

      1) қаржы активтерін сатып алу; 

      2) мемлекеттің қаржы активтерін сатудан тҥсетін тҥсімдер кіреді. 

      2. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо қаржы активтерін 

сатып алу және мемлекеттің қаржы активтерін сатудан тҥсетін тҥсімдер 

арасындағы айырма ретінде айқындалады. 

      3. Қаржы активтерін сатып алу және мемлекеттің қаржы активтерін 

сатудан тҥсетін тҥсімдер Қазақстан Республикасының нормативтік қҧқықтық 

актілеріне сәйкес жҥзеге асырылады. 

      17-бап. Бюджет тапшылығы (профициті) 

      Бюджет тапшылығы (профициті) кірістер мен шығындар, таза бюджеттік 

кредиттеу және қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо арасындағы 

айырмаға тең. 

      Теріс белгісімен алынған шама - бюджет тапшылығы, оң белгімен алынғаны 

- бюджет профициті болып табылады. 
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       18-бап. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 

               пайдалану) 

      1. Бюджет тапшылығын қаржыландыру қарыз алу және бюджет қаражатының 

пайдаланылатын қалдықтары есебінен бюджет тапшылығын жабу жолымен қамтамасыз 

етіледі. 

      Бюджет тапшылығын қаржыландыру кӛлемі алынған қарыздар, бюджет 

қаражатының пайдаланылатын қалдықтары сомасының қарыздар бойынша негізгі 

борышты ӛтеу сомасынан асып тҥсуі ретінде айқындалады. 

      Бюджет тапшылығын қаржыландыру мәні оң белгімен белгіленеді және 

бюджет тапшылығының шамасына сәйкес келеді. 

      2. Бюджет профицитін пайдалану қарыздар бойынша негізгі борышты ӛтеуге 

бюджет профицитін, қарыздар қаражатын, бюджеттің пайдаланылатын қаражаты 

қалдықтарын жҧмсау жолымен жҥзеге асырылады. 

      Бюджет профицитін пайдалану кӛлемі қарыздар бойынша негізгі борышты 

ӛтеу сомасының алынған қарыздар және бюджет қаражатының пайдаланылатын 

қалдықтары сомасынан асып тҥсуі ретінде айқындалады. 

      Бюджет профицитін пайдалану мәні теріс белгімен белгіленеді және 

бюджет профицитінің шамасына сәйкес келеді. 

4-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҤКІМЕТІ МЕН 

ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРДЫҢ РЕЗЕРВТЕРІ 

      19-бап. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті 

               атқарушы органдардың резервтері туралы жалпы 

               ережелер 

      1. Қазақстан Республикасының Ҥкіметі мен жергілікті атқарушы 

органдардың резервтері республикалық және жергілікті бюджеттерді әзірлеу 

кезінде жоспарланбаған шығындарды, олардың тосындығына және ағымдағы қаржы 

жылында шҧғыл қаржыландыруды талап ететіндігіне байланысты қаржыландыру ҥшін 

республикалық және жергілікті бюджеттер қҧрамында қҧрылады. 

      2. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің резервіне: 

      1) тӛтенше резерв; 

      1-1) табиғи және техногендік сипаттағы тӛтенше жағдайларды жою кезінде 

халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резерв; 

      2) шҧғыл шығындарға арналған резерв; 

      2-1) арнайы резерв; 

      3) соттардың шешімдері бойынша міндеттемелерді орындауға арналған 

резерв; 

      4) облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы бар қала, астана 

бюджеттерінің қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерв кіреді. 

      3. Облыстық деңгейдегі атқарушы органдардың резервіне: 

      1) тӛтенше резерв; 

      2) шҧғыл шығындарға арналған резерв; 

      3) соттардың шешімдері бойынша міндеттемелерді орындауға арналған 

резерв; 

      4) аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерінің қолма-қол ақша 

тапшылығын жабуға арналған резервті қамтиды. 

      4. Аудандық деңгейдегі атқарушы органдардың резервіне: 

      1) тӛтенше резерв; 

      2) шҧғыл шығындарға арналған резерв; 
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      3) соттардың шешімдері бойынша міндеттемелерді орындауға арналған 

резерв кіреді. 

      5. Қазақстан Республикасы Ҥкіметі резервінің жалпы кӛлемі 

республикалық бюджет туралы заңмен белгіленеді. 

      Жергілікті атқарушы орган резервінің жалпы кӛлемі трансферттер мен 

қарыздарды есептемегенде, тиісті жергілікті бюджет тҥсімдері кӛлемінің екі 

пайызынан аспауға тиіс. 

      6. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің және жергілікті атқарушы 

органдардың резервтерінен ақша бӛлу, қолданылу мерзімі Қазақстан 

Республикасы Ҥкіметінің немесе жергілікті атқарушы органдардың ағымдағы 

қаржы жылынан асатын мерзімге жергілікті бюджеттің қолма-қол ақша тапшылығын 

жабу ҥшін жергілікті атқарушы органдарға ақша бӛлу туралы қаулыларымен 

белгіленетін осы қаулыларды қоспағанда, қаржы жылы аяқталғаннан кейін кҥшін 

жоятын, тиісінше Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің және жергілікті атқарушы 

органдардың қаулыларымен, сондай-ақ азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті 

органның қҧқықтық актілерімен ағымдағы қаржы жылына арналған республикалық 

немесе жергілікті бюджеттерде бекітілген кӛлем шегінде жҥзеге асырылады. 

      Бір қаржы жылынан астам іске асыру мерзімімен табиғи және техногендік 

сипаттағы тӛтенше жағдайлардың, сондай-ақ адам ӛмірінің саяси, экономикалық 

және әлеуметтік тҧрақтылығына және олардың денсаулығына қауіп тӛндіретін 

жағдайлардың зардаптарын жоюға байланысты авариялық-қалпына келтіру 

жҧмыстарын және ӛзге де іс-шараларды жҥргізу ҥшін шығындардың жалпы сомасы 

айқындала отырып және ағымдағы қаржы жылының сомалары және Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі кейінгі қаржы жылдарында қосымша шешім қабылдайтын 

сомалар кӛрсетіле отырып, Ҥкіметтің резервінен қаражат бӛлінеді. 

      Резерв тҥрлерінің біріне кӛзделген қаражат жеткіліксіз болған 

жағдайда, Қазақстан Республикасының Ҥкіметі немесе жергілікті атқарушы орган 

белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің немесе жергілікті 

атқарушы органның резервтері қаражатының жалпы кӛлемін қайта бӛлу арқылы 

тиісті резервтің жоспарлы мақсаттылығын ҧлғайтады. 

      7. Алынып тасталды - ҚР 2012.02.16 N 557-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңымен. 

      Ескерту. 19-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2011.11.24 N 495-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі), 2012.02.16 N 557-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 11.04.2014 № 189-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

07.04.2016 № 487-V (қол қойылған кҥннен бастап қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 

      20-бап. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті 

               атқарушы органдардың резервтерін пайдалану 

      1. Тӛтенше резерв Қазақстан Республикасының аумағында әлеуметтік, 

табиғи және техногендік сипаттағы тӛтенше жағдайларды жою, тӛтенше жағдайдың 

қҧқықтық режимін қамтамасыз ету жӛніндегі іс-шараларды жҥргізу мақсатында 

және Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттерге ресми гуманитарлық кӛмек 

кӛрсетуі ҥшін пайдаланылады. 

      1-1. Табиғи және техногендік сипаттағы тӛтенше жағдайларды жою кезінде 

халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резерв тӛтенше жағдайлар 
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аймақтарында, эвакуациялау маршруттарында және эвакуацияланатын адамдар 

орналасқан жерлерде адамдардың ӛмірін сақтауға және денсаулығын қолдауға 

бағытталған іс-шараларды жҥзеге асыру ҥшін пайдаланылады. 

      2. Шҧғыл шығындарға арналған резерв Қазақстан Республикасының немесе 

оның әкімшілік-аумақтық бірлігінің саяси, экономикалық және әлеуметтік 

тҧрақтылығына, сондай-ақ адамдардың ӛмірі мен денсаулығына қатер тӛндіретін 

жағдайларды жою мақсатында пайдаланылады. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 

шҧғыл шығындарына арналған резерві сондай-ақ Қазақстан Республикасы 

Ҥкіметінің шешімдерімен айқындалатын ӛзге де кҥтілмеген шығындарға 

пайдаланылуы мҥмкін. 

      2-1. Арнайы резерв Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің шешімдерімен 

айқындалатын шығындарға пайдаланылады. 

      3. Соттардың шешімдері бойынша міндеттемелерді орындау резерві 

соттардың шешімдері бойынша Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің, орталық 

мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволары мен аумақтық бӛлімшелерінің, 

жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындауға пайдаланылады.  

      4. Кезектi қаржы жылында облыстық бюджетте, республикалық маңызы бар 

қала, астана бюджеттерiнде қолма-қол ақша тапшылығы болжанған жағдайда, 

кезектi қаржы жылына арналған республикалық бюджетте олардың бюджеттерiн 

кредиттеу ҥшiн резерв кӛзделедi. 

      Келесi қаржы жылында аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттерiнде қолма-қол ақша тапшылығы болжанған жағдайда, кезектi қаржы 

жылына арналған облыстық бюджетте олардың бюджеттерін кредиттеу ҥшiн резерв 

кӛзделедi. 

      Қолма-қол ақша тапшылығы болжанған жағдайда қарыз алу бҧған дейін 

жоғары тҧрған бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша мерзімі ӛтіп 

кеткен берешек болмаған кезде, сондай-ақ ӛтініш берген кезде қолма-қол 

ақшаны бақылау шотында жергілікті бюджеттің тиісті қаржы жылына арналған 

шығыстарының бекітілген (нақтыланған, тҥзетілген) кӛлемінің бір пайызынан 

аспайтын қалдық болған (жоғары тҧрған бюджеттен нысаналы трансферттер мен 

бюджеттік кредиттер есебінен қаржыландырылатын бюджеттік бағдарламалар 

бойынша шығыстар ескерілмей) және тиісті негіздемелер мен есеп-қисаптар 

ҧсынылған кезде тиісті қаржы жылына арналған борыш лимитінің шегінде жҥзеге 

асырылады. 

      Жергілікті атқарушы органдарға қолма-қол ақша тапшылығын жабуға 

бӛлінген қаражат қайта қҧрылымдауға жатпайды. 

      Ағымдағы қаржы жылында қолма-қол ақша тапшылығын жабуға қайта қаражат 

бӛлуге жол берілмейді. 

      Жергілікті атқарушы органдардың жергілікті бюджеттің қолма-қол ақша 

тапшылығын жабуға қарыз алуы ҥш жылға дейінгі мерзімге жҥзеге асырылуы 

мҥмкін. 

      Жергілікті атқарушы органдардың жергілікті бюджеттің қолма-қол ақша 

тапшылығын жабуға ағымдағы қаржы жылынан асатын мерзімге қарыз алуы бюджетке 

тҥсетін тҥсімдер бойынша тиісті жергілікті бюджетті нақтылау арқылы жҥзеге 

асырылады. 

      5. Резерв қҧрамында кӛзделген ақша толық кӛлемінде пайдаланылған 

жағдайда, Қазақстан Республикасының Ҥкіметі немесе жергілікті атқарушы орган 

қажет болған кезде Қазақстан Республикасының Парламентіне немесе тиісті 

мәслихатқа республикалық бюджет туралы заңға немесе жергілікті бюджет туралы 

мәслихаттың шешіміне ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі немесе жергілікті атқарушы орган резервтерінің 



мӛлшерін ҧлғайту туралы ҧсыныстар енгізеді. 

      6. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің немесе жергілікті атқарушы 

органның резервінен бӛлінген ақша қаржы жылы ішінде пайдаланылмаған немесе 

ішінара пайдаланылған жағдайда, бюджет бағдарламасының әкімшісі бӛлінген 

ақшаның пайдаланылмаған бӛлігін ағымдағы қаржы жылының 20 желтоқсанына дейін 

тиісті бюджетке қайтаруды қамтамасыз етеді. 

      7. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің және жергілікті атқарушы 

органдардың резервтерін пайдалану тәртібін Қазақстан Республикасының 

Ҥкіметі белгілейді. 

      Ескерту. 20-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен; 03.07.2013 № 121-

V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен; 11.04.2014 № 189-V (алғашқы 

ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.04.2016№ 487-V (қол 

қойылған кҥннен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

5-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҦЛТТЫҚ 

ҚОРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ, ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ 

      21-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры 

      1. Материалдық емес активтерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының 

Ҧлттық қоры Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің Қазақстан Республикасының 

Ҧлттық Банкіндегі шотында шоғырландырылатын қаржы активтері тҥріндегі, 

сондай-ақ, ӛзге де мҥлік тҥріндегі мемлекет активтері болып табылады. 

      2. Материалдық емес активтерді, экономиканың мҧнай секторына 

тәуелділігін және қолайсыз сыртқы факторлардың ықпалын тӛмендетуді 

қоспағанда, Қазақстан Республикасының Ҧлттық қоры қаржы активтерін және ӛзге 

де мҥліктерді жинақтау жолымен мемлекеттің  әлеуметтік-экономикалық дамуын 

қамтамасыз етуге арналған. 

      3. Қазақстан Республикасының Ҧлттық қоры жинақтау және тҧрақтандыру 

функцияларын жҥзеге асырады. 

      Материалдық емес активтерді және тәуекелдің қалыпты деңгейінде ҧзақ 

мерзімді перспективада Қазақстан Республикасы Ҧлттық қоры активтерінің 

кірістілігін қоспағанда, жинақтау функциясы қаржы активтері мен ӛзге де 

мҥліктің жинақталуын қамтамасыз етеді. 

      Тҧрақтандыру функциясы Қазақстан Республикасы Ҧлттық қоры активтері 

ӛтімділігінің жеткілікті деңгейін ҧстап тҧруға арналған. 

      Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының тҧрақтандыру функциясын жҥзеге 

асыру ҥшін пайдаланылатын бір бӛлігі кепілдік берілген 

трансфертті қамтамасыз етуге қажетті мӛлшерде айқындалады. 

      4. Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын қалыптастыру және пайдалану 

әлемдік, ішкі тауар және қаржы нарықтарының конъюнктурасы, мемлекеттегі және 

шет елдердегі экономикалық жағдай, бҧл ретте макроэкономикалық және 

фискалдық тҧрақтылық сақтала отырып және Қазақстан Республикасы Ҧлттық 

қорының негізгі мақсаттары мен міндеттері сақталынып, республиканың 

әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтары ескеріле отырып айқындалады. 

      5. Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын қалыптастыру және 

пайдалану тиімділігін арттыру жӛніндегі, сондай-ақ оны пайдаланудың 

кӛлемдері мен бағыттары бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының 
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Президенті қабылдайды. 

      6. Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының тҥсімі және жҧмсалуы ҧлттық 

және шетелдік валюталармен жҥргізіледі. 

      Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының операциялары бойынша есепке алу 

мен есептілік ҧлттық валютамен жҥзеге асырылады. 

      7. Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын сенімгерлік басқаруды 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі мен Қазақстан Республикасының Ҥкіметі 

арасында жасалатын сенімгерлік басқару туралы шарт негізінде Қазақстан 

Республикасының Ҧлттық Банкі жҥзеге асырады. 

      Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының бухгалтерлік есебін жҥргізу және 

қаржылық есептілігін жасау тәртібін Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі 

айқындайды. 

      Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын сенімгерлік басқару нәтижелері 

бойынша қаржылық есептілік жасауды сенімгерлік басқару туралы шартқа сәйкес 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі жҥзеге асырады. 

      Ескерту. 21-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 422-V (01.01.2016 

бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      22-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын 

               қалыптастыру кӛздері 

      1. Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын қалыптастыру кӛздері: 

      1) Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорына тҥсімдер; 

      2) Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын басқарудан тҥсетін 

инвестициялық кірістер; 

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған ӛзге де 

тҥсімдер мен кірістер болып табылады. 

      2. Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорына тҥсімдер: 

      1) мҧнай секторы ҧйымдарының тікелей салықтарынан (жергілікті 

бюджеттерге есептелетін салықтарды қоспағанда) тҧрады, оларға: 

      корпоративтік табыс салығы, ҥстеме пайда салығы; 

      пайдалы қазбаларды ӛндіру салығы, бонустар, ӛнімді бӛлу жӛніндегі 

ҥлестер; 

      экспортқа рента салығы; 

      ӛнімді бӛлу туралы келісімшарт бойынша қызметті жҥзеге асыратын жер 

қойнауын пайдаланушының қосымша тӛлемі жатады; 

      2) мҧнай секторы ҧйымдары жҥзеге асыратын операциялардан тҥсетін басқа 

да тҥсімдерден (жергілікті бюджеттерге есептелетін тҥсімдерді қоспағанда), 

соның ішінде мҧнай келісімшарттары талаптарының бҧзылғаны ҥшін тҥсімдерден 

(жергілікті бюджеттерге есептелетін тҥсімдерді қоспағанда); 

      3) республикалық меншіктегі және тау-кен ӛндіру және ӛңдеу салаларына 

жататын мемлекеттік мҥлікті жекешелендіруден тҥсетін тҥсімдерден; 

      4) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін сатудан тҥсетін 

тҥсімдерден тҧрады. 

      3. Шикі мҧнайды, газ конденсатын ӛндірумен және (немесе) ӛткізумен 

айналысатын, сондай-ақ шикі мҧнай, газ конденсатын барлауға келісімшарттар 

жасасқан заңды тҧлғалар мҧнай секторы ҧйымдарына жатады. 

      Кезекті қаржы жылына мҧнай секторы ҧйымдарының тізбесін ағымдағы қаржы 

жылының 20 желтоқсанына бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган 

және мҧнай операцияларын жҥргізу, келісімшарттар жасасу және орындау 

саласында мемлекеттік реттеуді жҥзеге асыратын мемлекеттік орган бірлесіп 

бекітеді. 
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      4. Материалдық емес активтерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының 

Ҧлттық қорын басқарудан тҥсетін инвестициялық кірістер Қазақстан 

Республикасының Ҧлттық қорын қаржы қҧралдарына орналастырудан қҧралады. 

      23-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын пайдалану 

      1. Қазақстан Республикасының Ҧлттық қоры: 

      1) Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорынан тҥсетін республикалық 

бюджетке кепілді трансферт тҥрінде; 

      2) алып тасталды - ҚР 2011.11.24 N 495-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңымен; 

      3) Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын басқаруға және жыл сайын 

аудит ӛткізуге байланысты шығыстарды жабуға; 

      4) Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын мақсаттарға 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорынан республикалық бюджетке берілетін 

нысаналы трансферттер тҥрінде жҧмсалады. 

      2. Материалдық емес активтерді қоспағанда: 

      1) Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының сақталуын; 

      2) Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының жеткілікті ӛтімділік деңгейін 

ҧстап тҧруды; 

      3) тәуекел деңгейі қалыпты болған кезде ҧзақ мерзімді перспективада 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық қоры кірістілігінің жоғары деңгейін; 

      4) ҧзақ мерзімді перспективада инвестициялық кірістер алуды қамтамасыз 

ету мақсатында Қазақстан Республикасының Ҧлттық қоры рҧқсат етілген қаржы 

қҧралдарына орналастырылады. 

      3. Материалдық емес активтерді қоспағанда, рҧқсат етілген қаржы 

қҧралдарының тізбесін Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын Басқару 

жӛніндегі кеңестің ҧсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Ҥкіметі 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкімен бірлесіп айқындайды. 

      4. Қазақстан Республикасының Ҧлттық қоры жеке және заңды тҧлғаларды 

кредиттеуге және міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету ретінде 

пайдаланыла алмайды. 

      5. Қазақстан Республикасының Ҥкіметі Қазақстан Республикасының Ҧлттық 

қорына активтерді есептеу және Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын 

пайдалану тәртібін айқындайды. 

      6. Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорына тҥсетін немесе Қазақстан 

Республикасының Ҧлттық қорынан алынатын активтер Қазақстан Республикасының 

Ҧлттық Банкі белгілеген тәртіппен айырбастауға немесе қайта айырбастауға 

жатады. 

      Ескерту. 23-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 2011.11.24 N 495-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      24-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 

               республикалық бюджетке түсетін кепілдік берілген 

               трансферт 

      1. Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорынан республикалық бюджетке 

тҥсетін тҥсімдер Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорынан кепілдендірілген 

трансферт болып табылады. 

      2. Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорынан кепілдік берілген 

трансферт мӛлшері абсолюттік тіркелген мәнде айқындалады және Қазақстан 

Республикасының заңымен бекітіледі. 
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      3. Есепті қаржы жылы ішінде Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорынан 

республикалық бюджетке аударылмаған кепілдік берілген трансферт сомасын 

Республикалық бюджет комиссиясының ҧсынысы бойынша және Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі бекіткен тәртіпке сәйкес Қазақстан Республикасы 

Ҥкіметінің бюджетті тҥзету арқылы азаматтық-қҧқықтық мәмілелері осы 

Кодекстің 96-бабының 5-тармағына сәйкес жасалған тиісті бюджеттік 

бағдарламалар бойынша тӛленбеген тіркелген міндеттемелер сомасынан аспайтын 

кӛлемде ӛткен қаржы жылының республикалық бюджетінде бекітілген ағымдағы 

бюджеттік бағдарламалар мен бюджеттік даму бағдарламаларын қаржыландыру ҥшін 

ағымдағы қаржы жылында пайдалануға қҧқығы бар. 

      4. Есепті қаржы жылы ҥшін республикалық бюджетке Қазақстан 

Республикасының Ҧлттық қорынан аударылмаған кепілдік берілген трансферт 

сомаларын тарту ӛткен қаржы жылының ағымдағы бюджеттік бағдарламалары, 

бюджеттік даму бағдарламалары бойынша тіркелген міндеттемелердің тӛленбеген 

бӛлігінің және қаржы жылының басындағы бюджеттік қаражаттар қалдықтары 

айырмасының сомасында жҥзеге асырылады. 

      Ескерту. 24-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24N 495-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 12.11.2015 № 395-V(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      25-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару 

               жӛніндегі кеңес 

      1. Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын басқару жӛніндегі 

кеңес материалдық емес активтерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының 

Ҧлттық қорын тиімді пайдалану және оны қаржы қҧралдарына орналастыру жӛнінде 

ҧсыныстар әзірлейтін, Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы 

консультациялық-кеңесші органы болып табылады. 

      2. Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын басқару жӛніндегі Кеңестің 

функциялары: 

      1) Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын қалыптастыру мен пайдалану 

тиімділігін арттыру жӛнінде ҧсыныстар әзірлеу; 

      2) Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын пайдалану кӛлемдері мен 

бағыттары жӛніндегі ҧсыныстарды қарау және әзірлеу; 

      3) Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын орналастыру ҥшін, 

материалдық емес активтерді қоспағанда, рҧқсат етілген қаржы қҧралдарының 

тізбесі жӛніндегі ҧсыныстарды әзірлеу; 

      4) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқару 

бӛлігінде «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңында белгіленген функциялар болып табылады. 

      3. Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын басқару жӛніндегі Кеңесті 

қҧру туралы шешімді, оның қҧрамын және ол туралы ережені Қазақстан 

Республикасының Президенті бекітеді. 

      Ескерту. 25-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен 

(01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі). 

6-тарау. БІРЫҢҒАЙ БЮДЖЕТТІК СЫНЫПТАМА 

      26-бап. Бірыңғай бюджеттік сыныптаманың анықтамасы 

      1. Бірыңғай бюджеттік сыныптама объектілерге топтамалық кодтар бере 

отырып, бюджет тҥсімдері мен шығыстарын функционалдық, ведомстволық және 
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экономикалық сипаттамалар бойынша топтастыру болып табылады. 

      2. Бюджет процесі бірыңғай бюджеттік сыныптама негізінде жҥзеге 

асырылады. 

      3. Бiрыңғай бюджеттiк сыныптама бюджеттік жоспарлау жӛнiндегi орталық 

уәкiлеттi орган айқындайтын тәртiппен Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актiлерi, Қазақстан Республикасы Президентiнiң жарлықтары, Қазақстан 

Республикасы Ҥкiметiнiң қаулылары, облыс, республикалық маңызы бар қала, 

астана, аудан және облыстық маңызы бар қала мәслихатының шешімдері негiзiнде 

жасалады. 

      4. Бірыңғай бюджеттік сыныптаманы бюджеттік жоспарлау жӛніндегі 

орталық уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді. 

      Ескерту. 26-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2011.11.24 N 495-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен. 

      27-бап. Бірыңғай бюджеттік сыныптаманың құрамы 

      Бірыңғай бюджеттік сыныптама: 

      1) бюджет тҥсімдерінің сыныптамасын; 

      2) бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасын; 

      3) бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасын қамтиды. 

      28-бап. Бюджет түсімдерінің сыныптамасы 

      1. Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына негізделген белгілі 

бір сипаттамалар бойынша барлық деңгейдегі бюджеттер тҥсімдерінің 

топтамасы бюджет тҥсімдерінің сыныптамасы болып табылады. 

      2. Бюджет тҥсімдері сыныптамасының топтамасы санаттан, сыныптан, кіші 

сыныптан және ӛзіндік ерекшеліктен тҧрады. 

      Санаттар тҥсімдерді экономикалық белгілер бойынша топтастыруды 

кӛрсетеді. 

      Сыныптар мен кіші сыныптарда тҥсімдер олардың кӛздері мен тҥрлері 

бойынша топтастырылады. 

      Ӛзіндік ерекшелік бюджетке тӛлем немесе тҥсім тҥрін айқындайды. 

      29-бап. Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасы 

      1. Функционалдық және ведомстволық белгілер бойынша бюджеттік 

қаражаттың жҧмсалу бағыттарын айқындайтын, мемлекет функцияларының 

орындалуын, Қазақстан Республиканың стратегиялық және бағдарламалық 

қҧжаттарын, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асыруды 

кӛрсететін барлық деңгейлердегі бюджеттер шығыстарының топтамасы бюджет 

шығыстарының функционалдық сыныптамасы болып табылады. 

      2. Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасының топтамасы мынадай 

деңгейлерден тҧрады: 

      функционалдық топтар; 

      функционалдық кіші топтар; 

      бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері; 

      бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар). 

      3. Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасы негізінде бюджеттік 

бағдарламалар әкімшілерін және бюджеттік бағдарламаларды (кіші 

бағдарламаларды) топтастыру арқылы жасалатын бюджет шығыстарының 

ведомстволық сыныптамасы қалыптастырылуы мҥмкін. 
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      Ескерту. 29-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

      30-бап. Бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы 

      1. Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру ҥшін мемлекеттік мекемелер 

жҥзеге асыратын операцияларды кӛрсететін экономикалық сипаттамалар бойынша 

бюджет шығыстарын топтастыру бюджет шығыстарының экономикалық 

сыныптамасы болып табылады. 

      2. Бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасын топтастыру санаттан, 

сыныптан, кіші сыныптан және ӛзіндік ерекшеліктен тҧрады. 

      Санат шығыстарды экономикалық белгілері бойынша топтастырады. Сынып 

және кіші сынып шығыстарды мемлекеттік мекемелер жҥргізетін операциялардың 

негізгі тҥрлері бойынша топтастырады. Ӛзіндік ерекшелік бюджеттік 

бағдарламаны іске асыру ҥшін мемлекеттік мекеме жҥргізетін операцияның тҥрін 

айқындайды. 

      3. Бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы ерекшеліктерінің 

қҧрылымын бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган әзірлейді 

және бекітеді. 

      Ескерту. 30-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2011.11.24 N 495-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен. 

      31-бап. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 

      1. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бюджеттік бағдарламаларды 

жоспарлауға, негіздеуге, іске асыруға және нәтижелерге қол жеткізуге жауапты 

мемлекеттік орган болып табылады. 

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі ӛзіне жҥктелген функциялар мен 

ӛкілеттіктерге сәйкес айқындалады. 

      Бюджеттік бағдарламалардың бір әкімшісінің қҧзыретіне жатқызуға 

болмайтын, экономиканың әртҥрлі салаларындағы жобаларды іске асыруды 

кӛздейтін, ҧлттық холдингтер мен ҧлттық басқарушы холдингтің жарғылық 

капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды жҥзеге асыру 

жоспарланған бюджеттік бағдарламалар бойынша мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті орган әкімші болады. 

      2. Егер бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бір мезгілде бюджеттік 

бағдарламаның әкімшісі және мемлекеттік мекеме болып табылса, ол бюджет 

қаражатын дербес пайдаланады. 

      3. Облыстық бюджеттік бағдарламалардың, республикалық маңызы бар 

қаланың, астананың бюджеттік бағдарламаларының әкімшілері болып табылатын 

облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі істер 

органдары мен табиғи және техногендік сипаттағы тӛтенше жағдайлар, Азаматтық 

қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органдарын қоспағанда, 

мемлекеттік органдардың қҧрылымдық және аумақтық бӛлімшелері бюджеттік 

бағдарламалардың әкімшілері бола алмайды. 

      4. Орталық атқарушы және ӛзге де орталық мемлекеттік органдар 

республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері болып табылады. 

      5. Жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi Қазақстан 

Республикасының Ҥкiметi бекiтетiн жергiлiктi мемлекеттiк басқарудың базалық 

қҧрылымы және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 

тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікті басқару схемасы негiзге алына отырып 
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айқындалады. 

      6. Әкiмдердiң және облыстық мәслихаттардың, республикалық маңызы бар 

қалалар, астана мәслихаттарының аппараттары, облыстардың, республикалық 

маңызы бар қалалардың, астананың әкiмдiктерi уәкiлеттiк берген атқарушы 

органдар, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 

тексеру комиссиялары және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 

астананың iшкi iстер органдары облыстық бюджеттiк бағдарламалардың, 

республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттiк бағдарламаларының 

әкiмшiлерi болып табылады. 

      7. Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің және мәслихатының 

аппараттары, аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімдігі уәкілеттік берген 

атқарушы органдар аудандық (қалалық) бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері 

болып табылады. 

      8. Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, 

ауылдық округтің бюджеттік бағдарламаларының әкімшілері осы әкімшілік-

аумақтық бірліктер әкімдерінің аппараттары болып табылады. 

      9. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері «Қоғамдық кеңестер туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қҧрылатын Қоғамдық кеңес отырысында 

стратегиялық жоспарлардың және бюджеттік бағдарламалардың жобаларын; 

стратегиялық жоспарлардың және бюджеттік бағдарламалардың орындалуын; 

стратегиялық жоспарлардың нысаналы индикаторларына қол жеткізу туралы 

есептерді, бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы есептерді, 

тауарларды (жҧмыстарды, кӛрсетілетін қызметтерді) ӛткізуден тҥсетін ақша 

тҥсімдері мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есептерді, 

қайырымдылықтан тҥсетін ақшаның тҥсуі мен жҧмсалуы туралы есептерді, ашық 

бюджеттердің интернет-порталында бюджеттік бағдарламалардың жобаларын және 

бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы есептерді жария талқылау 

қорытындылары бойынша есептерді талқылауды ӛткізеді. 

      Ескерту. 31-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 2011.11.24 N 495-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі), 2012.11.23 N 55-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен бастап 

қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.11.2015 № 384-

V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      32-бап. Бюджеттік бағдарламалар 

      1. Стратегиялық жоспарды әзірлейтін республикалық бюджеттік 

бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламасы стратегиялық жоспарда 

айқындалған мақсаттармен ӛзара байланысты республикалық бюджет шығыстарының 

бағытын айқындайды. 

      Стратегиялық жоспар әзірлемейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар 

әкімшісінің бюджеттік бағдарламасы мемлекеттік орган туралы ережеде 

айқындалған ӛкілеттіктермен ӛзара байланысты республикалық бюджет 

шығыстарының бағытын айқындайды. 

      Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламасы 

аумақты дамытудың тиісті бағдарламасында айқындалған мақсаттармен, нысаналы 

индикаторлармен не мемлекеттік орган туралы ережеде айқындалған 

ӛкілеттіктермен ӛзара байланысты жергілікті бюджет шығыстарының бағытын 

айқындайды. 

      2. Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бюджеттік бағдарламаны жылжымалы 

негiзде жыл сайын жоспарлы кезеңге әзiрлейдi және ол тікелей және тҥпкілікті 

нәтижелер кӛрсеткіштерін, жоспарлы кезеңге жоспарланатын бюджет қаражатының 
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кӛлемін қамтиды. 

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бюджеттік бағдарламаларды 

мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органдармен 

және (немесе) мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті 

органдармен келісу бойынша бекітеді. 

      3. Жоғары тҧрған бюджеттен бӛлінетін нысаналы трансферттер есебінен 

іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламаларды нысаналы 

трансферттерді аударатын жоғары тҧрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалары 

әкімшісімен келісу бойынша тӛмен тҧрған бюджеттің бюджеттiк 

бағдарламаларының әкiмшiлерi және мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті 

уәкілетті органдар бекітеді. 

      4. Бюджеттік бағдарламалар бюджетті нақтылау немесе тҥзету кезінде 

олардың қаржыландыру кӛлемдері мен нәтижелер кӛрсеткіштері ӛзгерген жағдайда 

мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органдармен 

және (немесе) мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті 

органдармен келісу бойынша қайта бекітіледі. 

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бастамасы бойынша бюджеттік 

бағдарламаларға тоқсанына бiр реттен жиілетпей тоқсанның екінші айының 25-

кҥніне дейін ӛзгерістер енгізуге жол беріледі. 

      5. Бюджеттік бағдарламалар ӛзінің мазмҧны бойынша біртекті мемлекеттік 

функциялары, ӛкілеттіктері мен мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтері немесе 

бюджеттік бағдарламалар әкімшілері қызметінің бағыттары бойынша 

топтастырылуға тиіс. 

      6. Бюджеттік бағдарлама бюджет қаражатын жҧмсау бағыттарын 

нақтылайтын, стратегиялық жоспардың, аумақты дамыту бағдарламасының 

мақсатына және (немесе) бюджеттік бағдарламаның тҥпкілікті нәтижесіне қол 

жеткізуге бағытталған кіші бағдарламаларға бӛлінуі мҥмкін. 

      Әртҥрлі кӛздер есебінен қаржыландырылатын бюджеттік бағдарламалар ҥшін 

бюджеттік кіші бағдарлама қаржыландыру кӛздерінің әрқайсысы ҥшін бӛлінеді. 

      Бюджеттік бағдарламаның кіші бағдарламалары болған кезде тікелей 

нәтиже кӛрсеткіштері кіші бағдарламалар деңгейінде кӛрсетіледі. 

      7. Тӛмен тҧрған бюджеттерге берілетін нысаналы трансферттер бойынша 

тікелей және тҥпкілікті нәтижелер кӛрсеткіштері жоғары тҧрған бюджеттен 

берілетін нысаналы трансферттер есебінен іс-шараларды іске асыруға 

бағытталған тиісті жергілікті бюджеттік бағдарламалар бойынша кӛрсетіледі. 

      Жоғары тҧрған бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебiнен 

іс-шараларды іске асыруға бағытталған жергілікті бюджеттік бағдарламалар 

бойынша тікелей нәтиже кӛрсеткіштері жергілікті бюджеттік инвестициялық 

жобалар бӛлінісінде кӛрсетіледі. 

      8. Әрбір бюджеттік бағдарламаға бюджеттік бағдарлама басшысы — 

бюджеттік бағдарламаның жоспарлануы мен орындалуын қамтамасыз ететін 

бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің лауазымды адамы бекітіледі. 

      Бюджеттік бағдарлама басшысы бюджеттік бағдарламаны сапасыз 

жоспарлағаны және оның нәтижелерінің кӛрсеткіштеріне қол жеткізбегені ҥшін 

Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады. 

      9. Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және 

бекіту (қайта бекіту) тәртібін және олардың мазмҧнына қойылатын талаптарды 

бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды. 

      Ескерту. 32-бап жаңа редакцияда - ҚР 12.11.2015 № 395-V Заңымен 
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(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі). 

      33-бап. Бюджеттік бағдарламалардың түрлері 

      1. Мазмҧнына байланысты бюджеттік бағдарламалар: 

      мемлекеттік функцияларды, ӛкілеттіктерді және олардан туындайтын 

мемлекеттік қызметтер кӛрсетуді жҥзеге асыруға; 

      трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге; 

      бюджеттік кредиттер беруге; 

      бюджеттік инвестицияларды жҥзеге асыруға; 

      кҥрделі шығыстарды жҥзеге асыруға; 

      мемлекеттің міндеттемелерін орындауға; 

      нысаналы салым салуға; 

      нысаналы аударымға бағытталған бағдарламалар болып бӛлiнедi. 

      Стратегиялық жоспардың немесе аумақты дамыту бағдарламасының 

мақсатына, бірыңғай тҥпкілікті нәтижеге қол жеткізу ҥшін мемлекеттік 

функцияларды, ӛкілеттіктерді жҥзеге асыру және олардан туындайтын 

мемлекеттік қызметтерді кӛрсету, кҥрделі шығыстарды жҥзеге асыру, бюджеттік 

инвестициялық жобаларды іске асыру арқылы бюджеттік инвестицияларды жҥзеге 

асыру, трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру бойынша шығындар, 

кӛрсетілген шығындарды жекелеген кіші бағдарламаларға бӛле отырып, бір 

бюджеттік бағдарламаға біріктірілуі мҥмкін. 

      2. Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты бюджеттік бағдарламалар: 

      1) республикалық бюджеттің қҧрамында бекітілетін республикалық 

бағдарламаларға; 

      2) облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана 

бюджеттерінің қҧрамында бекітілетін облыстық, республикалық маңызы бар қала, 

астана бағдарламаларына; 

      3) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің қҧрамында бекітілетін 

аудандық (қалалық) бағдарламаларға; 

      4) республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің, аудан 

(облыстық маңызы бар қала) бюджетінің қҧрамында бекітілетін, қаладағы 

ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің 

бюджеттік бағдарламаларына бӛлінеді. 

      Облыстық, республикалық маңызы бар қала, астана, аудандық (қалалық) 

бюджеттік бағдарламалар, сондай-ақ қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар 

қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары 

жергілікті бюджеттік бағдарламалар болып табылады. 

      3. Бюджеттік бағдарламалар іске асыру тәсіліне байланысты: 

      1) бір әкімші іске асыратын дара бюджеттік бағдарламаларға; 

      2) белгілі бір бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік 

бағдарламаларының қҧрамында бекітілетін және бюджеттік бағдарламалардың 

әртҥрлі әкімшілері арасында ағымдағы қаржы жылы ішінде бӛлінуге жататын, 

бӛлінетін бюджеттік бағдарламаларға бӛлінеді. 

      Мҧндай бюджеттік бағдарламаларды бӛлу бюджеттік жоспарлау жӛніндегі 

орталық уәкілетті органмен келісу бойынша тиісті орталық мемлекеттік 

органдар айқындайтын тәртіппен жҥзеге асырылады. 

      Бӛлінетін бюджеттік бағдарламаның тҥпкілікті нәтижелері бӛлінетін 

бюджеттік бағдарламаны әртҥрлі бюджеттік бағдарламалар әкімшілері арасында 

ағымдағы қаржы жылы ішінде бӛлетін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің 

бюджеттік бағдарламасында кӛрсетіледі. 

      Бӛлінетін бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтижелері әртҥрлі бюджеттік 
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бағдарламалар әкімшілері арасында ағымдағы қаржы жылы ішінде бӛлінетін 

бюджеттік бағдарламаларды бӛлген кезде бӛлінетін бюджеттік бағдарламалар 

есебінен қаражат алатын бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік 

бағдарламасында кӛрсетіледі. 

      Қазақстан Республикасының Ҥкіметі мен жергілікті атқарушы органдардың 

резервтерін пайдалануға бағытталған бӛлінетін бюджеттік бағдарламалардың 

тікелей және тҥпкілікті нәтижелері қаражатты осы бӛлінетін бюджеттік 

бағдарламалар есебінен алатын бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік 

бағдарламасында кӛрсетіледі. 

      Қазақстан Республикасының Ҥкіметі мен жергілікті атқарушы органдардың 

резервтерін пайдалануға бағытталған бӛлінетін бюджеттік бағдарламалар 

бойынша бекітілген (нақтыланған) бюджетте кӛзделген шығыстар толық 

бӛлінбеген жағдайда, сондай-ақ шартты тҥрде қаржыландырылатын шығыстар ҥшін 

бӛлінбеген сома бюджеттің атқарылмауы болып табылмайды. 

      4. Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бірыңғай бюджеттік 

сыныптаманың қҧрамында тиісті белгі (код) беріле отырып, ағымдағы бюджеттік 

бағдарламаларға (кіші бағдарламаларға) және бюджеттік даму бағдарламаларына 

(кіші бағдарламаларға) бӛлінеді. 

      Бюджеттік инвестицияларды жҥзеге асыруға бағытталған бюджет шығыстары 

бюджеттік даму бағдарламаларына (кіші бағдарламаларға) жатады. Бюджеттің 

қалған шығыстары ағымдағы бюджеттік бағдарламаларға (кіші бағдарламаларға) 

жатады. 

      Ескерту. 33-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2012.02.16 N 557-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі), 2012.11.23 N 55-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен 

бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 № 225-V (01.01.2015 бастап 

қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 

28.11.2014 № 257-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 

395-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      34-бап. Мемлекеттік функцияларды, ӛкілеттіктерді жүзеге 

               асыруға және олардан туындайтын мемлекеттік 

               қызметтерді кӛрсетуге бағытталған бюджеттік 

               бағдарламалар 

      1. Мемлекеттік функцияларды, ӛкілеттіктерді жҥзеге асыруға және 

олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді кӛрсетуге бағытталған бюджеттік 

бағдарламаның қҧнына олармен байланысты барлық ағымдағы шығыстар кіреді. 

      2. Бюджеттік бағдарламалардың атауларында жҥзеге асырылатын 

мемлекеттік функциялардың, ӛкілеттіктердің мазмҧны және олардан туындайтын 

мемлекеттік қызметтерді кӛрсету немесе мемлекеттік орган қызметінің 

бағыттары кӛрсетілуге тиіс. 

      3. Ҥкіметтік емес ҧйымдардың мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты 

орындауы мемлекеттік қызметтер кӛрсетуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар 

бойынша қаржыландырылады. 

      Ескерту. 34-бап жаңа редакцияда - ҚР 15.04.2013 N 89-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік отыз кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі). 

      35-бап. Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге 

               бағытталған бюджеттік бағдарламалар 
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      1. Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге бағытталған бюджеттік 

бағдарламаларға: 

      1) бюджеттер деңгейлері арасындағы трансферттер; 

      1-1) жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарына берілетін трансферттер; 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      1-тармақты 1-2) тармақшамен толықтыру кӛзделген - ҚР 16.11.2015 № 406-

V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқаенгізіледі). 

      2) мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне арналған ақшалай 

тӛлемдерден басқа, жеке тҧлғаларға арналған трансферттер; 

      3) жеке және заңды тҧлғаларға арналған бюджеттік субсидиялар жатады. 

      2. Бюджеттер деңгейлері арасындағы трансферттер, осы Кодексте 

кӛзделген жағдайларды қоспағанда, бюджеттің бір деңгейінен басқасына ӛтеусіз 

және қайтарымсыз тӛлемдер болып табылады. 

      2-1. Жергілікті ӛзін-ӛзі басқару функцияларын іске асыру ҥшін 

жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарына берілетін облыстық бюджеттерге және 

аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мынадай тҥсімдер: 

      1) аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аумағында 

тіркелген жеке тҧлғалардың тӛлем кӛзінен салық салынбайтын табыстары бойынша 

жеке табыс салығы; 

      2) мҥлкі аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аумағында 

орналасқан жеке тҧлғалардың мҥлкіне салынатын салық; 

      3) жер учаскесі аудандық маңызы бар қалада, кентте, ауылда орналасқан 

жеке және заңды тҧлғалардан алынатын, елдi мекендер жерлерiне салынатын жер 

салығы; 

      4) аудандық маңызы бар қалада, кентте, ауылда тіркелген жеке және 

заңды тҧлғалардан алынатын, кӛлік қҧралдары салығы жергілікті ӛзін-ӛзі 

басқару органдарына арналған трансферттер болып табылады. 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      35-бапты 2-2-тармақпен толықтыру кӛзделген - ҚР 16.11.2015 № 406-

V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі). 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      2-2) тармақтың екінші абзацы 01.01.2020 дейін қолданыста болады - ҚР 

16.11.2015 № 406-V Заңымен. 

      3. Мемлекеттік мекемелер қызметкерлеріне арналған ақшалай тӛлемдерден 

басқа, жеке тҧлғаларға арналған трансферттер, бҧл жеке тҧлғаларға олардың 

иелігіндегі табыстарын ӛсіруге не Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актілерінде кӛзделген шығындардың немесе нҧқсандардың белгілі бір тҥрлерін 

толық немесе ішінара ӛтеуге арналған ақшалай тӛлемдер. 

      4. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде кӛзделген 

жағдайларда, мемлекеттік функцияларды орындаудың және республиканың немесе 

ӛңірдің дамуының әлеуметтік-экономикалық міндеттерін іске асырудың басқа да 

тәсілі болмаған кезде ғана жеке және заңды тҧлғаларға, соның ішінде шаруа 

немесе фермер қожалықтарына берілетін бюджеттен қайтарымсыз тӛлемдер 

бюджеттік субсидиялар болып табылады. 

      5. Бюджеттен субсидиялар тӛлеу тәртібін мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті органмен және бюджеттік жоспарлау жӛніндегі 

орталық уәкілетті органмен келісу бойынша орталық мемлекеттік 

органдар айқындайды. 

      6. Жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарына трансферттер беру тәртібін 

бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша айқындайды. 
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      РҚАО-ның ескертпесі! 

      35-бапты 7-тармақпен толықтыру кӛзделген - ҚР 16.11.2015 № 406-

V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі). 

      Ескерту. 35-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 28.11.2014 № 257-V (01.04.2015 бастап қолданысқа 

енгізіледі); 02.11.2015 № 387-V(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      36-бап. Бюджеттік кредиттер беруге бағытталған бюджеттік 

               бағдарламалар 

      Бюджеттік кредиттер: 

      1) бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға; 

      2) мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметін жҥзеге асыруға; 

      3) қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске 

асыруына; 

      4) тӛмен тҧрған бюджеттердің қолма-қол ақша тапшылығын жабуға; 

      5) мемлекеттің әлеуметтік саясатының міндеттерін шешуге бағытталады. 

      Ескерту. 36-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 2012.02.16 N 557-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі) Заңымен. 

      37-бап. Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға 

               бағытталған бюджеттік бағдарламалар 

      Бюджеттік инвестициялар бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру 

және заңды тҧлғалардың жарғылық капиталына қатысу арқылы жҥзеге асырылады. 

      Ескерту. 37-бап жаңа редакцияда - ҚР 03.12.2013 № 150-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі). 

      38-бап. Күрделі шығыстарды жүзеге асыруға бағытталған 

               бюджеттік бағдарламалар 

      Кҥрделі шығыстарға, бюджеттік инвестициялардан басқа, шығыстардың 

экономикалық сыныптамасына сәйкес материалдық-техникалық базаны 

қалыптастыруға не нығайтуға, кҥрделі жӛндеуді (қалпына келтіруді) жҥргізуге 

және ӛзге де кҥрделі шығыстарға бағытталған шығыстар жатады. 

      Ескерту. 38-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

      39-бап. Мемлекеттің міндеттемелерін орындауға бағытталған 

               бюджеттік бағдарламалар 

      Мемлекеттің міндеттемелерін орындауға бағытталған бюджеттік 

бағдарламаларға: 

      қарыз алу шарттарынан туындайтын, уақыттың белгілі бір кезеңінде 

сыйақының, комиссиялық алымдардың, айыппҧлдардың және ӛзге де тӛлемдердің 

жиынтық тӛлемдері, хеджирлеу мәмілелері бойынша тӛлемдер; 

      қарыз алушының қарыз шартында белгіленген тәртіппен алған қарыз 

сомасын қайтаруы, мемлекеттің қарыз шартынан туындайтын басқа да 

міндеттемелерді орындауы; 

      Қазақстан Республикасы мҥшесі болып табылатын халықаралық ҧйымдарға 

ҥлестік және донорлық жарналар; 

      мемлекеттік кепілдіктер мен кепілгерліктер бойынша міндеттемелерді 

орындау; 

      мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді 
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орындау; 

      мемлекеттің Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық 

шарттардан және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінен немесе 

соттардың шешімдерінен туындайтын басқа да міндеттемелері жатады. 

      Ескерту. 39-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2012.11.23 N 55-V (алғашқы 

ресми жарияланған кҥнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 131-

V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 31.10.2015 № 380-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 

      39-1-бап. Нысаналы салым салуға бағытталған бюджеттік 

                 бағдарламалар 

      1. Дербес бiлiм беру ҧйымдарының қызметiне және (немесе) қордың 

ҧйымдық-қҧқықтық нысанында қҧрылатын коммерциялық емес ҧйымға тек қана 

дербес бiлiм беру ҧйымдары мен олардың ҧйымдарының қызметiн қаржыландыруды 

қамтамасыз ету ҥшiн бюджеттен тӛленетiн ӛтеусiз және қайтарымсыз тӛлемдер 

нысаналы салым болып табылады. 

      2. Нысаналы салым Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актілерінде айқындалған мақсаттарға бағытталады. 

      3. Нысаналы салым салу бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшілері 

арқылы жҥзеге асырылады. 

      4. Дербес бiлiм беру ҧйымдары мен олардың ҧйымдарының қызметiне 

нысаналы салым нәтижелерінің кӛрсеткiштерi тиiстi бюджеттiк бағдарламалар 

әкiмшiлерiнiң стратегиялық жоспарларында және (немесе) бюджеттiк 

бағдарламаларында айқындалады. 

      Дербес бiлiм беру ҧйымдары мен олардың ҧйымдары тиiстi бюджеттiк 

бағдарламалар әкiмшiлерiнiң стратегиялық жоспарларында және (немесе) 

бюджеттiк бағдарламаларында айқындалған, ӛздерiнiң қызметiне нысаналы салым 

нәтижелерінің кӛрсеткiштерiне қол жеткiзу ҥшiн жауапты болады. 

      5. Нысаналы салым салуға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша 

шығыстарды жоспарлау бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган 

белгілеген тәртіпке сәйкес бюджеттік ӛтінім жасау арқылы жҥзеге асырылады. 

      6. Нысаналы салым салуға бағытталған бюджеттік бағдарламаларды 

қаржыландыру бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган белгілеген 

тәртіпке сәйкес жҥзеге асырылады. 

      Ескерту. Кодекс 39-1-баппен толықтырылды - ҚР 2012.02.16 N 557-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі) Заңымен; ӛзгерістер енгізілді - ҚР 13.06.2013 № 102-

V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 151-V Заңымен (01.01.2014 бастап 

қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 

28.11.2014 № 257-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 21.07.2015 № 

337-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 

      39-2-бап. Нысаналы аударымға бағытталған бюджеттік 

                 бағдарламалар 

      1. Республикалық бюджеттен: 

      1) Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған 
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кӛрмені ҧйымдастыру және ӛткізу жӛніндегі қызметті жҥзеге асыратын ҧйымдарды 

қаржыландыруды қамтамасыз ету ҥшін ғана қордың ҧйымдық-қҧқықтық нысанында 

қҧрылатын коммерциялық емес ҧйымға; 

      2) трансҧлттық корпорациялардың қатысуымен бірлескен кәсіпорындар қҧру 

ҥшін, сондай-ақ шетелдік инвестициялық қорларға ҥлестік қатысу ҥшін ғана 

дербес кластерлік қорға тӛленетін ӛтеусіз және қайтарымсыз тӛлемдер нысаналы 

аударым болып табылады. 

      2. Нысаналы аударым Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 

айқындалған мақсаттарға бағытталады. 

      3. Нысаналы аударым бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшілері 

арқылы жҥзеге асырылады. 

      4. Нысаналы аударым нәтижелерінің кӛрсеткіштері бюджеттік 

бағдарламалардың тиісті әкімшілерінің стратегиялық жоспарларында және 

(немесе) бюджеттік бағдарламаларында айқындалады. 

      Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған 

кӛрмені ҧйымдастыру және ӛткізу жӛніндегі қызметті жҥзеге асыратын ҧйымдар 

бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшілерінің стратегиялық жоспарларында 

және (немесе) бюджеттік бағдарламаларында айқындалған, ӛздерінің қызметіне 

нысаналы аударым нәтижелерінің кӛрсеткіштеріне қол жеткізу ҥшін дербес 

кластерлік қор жауапты болады. 

      5. Нысаналы аударымға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша 

шығыстарды жоспарлау бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган 

белгілеген тәртіпке сәйкес бюджеттік ӛтінім жасау арқылы жҥзеге асырылады. 

      6. Нысаналы аударымға бағытталған бюджеттік бағдарламаларды 

қаржыландыру бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган белгілеген 

тәртіпке сәйкес жҥзеге асырылады. 

      Ескерту. 6-тарау 39-2-баппен толықтырылды - ҚР 28.11.2014 № 257-

V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); ӛзгеріс енгізілді - ҚР 

12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 17.11.2015 № 407-V (01.01.2016 

бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      40-бап. Барлау және қарсы барлау қызметін жүзеге асыратын, 

               сондай-ақ қорғалатын тұлғалардың және 

               объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 

               органдардың мемлекеттік органдар мен олардың 

               мекемелерінің шығыстарын сыныптау 

      Барлау және қарсы барлау қызметін жҥзеге асыратын, сондай-ақ 

қорғалатын тҧлғалардың және объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 

мемлекеттік органдар мен олардың мекемелерінің шығыстары мынадай бюджеттік 

бағдарламалар: 

      мемлекеттік функциялар мен ӛкілеттіктерді орындауға, трансферттер 

беруге және кҥрделі шығыстарды жҥзеге асыруға бағытталған бір бюджеттік 

бағдарлама; 

      бюджеттік инвестицияларды жҥзеге асыруға бағытталған бір бюджеттік 

бағдарлама бойынша шығыстардың экономикалық сыныптамасының бір ӛзіндік 

ерекшелігі бойынша кӛрсетіле отырып, бір функционалдық топ бойынша 

жіктеледі. 

      41-бап. Мемлекеттік тапсырма 
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      1. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тҧлғаларға, Ҧлттық әл-

ауқат қоры тобына кіретін ҧйымдарға, Қазақстан Республикасының Ҧлттық 

кәсіпкерлер палатасына және Қазақстан Республикасының Ҥкіметі айқындайтын 

оның ҧйымдарына, дербес кластерлік қорға, дербес білім беру ҧйымдарына және 

олардың ҧйымдарына Қазақстан Республикасының Ҥкіметі айқындайтын, жекелеген 

мемлекеттік қызметтер кӛрсетуге, бюджеттік инвестициялық жобаларды iске 

асыруға және мемлекеттің әлеуметтiк-экономикалық тҧрақтылығын қамтамасыз 

етуге бағытталған басқа да мiндеттердi орындауға арналған тапсырыс 

мемлекеттік тапсырма болып табылады. 

      Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тҧлғаларға, Ҧлттық әл-

ауқат қоры тобына кіретін ҧйымдарға, мемлекеттік тапсырманы орындауға бюджет 

қаражатын бӛлу осы заңды тҧлғалардың жарғылық капиталы ҧлғайтылмай жҥзеге 

асырылады. 

      2. Мемлекеттік тапсырманы жоспарлау бюджетті әзірлеу кезінде 

мемлекеттік тапсырманы әзірлеу және орындау тәртібіне сәйкес Қазақстан 

Республикасының Ҧлттық кәсіпкерлер палатасының және монополияға қарсы 

органның қорытындылары ескеріліп, осы Кодексте белгіленген талаптар сақтала 

отырып жҥзеге асырылады. 

      3. Мемлекеттік тапсырманы орындау бекітілген республикалық бюджеттік 

бағдарламаларды республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісі мен 

мемлекеттік тапсырманы орындаушы арасында азаматтық-қҧқықтық мәміле жасау 

арқылы іске асыру шеңберінде, онда нәтижелер кӛрсеткіштері кӛрсетіле отырып, 

жҥзеге асырылады. 

      Мемлекеттік тапсырманы орындау Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

сатып алу туралы заңнамасында кӛзделген конкурстық рәсімдер сақталмай жҥзеге 

асырылады. 

      4. Мемлекеттік тапсырмалардың, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің 

және мемлекеттік тапсырмаларды орындауға жауапты заңды тҧлғалардың тізбесін 

жыл сайын Қазақстан Республикасының Ҥкіметі бекітеді. 

      5. Мемлекеттік тапсырманы әзірлеу және орындау тәртібін бюджеттік 

жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды. 

      Ескерту. 41-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.01.19N 395-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгiзiледi), 2012.02.01 N 551-IV(алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 130-

V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 10.06.2014 № 208-V (01.01.2015 бастап қолданысқа 

енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн 

кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-

V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы 

ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі) Заңдарымен. 

      41-1-бап. Шартты түрде қаржыландырылатын шығыстар 

      Осы бапта айқындалған жағдайлар басталған кезде ең ҥздік тікелей 

нәтижеге қол жеткізу ҥшін бекітілген бюджеттік бағдарламаларға қосымша 

бӛлінетін республикалық бюджет шығыстары шартты тҥрде қаржыландырылатын 

шығыстар болып табылады. 

      Шартты тҥрде қаржыландырылатын шығыстардың жалпы кӛлемі кезекті қаржы 

жылына арналған республикалық бюджет шығыстары кӛлемінің тӛрт пайызынан 

аспауға тиіс. 
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      Шартты тҥрде қаржыландырылатын шығыстар бюджетті әзірлеу кезінде осы 

Кодексте белгіленген талаптар сақтала отырып, жоспарлы кезеңге арналған 

республикалық бюджетті қалыптастырған кезде жоспарланады. 

      Шартты тҥрде қаржыландырылатын шығыстардың тізбесін және кӛлемін 

бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган қалыптастырады, 

Республикалық бюджет комиссиясы қарайды және олар әлеуметтік-экономикалық 

даму болжамының қҧрамында мақҧлданады. Шартты тҥрде қаржыландырылатын 

шығыстар жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджетте бюджеттік 

жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган әкімшілік жасайтын, жеке 

бӛлінетін бюджеттік бағдарлама бойынша кӛзделеді. 

      Шартты тҥрде қаржыландырылатын шығыстар бірінші тоқсанның 

қорытындылары бойынша бюджет кірістерінің атқарылуы есепті кезеңге арналған 

бекітілген жоспарлы кӛрсеткіштерден асып тҥскен жағдайда, сондай-ақ ағымдағы 

қаржы жылына арналған әлеуметтік-экономикалық даму параметрлерін жақсарту 

болжанған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің шешімімен бюджеттік 

бағдарламалардың әкімшілері бойынша бӛлінеді. Бҧл ретте, ағымдағы қаржы 

жылының бюджетінде кӛзделген бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджет 

қаражатының уақтылы игерілуі, шығыстардың әлеуметтік бағыттылығы, ағымдағы 

қаржы жылындағы бюджеттік бағдарламалар бойынша қабылданған міндеттемелердің 

аяқталу мерзімдері ескеріледі. 

      Шартты тҥрде қаржыландырылатын шығыстарды бӛлу тәртібін бюджеттік 

жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды. 

      Ескерту. 6-тарау 41-1-баппен толықтырылды - ҚР 2012.11.23 N 55-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен; 

ӛзгерістер енгізілді - ҚР 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен. 

7-тарау. БЮДЖЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР 

      42-бап. Бюджетаралық қатынастар туралы жалпы ережелер 

      1. Бюджет процесінде республикалық, облыстық бюджеттер, республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттері арасындағы қатынастар бюджетаралық қатынастар болып табылады. 

      2. Бюджет процесінде республикалық бюджеттің аудандар (облыстық маңызы 

бар қалалар) бюджеттерімен және аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) 

бюджеттерінің бір-бірімен ӛзара қатынастарына жол берілмейді. 

      3. Әкімшілік-аумақтық бірліктің саяси, экономикалық және әлеуметтік 

тҧрақтылығына, адамдардың ӛмірі мен денсаулығына қауіп тӛндіретін 

әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы тӛтенше жағдайлар туындаған 

реттерде, облыстар, республикалық маңызы бар қала, астана әкімдерінің 

ӛтініштері бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің 

тапсырмасымен жалпы республикалық не халықаралық маңызы бар іс-шаралар 

ӛткізілген жағдайларда, бюджет процесінде Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 

шешімі бойынша облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана 

бюджеттерінің басқа облыстық бюджеттермен, республикалық маңызы бар қала, 

астана бюджеттерімен ӛзара қатынастарына жол беріледі. 

      4. Бюджетаралық қатынастар мемлекеттік басқарудың деңгейлері арасында 

функциялар мен ӛкілеттіктердің аражігінің айқын ажыратылуына, республикалық, 

облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың 
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(облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттері арасында тҥсімдер мен 

шығыстардың біркелкі бӛлінуіне, сондай-ақ бюджетаралық трансферттерді 

айқындау әдістерінің біртҧтастығына және ашықтығына негізделген. 

      5. Осы Кодексте кӛзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан 

Республикасы Ҥкіметінің және орталық мемлекеттік органдардың, облыстардың 

жергілікті атқарушы органдарының, тиісінше облыстардың, республикалық маңызы 

бар қаланың, астананың және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджет процесіне араласуына жол берілмейді. 

      6. Осы Кодекстен басқа, Қазақстан Республикасының ӛзге заңнамалық 

актілерінде, есебінен шығыстар қаржыландырылуға тиіс және тҥсімдер 

есептелуге тиіс болатын бюджет деңгейін белгілеуге жол берілмейді. 

      Тек осы Кодекске ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген кезде ғана 

шығыстарды немесе тҥсімдердің жекелеген тҥрлерін бюджеттің бір деңгейінен 

басқасына беру жҥзеге асырылады. 

      7. Жалпы сипаттағы трансферттердің ҥш жылдық кӛлемінің қолданылу 

кезеңінде шығыстардың ҧлғаюына және (немесе) кірістердің азаюына әкеп 

соғатын жоғары тҧрған органдардың нормативтік қҧқықтық актілерді 

қабылдауынан туындайтын, тӛмен тҧрған бюджеттердің шығындарын ӛтеу міндетті 

тҥрде жоғары тҧрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер бӛлу арқылы 

жҥргізіледі. 

      8. Жалпы сипаттағы трансферттердің ҥш жылдық кӛлемінің қолданылуы 

кезеңінде мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың тӛмен 

тҧрған деңгейінен жоғары тҧрған деңгейіне беруге байланысты шығыстардың 

ҧлғаюына әкеп соғатын заңнамалық актілер қабылдануынан туындайтын шығындарын 

ӛтеу міндетті тҥрде тӛмен тҧрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 

бӛлу арқылы жҥргізіледі. 

      Ескерту. 42-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2013 № 121-

V Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі). 

      43-бап. Бюджетаралық қатынастардың принциптері 

      Бюджетаралық қатынастар мынадай принциптерге негізделеді: 

      1) облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы бар қала, астана 

бюджеттерінің республикалық бюджетпен, аудандар (облыстық маңызы бар 

қалалар) бюджеттерінің, жоғары тҧрған облыстық бюджетпен ӛзара 

қатынастардағы теңдігі; 

      2) аражігін ажыратудың мынадай ӛлшемдерінің бір мезгілде сақталуын 

ескеретін тҥсімдерді тиімді бӛлу: 

      тҧрақты сипаттағы, сыртқы факторлардың әсеріне тәуелсіз салықтық және 

салықтық емес тҥсімдер тӛмен тҧрған бюджеттерге бекітіледі; 

      мемлекеттік мекемелер кӛрсеткен қызметтер ақысы болып табылатын салық 

тҥсімдері және салықтық емес тҥсімдер аталған кӛрсетілетін қызметтер 

қаржыландырылатын бюджет кірісіне тҥседі; 

      қайта бӛліну сипатындағы, сондай-ақ салық базасы әркелкі 

орналастырылған салықтар бюджет жҥйесінің неғҧрлым жоғары тҧрған бюджеттер 

деңгейлеріне бекітіледі; 

      салық және бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдерді бюджетке 

бекіткен кезде оларды жинаудың неғҧрлым жоғары дәрежесін қамтамасыз ететін 

бюджет деңгейіне артықшылық беріледі; 

      нақты аумақтық байланыстылығы бар салықтық базадан алынатын салықтар 

жергілікті бюджеттерге бекітіледі; 

      3) Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық 
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бірліктерінің бюджеттік қамтамасыз етілу деңгейлерін теңестіру; 

      4) жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік қызметтер кӛрсетудің 

бірдей деңгейін ҧсынуын қамтамасыз ету; 

      5) мемлекеттік қызметтер кӛрсетуді ҧсынудың тиімділігі мен 

нәтижелілігі - мемлекеттік қызметтер кӛрсетуді неғҧрлым тиімді әрі нәтижелі 

қамтамасыз ете алатын мемлекеттік басқару деңгейіне мемлекеттік қызметтер 

кӛрсетуді бекіту; 

      6) мемлекеттік қызметтер кӛрсетуді ҧсыну деңгейін оны алушыларға 

барынша жақындату - алушылардың қажеттерін барынша дәл есепке алу және 

мемлекеттік қызметтер кӛрсетудің сапасын арттыру мақсатында қызметтер 

кӛрсетудің атқарылуын бюджет жҥйесінің мҥмкіндігінше тӛмен деңгейіне беру. 

      44-бап. Бюджетаралық қатынастарды реттеу нысандары 

      1. Бюджетаралық қатынастар: 

      1) республикалық және облыстық бюджеттердiң, республикалық маңызы бар 

қала, астана бюджеттерiнiң арасында: 

      трансферттермен; 

      бюджеттiк кредиттермен; 

      2) облыстық және аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттер 

арасында: 

      трансферттермен; 

      бюджеттiк кредиттермен; 

      кiрiстердi бӛлу нормативтерiмен реттеледi. 

      2. Бюджет деңгейлерi арасындағы трансферттер жалпы сипаттағы 

трансферттерге, ағымдағы нысаналы трансферттерге, нысаналы даму 

трансферттерiне бӛлiнедi. 

      3. Нысаналы трансферттердi және бюджеттiк кредиттердi жергiлiктi 

атқарушы органдар тиiстi бюджеттiк бағдарламаларда айқындалған олардың 

нысаналы мақсатына сәйкес қана пайдаланады. 

      4. Нысаналы трансферттердің және бюджеттік кредиттердiң нысаналы 

мақсаты бойынша пайдаланылмаған сомалары мемлекеттік аудит нәтижелері 

бойынша қабылданатын аудиторлық қорытындыға сәйкес осы трансферттер мен 

кредиттердi бӛлген жоғары тҧрған бюджетке бюджеттің атқарылуы жӛніндегі 

орталық уәкілетті орган белгiлеген тәртiппен мемлекеттік аудит нәтижелері 

бойынша қабылданатын аудиторлық қорытындыға қол қойылғаннан кейiн ҥш айдан 

кешіктірілмей міндетті тҥрде қайтарылуға жатады. 

      5. Қазақстан Республикасы Ҥкiметiнiң резервiнен бӛлiнгендерiн 

қоспағанда, республикалық бюджеттен бӛлінген нысаналы даму трансферттерінің 

қаржы жылы iшiнде пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) сомалары Қазақстан 

Республикасы Ҥкiметiнiң шешiмi бойынша олардың нысаналы мақсаты сақтала 

отырып, келесi қаржы жылында пайдаланылуы (толық пайдаланылуы) мҥмкiн. 

      Облыстың жергiлiктi атқарушы органының резервiнен бӛлiнгендерiн 

қоспағанда, облыстық бюджеттен бӛлiнген нысаналы даму трансферттерінің қаржы 

жылы iшiнде пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) сомалары облыстың 

жергiлiктi атқарушы органының шешiмi бойынша олардың нысаналы мақсаты 

сақтала отырып, келесi қаржы жылында пайдаланылуы (толық пайдаланылуы) 

мҥмкiн. 

      6. Ӛткен қаржы жылында республикалық немесе облыстық бюджеттен 

бӛлінген нысаналы даму трансферттерін пайдалану кезінде ҥнем жасалған 

жағдайда, Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің немесе облыстың жергілікті 

атқарушы органының шешімі бойынша жергілікті атқарушы органдар ағымдағы 

қаржы жылының соңына дейін ҥнемделген тиісті соманы жоғары тҧрған бюджеттен 
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берілетін нысаналы даму трансферттерін пайдалану жҥзеге асырылған бюджеттік 

бағдарламалар нәтижелерінің кӛрсеткіштерін жақсартуға пайдалануға қҧқылы. 

      7. Ӛткен қаржы жылында бӛлінген, Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 

немесе облыстың жергілікті атқарушы органының шешімі бойынша пайдалануға 

(толық пайдалануға) рҧқсат етілген нысаналы даму трансферттерінің қаржы жылы 

ішінде пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) сомалары ағымдағы қаржы 

жылының соңына дейін, оларды бӛлген жоғары тҧрған бюджетке қайтарылуға 

жатады. 

      Республикалық немесе облыстық бюджеттен бӛлінген, Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі немесе облыстың жергілікті атқарушы органы ағымдағы 

қаржы жылы одан әрі пайдалану (толық пайдалану) туралы шешім қабылдамаған 

нысаналы трансферттердің ӛткен қаржы жылында пайдаланылмаған (толық 

пайдаланылмаған) сомалары жылдың басындағы бюджет қаражатының қалдықтары 

есебінен ағымдағы қаржы жылының 1 наурызына дейін, оларды бӛлген жоғары 

тҧрған бюджетке қайтарылуға жатады. 

      8. Ӛткен қаржы жылында республикалық немесе облыстық бюджеттен 

бӛлінген, ӛткен қаржы жылында пайдаланылмаған ағымдағы нысаналы трансферттер 

сомалары жыл басындағы бюджет қаражаты қалдықтарының және осы трансферттерді 

бӛлген жоғары тҧрған бюджетке тӛменгі тҧрған бюджеттен қайтарылған сомалар, 

пайдаланылмаған ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен ағымдағы қаржы 

жылының 1 наурызына дейін оларды бӛлген жоғары тҧрған бюджетке қайтарылуға 

жатады. 

      Ескерту. 44-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 

бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен, ӛзгерістер енгізілді - ҚР 

2012.02.16 N 557-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн 

ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн 

кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 12.11.2015 № 393-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 

      45-бап. Жалпы сипаттағы трансферттер 

      1. Бюджет субвенциялары мен бюджеттік алып қою жалпы сипаттағы 

трансферттер болып табылады. 

      2. Республикалық немесе облыстық бюджеттерде бекітілген сома шегінде 

жоғары тҧрған бюджеттерден тӛмен тҧрған бюджеттерге берілетін трансферттер 

бюджет субвенциялары болып табылады. 

      3. Республикалық немесе облыстық бюджеттерде бекітілген сома шегінде 

тӛмен тҧрған бюджеттерден жоғары тҧрған бюджеттерге берілетін трансферттер 

бюджеттік алып қою болып табылады. 

      4. Жалпы сипаттағы трансферттердің кӛлемі: 

      Қазақстан Республикасының заңымен - республикалық бюджет пен облыстық, 

республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің арасында; 

      облыстық мәслихаттың шешімімен - облыстық бюджет пен аудандар 

(облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерінің арасында абсолюттік мәнімен 

жылдар бойынша бӛліне отырып, ҥш жылдық кезеңге белгіленеді. 

      Жалпы сипаттағы трансферттердің кӛлемі әрбір ҥш жыл сайын ӛзгертілуге 

жатады. 

      4-1. Жалпы сипаттағы трансферттер кӛлемдері туралы заңға (облыстық 
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мәслихат шешіміне) мыналар: 

      жергілікті бюджеттен шығыстардың жекелеген бағыттарын қаржыландырудың 

ең тӛмен кӛлемдері; 

      қаржыландыру кӛлемдерін кӛрсете отырып, облыстар, республикалық маңызы 

бар қалалар, астана бойынша алғанда жалпы сипаттағы трансферттер кӛлемдерін 

айқындау кезінде жергілікті бюджеттер шығыстарының базасына қосымша 

енгізілген іс-шаралар қоса беріледі. 

      Шығыстардың бағыттары мен оларды облыстың, республикалық маңызы бар 

қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырудың ең тӛмен кӛлемдерін бюджеттік 

жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органмен бірлесе отырып, мемлекеттік 

жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды, облыстық бюджеттен, 

ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен – мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі жергілікті уәкілетті орган айқындайды. 

      Жергілікті бюджеттен қаржыландырылуының ең тӛмен кӛлемдері 

белгіленетін шығыстар бағыттары олардың басымдылығы мен әлеуметтік 

маңыздылығы ескеріле отырып айқындалады. 

      4-2. Жергілікті атқарушы органдар жергілікті бюджеттен шығыстардың 

жекелеген бағыттарын жалпы сипаттағы трансферттер кӛлемдері туралы заңда 

(облыстық мәслихат шешімінде) белгіленген ең тӛмен кӛлемдерден тӛмен кӛлемде 

қаржыландырған жағдайда, белгіленген соманың тӛлемдер бойынша 

қаржыландырудың тиісті қаржы жылының соңындағы жиынтық жоспарының жылдық 

сомасынан асып тҥскен сомасы ӛткен қаржы жылының қорытындылары бойынша 

ағымдағы қаржы жылының 1 наурызынан кешіктірілмей жоғары тҧрған бюджетке 

қайтарылуға жатады. 

      Жергілікті атқарушы органдар жергілікті бюджеттен шығыстардың 

жекелеген бағыттарын жалпы сипаттағы трансферттер кӛлемдері туралы заңда 

(облыстық мәслихат шешімінде) белгіленген кӛлемдерден тӛмен кӛлемде 

қаржыландырған жағдайда, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 

астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың әкімдері Қазақстан 

Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады. 

      5. Жалпы сипаттағы трансферттер бюджеттің әрбір деңгейі ҥшін осы 

Кодекспен бекітілген шығыстардың бағыттарына сәйкес мемлекеттік 

кепілдендірілген қызмет кӛрсетулерді ҧсыну ҥшін ӛңірлердің бюджеттік 

қамтамасыз етілу деңгейін теңестіруге және тең фискалдық мҥмкіндіктерді 

қамтамасыз етуге бағытталған. 

      6. Жалпы сипаттағы трансферттерді айқындау кезінде ӛңірдің салықтық 

әлеуеті, ӛңірдегі кӛрсетілетін мемлекеттік қызметтерді тҧтынушылар саны және 

сол немесе ӛзге де ӛңірдің ӛзіндік ерекшелігіне байланысты кӛрсетілетін 

мемлекеттік қызметтерді ҧсыну жӛніндегі шығыстарға әсер ететін факторлар 

ескеріледі. 

      7. Жалпы сипаттағы трансферттердің кӛлемі тиісті жергілікті бюджеттің 

кірістері (трансферттерді шегергенде) мен шығындарының болжамды кӛлемдері 

арасындағы айырма ретінде айқындалады. 

      Жалпы сипаттағы трансферттердің кӛлемдерін тиісінше мемлекеттік 

жоспарлау жӛніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдар айқындайды. 

      8. Жергілікті бюджет кірістерінің болжамды кӛлемі шығындарының 

болжамды кӛлемінен асып тҥскен кезде жоғары тҧрған бюджетке жергілікті 

бюджеттен бюджеттік алып қою белгіленеді. 

      Жергілікті бюджет шығындардың болжамды кӛлемі кірістерінің болжамды 

кӛлемінен асып тҥскен кезде жоғары тҧрған бюджеттен жергілікті бюджетке 

бюджеттік субвенциялар белгіленеді. 
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      9. Жергілікті бюджеттердің кірістері мен шығындарының болжамды 

кӛлемдері мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті 

орган айқындайтын жалпы сипаттағы трансферттердің есеп-қисаптарының 

әдістемесі негізінде есептеледі. 

      9-1. Ҥшжылдық кезеңге жалпы сипаттағы трансферттердің кӛлемін белгілеу 

ҥшін жергілікті бюджеттер кірістерінің болжамын мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды. 

      10. Жалпы сипаттағы трансферттер кӛлемінің есеп-қисабы кезінде 

жоспарлы кезеңде жоғары тҧрған бюджеттен бӛлінетін нысаналы трансферттер мен 

бюджеттік кредиттер, жергілікті атқарушы органның борышын ӛтеудегі шығындар 

ескерілмейді. 

      11. Жалпы сипаттағы трансферттерді аудару тәртібі мен кезеңділігін 

бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды. 

      Ескерту. 45-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2011.11.24 N 495-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 15.04.2013 N 89-V (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік отыз кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 

150-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 

29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен. 

      46-бап. Нысаналы трансферттер 

      1. Нысаналы трансферттер ағымдағы нысаналы трансферттерге және 

нысаналы даму трансферттеріне бӛлінеді. 

      2. Жалпы сипаттағы трансферттердің ҥш жылдық кӛлемінің қолданылуы 

кезеңінде республикалық немесе облыстық бюджеттерде бекітілген сома шегінде: 

      1) жоғары тҧрған бюджеттер тӛмен тҧрған бюджеттерге беретін, 

жергілікті бюджеттер шығыстарының ҧлғаюына және (немесе) кірістерінің 

азаюына әкеп соғатын, заңнамалық актілерді, Қазақстан Республикасы 

Президентінің және Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің, облыстың ӛкілді және 

атқарушы органдарының, актілерін қабылдаудан туындайтын тӛмен тҧрған 

бюджеттердің шығындарын ӛтеуге бағытталған; 

      2) тӛмен тҧрған бюджеттер жоғары тҧрған бюджеттерге беретін, 

мемлекеттік органдар функцияларының мемлекеттік басқарудың тӛмен тҧрған 

деңгейінен жоғары тҧрған деңгейіне берілуіне байланысты жоғары тҧрған бюджет 

шығыстарының ҧлғаюына әкеп соғатын, заңнамалық актілерді, Қазақстан 

Республикасы Президентінің актілерін қабылдаудан туындайтын жоғары тҧрған 

бюджеттердің шығындарын ӛтеуге бағытталған трансферттер ағымдағы нысаналы 

трансферттер болып табылады. 

      3. Жоғары тҧрған бюджеттер тӛмен тҧрған бюджеттерге жергілікті 

бюджеттік даму бағдарламаларын іске асыру ҥшін республикалық немесе 

жергілікті бюджетте бекітілген сомалар шегінде беретін трансферттер нысаналы 

даму трансферттері болып табылады. 

      4. Жергілікті атқарушы органдар нысаналы даму трансферттерінің 

сомаларын айқындау ҥшін тиісті жоғары тҧрған органға жергілікті бюджеттік 

инвестициялардың тізбесі мен олар бойынша шығыстар сомаларын кӛрсете отырып 

ӛтінімдерді ҧсынады. 

      5. Жергілікті бюджеттік даму бағдарламалары бойынша шығыстар берілетін 

нысаналы даму трансферттерінің кӛлемі ескеріле отырып, жергілікті 

бюджеттерде айқындалады. 
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      Жергілікті бюджеттік инвестицияларды іске асыру ҥшін нысаналы даму 

трансферттері тӛмен тҧрған бюджеттерге әр объект бойынша жеке бӛлінбей, бір 

сомамен бӛлінеді. 

      Жергілікті бюджеттік инвестициялар арасында нысаналы даму 

трансферттерін бӛлуді жергілікті атқарушы органдар тиісті жергілікті 

бюджеттерде осы мақсаттарға кӛзделетін қаржыландыру кӛлемін ескере отырып, 

бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган белгілеген тәртіппен 

жҥзеге асырады. 

      5-1. Жоғары тҧрған бюджеттен тӛмен тҧрған бюджеттерге нысаналы даму 

трансферттері бюджеттік инвестицияларды тӛмен тҧрған жергілікті бюджеттен 

қоса қаржыландыру шартымен бӛлінеді. 

      6. Тӛмен тҧрған бюджеттерге нысаналы даму трансферттері алдыңғы қаржы 

жылында бӛлінген нысаналы даму трансферттері бойынша нәтижелер туралы 

келісімдерде айқындалған жергілікті бюджеттік инвестициялардың тікелей 

нәтижелеріне қол жеткізілген кезде бӛлінеді. Мҧндай нәтижеге қол 

жеткізілмеген жағдайда, кезекті қаржы жылында нысаналы даму трансферті 

берілмейді. 

      7. Жоғары тҧрған бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері 

есебінен іске асырылатын, жобалау-сметалық қҧжаттаманы тҥзетуге немесе оған 

техникалық-экономикалық негіздемеде немесе ҥлгілік жобада кӛзделмеген 

қосымша қҧрамдауыштарды енгізуге байланысты жергілікті бюджеттік 

инвестициялардың сметалық қҧнының ҧлғаюымен байланысты шығыстар тиісті 

жергілікті бюджеттің қаражаты есебінен жҥзеге асырылады. 

      Жергілікті бюджетте қаражат жеткіліксіз болған кезде стратегиялық және 

(немесе) әлеуметтік маңызды мәні бар, республикалық бюджеттен берілетін 

нысаналы даму трансферттері есебінен астанада іске асырылатын, жобалау-

сметалық қҧжаттаманы тҥзетуге немесе оған техникалық-экономикалық 

негiздемеде немесе ҥлгiлiк жобада кӛзделмеген қосымша қҧрамдауыштарды 

енгiзуге байланысты жергілікті бюджеттік инвестициялардың сметалық қҧнының 

ҧлғаюы бойынша, республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік 

кӛрсеткіштің 1000000 еселенген мӛлшерінен асатын шығыстар республикалық 

бюджет қаражаты есебінен жҥзеге асырылады. 

      8. Нысаналы даму трансферттерін қарау және іріктеу тәртібін 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша 

бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды. 

      9. Тӛмен тҧрған бюджеттерге Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің және 

облыстың жергілікті атқарушы органының резервінен қаражат бӛлу нысаналы 

трансферттер тҥрінде жҥзеге асырылады. 

      10. Жоғары тҧрған бюджеттің бюджеттік бағдарламаларының әкімшісі тӛмен 

тҧрған бюджеттерге нысаналы трансферттерді белгіленген тәртіппен бекітілген 

тӛлемдер бойынша тиісті бюджеттік бағдарламаны жеке-дара қаржыландыру 

жоспарының негізінде аударады. 

      11. Жоғары тҧрған бюджеттен тӛмен тҧрған бюджетке нысаналы даму 

трансфертін беру ҥшін жоғары тҧрған бюджеттің бюджеттік бағдарламасының 

әкімшісі мен тиісті жергілікті атқарушы орган арасында ағымдағы қаржы 

жылының 20 қаңтарынан кешіктірілмей бір қаржы жылына арналған Нысаналы 

трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісім жасалады. 

      Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісім: 

      шешілуіне нысаналы даму трансферттері бӛлінетін мақсаттар мен 

міндеттерді; 

      нысаналы даму трансферттерін пайдалану есебінен қол жеткізілуге тиіс 
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тікелей және тҥпкілікті нәтижелерді; 

      тиісті жергілікті атқарушы органның қол жеткізілген тікелей және 

тҥпкілікті нәтижелер туралы есепті жоғары тҧрған бюджеттің бюджеттік 

бағдарламаларының әкімшісіне ҧсынуы туралы міндеттемені; 

      тараптардың шешімі бойынша айқындалатын басқа да жағдайларды қамтитын 

қҧжатты білдіреді. 

      12. Алып тасталды - ҚР 02.07.2014 № 225-V Заңымен (01.01.2015 бастап 

қолданысқа енгізіледі). 

      12-1. Жоғары тҧрған бюджеттің бюджеттік бағдарламасының әкімшісі 

Республикалық бюджет комиссиясының оң ҧсынысы алынған кҥннен бастап 

республикалық бюджет нақтыланғанға немесе тҥзетілгенге дейін осы Кодекстің 

153 және 154-баптарының талаптарына сәйкес бюджеттік жоспарлау жӛніндегі 

орталық уәкілетті органға қҧжаттама ҧсынылғанға дейін осы Кодекстің 79-

бабының 2-тармағы екінші бӛлігінің 2-1) тармақшасында кӛрсетілген аса 

маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға 

бағытталған нысаналы даму трансферттері бойынша тиісті жергілікті атқарушы 

органмен жоғары тҧрған бюджеттен тӛмен тҧрған бюджетке берілетін нысаналы 

трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісім жасаспайды. 

      13. Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге берілетін нысаналы 

даму трансферттері аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттері 

арасында одан әрі бӛлінген жағдайда, облыстың жергілікті атқарушы органы 

аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы 

органдарымен нысаналы даму трансферттері бойынша нәтижелер туралы тиісті 

келісімдер жасасады. 

      14. Жоғары тҧрған бюджеттен жаңа жергілікті бюджеттік инвестициялық 

жобаларды іске асыруға қосымша нысаналы даму трансферттері бӛлінген 

жағдайда, осы нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдер 

Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің немесе жергілікті атқарушы органның 

республикалық бюджет туралы заңды немесе мәслихаттың жергілікті бюджет 

туралы шешімін іске асыру туралы қаулысына ӛзгеріс және (немесе) толықтыру 

енгізілгеннен кейін бір ай ішінде жасалады. 

      15. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы 

жарты жылдың және бір жылдың қорытындылары бойынша облыстың тиісті 

жергілікті атқарушы органына нәтижелер туралы келісімдерге сәйкес бӛлінген 

нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және 

тҥпкілікті нәтижелер туралы есеп береді. 

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 

атқарушы органдары жарты жылдың және бір жылдың қорытындылары бойынша 

республикалық бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшісіне нәтижелер туралы 

келісімдерге сәйкес бӛлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол 

жеткізілген тікелей және тҥпкілікті нәтижелер туралы есеп береді. 

      16. Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімді әзірлеу, 

нысаналы трансферттерді аудару, қол жеткізілген тікелей және тҥпкілікті 

нәтижелер туралы есепті жасау және беру тәртібін бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық уәкілетті орган айқындайды. 

      17. Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуына ағымдағы 

бағалау жҥргізу және мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жӛнінде 

бірыңғай дерекқор қалыптастыру ҥшін жасалғаннан (ӛзгерістер енгізілгеннен, 

есеп жасалғаннан) кейiн бес жҧмыс кҥнінен кешіктірмей облыстың, 

республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары 

республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жӛнiндегi есеп комитетiне жоғары 
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тҧрған бюджеттен тӛмен тҧрған бюджетке берілетін нысаналы трансферттер 

бойынша нәтижелер туралы келісімдерді, олардағы ӛзгерістерді, нәтижелер 

туралы келісімдерге сәйкес бӛлінген нысаналы трансферттерді пайдалану 

есебінен қол жеткізілген тікелей және тҥпкі нәтижелер туралы есептерді 

жібереді. 

      Ескерту. 46-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 

бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен, ӛзгерістер енгізілді - ҚР 

2011.11.24 N 495-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн 

ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.02.16 N 557-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 

2012.11.23 N 55-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен бастап қолданысқа 

енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-

баптан қараңыз); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн 

кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 12.11.2015 № 393-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      47-бап. Тӛмен тұрған бюджеттерге берілетін бюджеттік 

               кредиттер 

      1. Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға, мемлекеттің 

әлеуметтік саясатының міндеттерін шешуге және тиісті қаржы жылында қолма-қол 

ақшаның болжамды тапшылығы жағдайында, тиісінше облыстық бюджеттерге, 

республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттеріне және аудандардың 

(облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне республикалық бюджеттен және 

облыстық бюджеттерден бюджеттік кредиттер берілуі мҥмкін. 

      2. Тӛмен тҧрған бюджеттерге бюджеттік кредиттер осы Кодекске сәйкес 

беріледі. 

      Ескерту. 47-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2012.02.16 N 557-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 07.04.2016 № 487-V (қол қойылған кҥннен бастап 

қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      48-бап. Трансферттерді пайдалану кезінде нәтижелерге қол 

               жеткізбегені үшін жауаптылық 

      1. Жоғары тҧрған бюджеттен тӛмен тҧрған бюджетке нысаналы 

трансферттерді бӛлу кезінде: 

      1) нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімді уақтылы 

жасамағаны ҥшін облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімі 

және жоғары тҧрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалары тиісті әкімшілерінің 

бірінші басшысы; 

      2) тӛлемдер бойынша қаржыландырудың жеке жоспарына сәйкес тӛмен тҧрған 

бюджеттерге нысаналы трансферттерді аудармағаны ҥшін жоғары тҧрған бюджеттің 

бюджеттік бағдарламалары әкімшілерінің бірінші басшысы; 

      3) нысаналы даму трансферттерін нысаналы трансферттер бойынша 

нәтижелер туралы жасалған келісімге сәйкес, нысаналы ағымдағы трансферттерді 

бекітілген бюджеттік бағдарламаға сәйкес пайдаланбағаны, нәтижелерге, оның 

ішінде бюджет қаражатын толық игеру кезінде қол жеткізбегені, алынған 

нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген нәтижелер туралы 

есепті табыс етпегені ҥшін облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 

астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың әкімі және жергілікті 
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бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшілерінің бірінші басшысы; 

      4) нәтижелерге қол жеткізбеуге әкеп соққан, жоғары тҧрған бюджеттен 

алынған нысаналы трансферттерді игермегені ҥшін облыстың, республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың әкімі, 

тӛмен тҧрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалары әкімшілерінің бірінші 

басшысы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта 

болады. 

      2. Нысаналы трансферттер есебінен мемлекеттік сатып алу бойынша 

конкурсты жалғыз ҧйымдастырушы болып табылатын, жоғары тҧрған бюджеттің 

бюджеттік бағдарламаларының әкімшілері конкурстық рәсімдерді уақтылы 

ӛткізбеген жағдайда, жоғары тҧрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалары 

әкімшісінің бірінші басшысы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 

жауаптылықта болады. 

      Ескерту. 48-бапқа жаңа редакцияда - ҚР 2012.02.16 N 557-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі) Заңымен, ӛзгеріс енгізілді - ҚР 02.07.2014 № 225-V (01.01.2015 

бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

2-бӛлім. БЮДЖЕТ ДЕҢГЕЙЛЕРІ АРАСЫНДА ТҤСІМДЕР МЕН 

ШЫҒЫСТАРДЫ БӚЛУ 

8-тарау. РЕСПУБЛИКАЛЫҚ, ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТТЕР, 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛА, АСТАНА, АУДАН (ОБЛЫСТЫҚ МАҢЫЗЫ 

БАР ҚАЛА) 

БЮДЖЕТТЕРІ АРАСЫНДА БЮДЖЕТКЕ ТҤСЕТІН ТҤСІМДЕРДІ 

БӚЛУ 

      49-бап. Республикалық бюджетке түсетін түсімдер 

      1. Мыналар: 

      1) мҧнай секторы ҧйымдарынан тҥсетін тҥсімдерді қоспағанда, 

корпоративтік табыс салығы; 

      2) қосылған қҧн салығы, оның ішінде Қазақстан Республикасының 

аумағында ӛндірілген тауарларға, орындалған жҧмыстар мен кӛрсетілген 

қызметтерге және Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларға 

қосылған қҧн салығы; 

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан 

Республикасының аумағына импортталатын тауарларға акциздер; 

      4) шикі мҧнайға, газ конденсатына акциздер; 

      5) ойын бизнесі салығы; 

      6) мҧнай секторы ҧйымдарынан тҥсімдерді қоспағанда, ҥстеме пайда 

салығы; 

      7) тарихи шығындарды ӛтеу жӛніндегі тӛлемақы; 

      8) мҧнай секторы ҧйымдарынан тҥсетін тҥсімдерді қоспағанда, бонустар; 

      9) мҧнай секторы ҧйымдарынан тҥсетін тҥсімдерді қоспағанда, пайдалы 

қазбаларды ӛндіруден алынатын салық; 

      10) мҧнай секторы ҧйымдарынан тҥсімдерді қоспағанда, экспортқа рента 

салығы; 

      11) мҧнай секторы ҧйымдарынан тҥсетін тҥсімдерді қоспағанда, Қазақстан 
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Республикасының жасалған келісімшарттар бойынша ӛнімді бӛлу жӛніндегі ҥлесі; 

      12) мҧнай секторы ҧйымдарынан тҥсетін тҥсімдерді қоспағанда, ӛнімді 

бӛлу туралы келісімшарт бойынша қызметін жҥзеге асыратын жер қойнауын 

пайдаланушының қосымша тӛлемі; 

      13) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокӛлiк қҧралдарының 

жҥрiп ӛткенi ҥшiн алым; 

      14) телевизия және радио хабарларын тарату ҧйымдарына радиожиілік 

спектрін пайдалануға рҧқсат берілгені ҥшін алым; 

      15) бҧқаралық ақпарат қҧралының мемлекеттік тіркелгені (есепке 

қойылғаны) ҥшін алым; 

      16) дәрілік заттардың мемлекеттік тіркелгені, сондай-ақ олардың қайта 

тіркелгені ҥшін алым; 

      17) шығармаларға және сабақтас қҧқықтар объектілеріне қҧқықтардың, 

шығармаларды және сабақтас қҧқықтар объектілерін пайдалануға лицензиялық 

шарттардың мемлекеттік тіркелгені, сондай-ақ олардың қайта тіркелгені ҥшін 

алым; 

      18) алып тасталды - ҚР 02.07.2014 N 225-V Заңымен (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгiзiледi); 

      19) қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысының, сондай-

ақ ҧялы байланыстың берілгені ҥшін тӛлемақы; 

      20) радиожиілік спектрін пайдаланғаны ҥшін тӛлемақы; 

      21) республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 

пайдаланғаны ҥшін тӛлемақы; 

      22) жануарлар дҥниесін пайдаланғаны ҥшін тӛлемақы; 

      23) кеме жҥретін су жолдарын пайдаланғаны ҥшін тӛлемақы; 

      24) сыртқы (кӛрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, 

кенттер, ауылдық округтер аумағы арқылы ӛтетін республикалық маңызы бар 

жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бӛлiнген белдеуiндегі 

жарнаманы тҧрақты орналастыру объектілерінде орналастырғаны 

ҥшін тӛлемақыны қоспағанда, сыртқы (кӛрнекi) жарнаманы республикалық маңызы 

бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бӛлiнген белдеуiндегі 

жарнаманы тҧрақты орналастыру объектілерінде орналастырғаны ҥшiн тӛлемақы; 

      25) әкелінетін және әкетілетін тауарларға кеден баждары; 

      26) кеден бақылауын және кеден операцияларын жҥзеге асырудан тҥсетін 

тҥсімдер; 

      27) отандық тауар ӛндірушілерді қорғау шаралары ретінде алынатын 

баждар; 

      28) консулдық алым; 

      29) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартқа сәйкес 

Қазақстан Республикасында жасалған ресми қҧжаттарға Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі уәкілеттік берген мемлекеттік органдардың апостиль 

қойғаны ҥшін мемлекеттік баж; 

      30) жеке басын куәландыратын қҧжаттар берілгені ҥшін мемлекеттік баж; 

      31) жҥргізуші куәліктерінің берілгені ҥшін алынатын мемлекеттік баж; 

      32) механикалық кӛлік қҧралдарын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктер 

берілгені ҥшін алынатын мемлекеттік баж; 

      33) мемлекеттік тіркеу нӛмірі белгілерінің берілгені ҥшін алынатын 

мемлекеттік баж; 

      34) нотариаттық іс-әрекеттер жасалғаны ҥшін алынатын мемлекеттік баж; 

      35) зияткерлік меншік саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның заңды 
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мәні бар іс-әрекеттер жасағаны ҥшін алынатын мемлекеттік баж; 

      36) мемлекеттік мекемелерді сотқа берген талап қою арыздарынан 

алынатын мемлекеттік баж; 

      37) халықаралық техникалық байқау сертификатының берілгені ҥшін 

алынатын мемлекеттік баж; 

      37-1) жҥктердің халықаралық автомобиль тасымалдарын жҥзеге асыруға 

рҧқсат беру куәлігін және оның телнҧсқасын бергені ҥшін алынатын мемлекеттік 

баж; 

      38) ғарыш объектілерін және оларға қҧқықтарды мемлекеттік тіркеу ҥшін 

алым; 

      39) азаматтық авиация саласындағы сертификаттау ҥшін 

алым республикалық бюджетке тҥсетiн салықтық тҥсiмдер болып табылады. 

      2. Мыналар: 

      1) республикалық меншіктен тҥсетін кірістер: 

      республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың таза табысы бӛлігінің 

тҥсімдері; 

      Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің таза табысы бӛлігінің 

тҥсімдері; 

      республикалық меншіктегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне 

дивидендтер; 

      республикалық меншіктегі заңды тҧлғалардың қатысу ҥлесіне кірістер; 

      республикалық меншіктегі мҥлікті жалға беруден тҥсетін кірістер; 

      екінші деңгейдегі банктердің шоттарында мемлекеттік сыртқы қарыздар 

қаражатының орналастырылғаны ҥшін және Қазақстан Республикасының Ҧлттық 

Банкіндегі Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің депозиттері бойынша сыйақылар; 

      республикалық бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар; 

      қару-жарақ пен әскери техниканы сатудан тҥсетін кірістер; 

      республикалық меншіктен тҥсетін басқа да кірістер; 

      2) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің 

тауарларды (жҧмыстарды, қызметтер кӛрсетуді) ӛткізуден тҥсетін тҥсімдері; 

      3) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер 

ҧйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды ӛткізуден тҥсетін ақша тҥсімдері; 

      4) мҧнай секторы ҧйымдарынан тҥсетін тҥсімдерді қоспағанда, 

республикалық бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 

Ҧлттық Банкінің бюджетінде (шығыстар сметасында) тҧратын және 

қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппҧлдар, ӛсімпҧлдар, 

санкциялар, ӛндіріп алу; 

      4-1) мҥлікті жария еткені ҥшін алым; 

      5) мҧнай секторы ҧйымдарынан тҥсетін тҥсімдерді қоспағанда, 

республикалық бюджетке салықтық емес басқа да тҥсімдер республикалық 

бюджетке тҥсетін салықтық емес тҥсімдер болып табылады. 

      3. Мыналар: 

      1) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге 

бекітілген мемлекеттік мҥлікті сатудан; 

      2) мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сатудан; 

      3) мемлекетке тиесілі материалдық емес активтерді сатудан тҥсетін ақша 

негізгі капиталды сатудан республикалық бюджетке тҥсетін тҥсімдер болып 

табылады. 

      4. Мыналар: 

      1) облыстық бюджеттерден, республикалық маңызы бар қала, астана 

бюджеттерінен тҥсетін трансферттер; 
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      2) Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорынан республикалық бюджетке 

тҥсетін кепілдендірілген трансферт; 

      3) Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорынан республикалық бюджетке 

тҥсетін нысаналы трансферт республикалық бюджетке тҥсетін трансферттердің 

тҥсімдері болып табылады. 

      5. Республикалық бюджеттен берілген кредиттерді ӛтеуден, республикалық 

меншіктегі мемлекеттің қаржы активтерін, ҥкіметтік қарыздарды сатудан 

тҥсетін тҥсімдер республикалық бюджет есебіне жазылады. 

      Ескерту. 49-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 297-

IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.01.24N 399-IV (2012.01.01 

бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24 N 495-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 

2012.01.06 N 529-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік жиырма 

бір кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.12.26 N 61-V (2013.01.01 

бастап қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізiледi); 

04.07.2013 № 132-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.06.2014 № 

214-V (01.09.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-V (алғашқы 

ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгiзiледi) Заңдарымен. 

      50-бап. Облыстық бюджетке түсетін түсімдер 

      1. Мыналар: 

      1) облыстық мәслихат белгілеген кірістерді бӛлу нормативтері бойынша 

жеке табыс салығы; 

      2) облыстық мәслихат белгілеген кірістерді бӛлу нормативтері бойынша 

әлеуметтік салық; 

      3) қоршаған ортаға эмиссия тӛлемақысы; 

      4) алып тасталды - ҚР 2012.12.26 N 61-V (2013.01.01 бастап қолданысқа 

енгізіледі) Заңымен; 

      5) сыртқы (кӛрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, 

кенттер, ауылдық округтер аумағы арқылы ӛтетін облыстық маңызы бар жалпыға 

ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бӛлiнген белдеуiндегі жарнаманы 

тҧрақты орналастыру объектілерінде орналастырғаны 

ҥшін тӛлемақыны қоспағанда, сыртқы (кӛрнекi) жарнаманы облыстық маңызы бар 

жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бӛлiнген белдеуiндегі 

жарнаманы тҧрақты орналастыру объектілерінде орналастырғаны ҥшiн тӛлемақы; 

      6) жер ҥсті кӛздерінің су ресурстарын пайдаланғаны ҥшін тӛлемақы; 

      7) орманды пайдаланғаны ҥшін тӛлемақы; 

      8) жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 

пайдаланғаны ҥшін тӛлемақы облыстық бюджетке тҥсетін салық тҥсімдері болып 

табылады. 

      2. Мыналар: 

      1) коммуналдық меншіктен тҥсетін кірістер: 

      облыстық әкімдіктің шешімі бойынша қҧрылған коммуналдық мемлекеттік 

кәсіпорындардың таза табысы бӛлігінің тҥсімдері; 

      облыстық коммуналдық меншіктегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне 

дивидендтер; 

      облыстық коммуналдық меншіктегі заңды тҧлғаларға қатысу ҥлесіне 

кірістер; 

      облыстық коммуналдық меншіктің мҥлкін жалға беруден тҥсетін тҥсімдер; 

      облыстық бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар; 
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      уақытша бос бюджет ақшасын депозитке орналастырудан алынған сыйақылар; 

      облыстық коммуналдық меншіктен тҥсетін басқа да кірістер; 

      2) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің 

тауарларды (жҧмыстарды, қызметтер кӛрсетуді) ӛткізуден тҥсетін тҥсімдер; 

      3) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер 

ҧйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды ӛткізуден тҥсетін ақша тҥсімдері; 

      4) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын 

айыппҧлдар, ӛсімпҧлдар, санкциялар, ӛндіріп алу; 

      4-1) ӛңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен оның инфрақҧрылымын 

дамытуға жер қойнауын пайдаланушылардың аударымдары; 

      5) облыстық бюджетке басқа да салықтық емес тҥсімдер облыстық бюджетке 

тҥсетін салықтық емес тҥсімдер болып табылады. 

      3. Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге 

бекітіліп берілген мемлекеттік мҥлікті сатудан тҥсетін ақша облыстық 

бюджетке негізгі капиталды сатудан тҥсетін тҥсімдер болып табылады. 

      4. Мыналар: 

      1) аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерінен трансферттер; 

      2) республикалық бюджеттен трансферттер облыстық бюджетке трансферттер 

тҥсімдері болып табылады. 

      5. Облыстық бюджеттен берілген кредиттерді ӛтеуден, облыстық 

коммуналдық меншіктегі мемлекеттің қаржы активтерін, облыстардың жергілікті 

атқарушы органдарының қарыздарын сатудан тҥсетін тҥсімдер облыстық бюджет 

есебіне жазылады. 

      Ескерту. 50-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2012.12.26 N 61-

V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 N 101-V (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізiледi); 02.07.2014 N 225-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн 

кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен. 

      51-бап. Республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттеріне 

               түсетін түсімдер 

      1. Мыналар: 

      1) жеке табыс салығы; 

      2) әлеуметтік салық; 

      3) жеке және заңды тҧлғалардың, дара кәсіпкерлердің мҥлкіне салық; 

      4) жер салығы; 

      5) бірыңғай жер салығы; 

      6) кӛлік қҧралдарына салық; 

      7) тіркелген салық; 

      8) мыналарға: 

      Қазақстан Республикасының аумағында ӛндірілген спирттің барлық тҥріне; 

      Қазақстан Республикасының аумағында ӛндірілген алкоголь ӛніміне; 

      Қазақстан Республикасының аумағында ӛндірілген қҧрамындағы этил 

спиртінің кӛлемі 0,5 пайыздан аспайтын сыраға; 

      Қазақстан Республикасының аумағында ӛндірілген темекі бҧйымдарына; 

      Қазақстан Республикасының аумағында жасалған жеңіл автомобильдерге 

(мҥгедектерге арнайы арналған қолмен басқарылатын немесе қолмен басқаруға 

бейімделген автомобильдерден басқа); 

      бензинге (авиациялық бензинді қоспағанда) және дизель отынына 

акциздер; 

      9) жер ҥсті кӛздерінің су ресурстарын пайдаланғаны ҥшін тӛлемақы; 

      10) орманды пайдаланғаны ҥшін тӛлемақы; 
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      11) қоршаған ортаға эмиссия ҥшін тӛлемақы; 

      12) жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 

пайдаланғаны ҥшін тӛлемақы; 

      13) жер учаскелерін пайдаланғаны ҥшін тӛлемақы; 

      14) дара кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені ҥшін алым; 

      15) қызметтің жекелеген тҥрлерімен айналысу қҧқығы ҥшін лицензиялық 

алым; 

      16) заңды тҧлғаларды мемлекеттік тіркегені және филиалдар мен 

ӛкілдіктерді есептік тіркегені, сондай-ақ оларды қайта тіркегені ҥшін алым; 

      17) аукциондардан алым; 

      18) алып тасталды - ҚР 2012.12.26 N 61-V (2013.01.01 бастап қолданысқа 

енгізіледі) Заңымен; 

      19) республикалық бюджет есебіне жазылатын консулдық алымнан және 

мемлекеттік баждардан басқа, мемлекеттік баж; 

      20) жылжымайтын мҥлікке қҧқықтарды мемлекеттік тіркегені ҥшін алым; 

      21) жылжымалы мҥлік кепілін және кеменің немесе жасалып жатқан кеменің 

ипотекасын мемлекеттік тіркегені ҥшін алым; 

      22) кӛлік қҧралдарын мемлекеттік тіркегені, сондай-ақ оларды қайта 

тіркегені ҥшін алым; 

      23) сыртқы (кӛрнекі) жарнаманы республикалық маңызы бар қалалардағы, 

астанадағы ҥй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте және республикалық 

маңызы бар қалаларда, астанада тіркелген кӛлік қҧралдарында орналастырғаны 

ҥшін тӛлемақы республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттеріне тҥсетін 

салық тҥсімдері болып табылады. 

      2. Мыналар: 

      1) коммуналдық меншіктен тҥсетін кірістер: 

      республикалық маңызы бар қала, астана әкімдіктерінің шешімі бойынша 

қҧрылған коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бӛлігінен 

тҥскен тҥсімдер; 

      республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық меншігіндегі 

акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер; 

      республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық меншігіндегі 

заңды тҧлғаларға қатысу ҥлесіне кірістер; 

      республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық меншігінің 

мҥлкін жалға беруден тҥсетін кірістер; 

      республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінен берілген 

кредиттер бойынша сыйақылар; 

      уақытша бос бюджет ақшасын депозитке орналастырудан алынған сыйақылар; 

      республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық меншігінен 

тҥсетін басқа да кірістер; 

      2) республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінен 

қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жҧмыстарды, қызметтер 

кӛрсетуді) ӛткізуден тҥсетін тҥсімдер; 

      3) республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінен 

қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ҧйымдастыратын мемлекеттік сатып 

алуды ӛткізуден тҥсетін ақша тҥсімдері; 

      4) республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінен 

қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппҧлдар, ӛсімпҧлдар, 

санкциялар, ӛндіріп алу; 

      4-1) ӛңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен оның инфрақҧрылымын 

дамытуға жер қойнауын пайдаланушылардың аударымдары; 
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      5) республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттеріне басқа да 

салықтық емес тҥсімдер (республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

бюджеттеріне салықтық емес тҥсімдер) болып табылады. 

      3. Мыналар: 

      1) республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінен 

қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мҥлікті 

сатудан тҥсетін ақша; 

      2) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін қоспағанда, жер 

учаскелерін сатудан тҥсетін тҥсімдер; 

      3) жер учаскелерін жалдау қҧқығын сатқаны ҥшін тӛлемақы республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың бюджеттеріне негізгі капиталды сатудан тҥсетін 

тҥсімдер болып табылады. 

      4. Республикалық бюджеттен трансферттер республикалық маңызы бар 

қаланың, астананың бюджеттеріне трансферттердің тҥсімдері болып табылады. 

      5. Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен берілген 

кредиттерді ӛтеуден, республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық 

меншігіндегі мемлекеттің қаржы активтерін, республикалық маңызы бар қаланың, 

астананың жергілікті атқарушы органдарының қарыздарын сатудан тҥсетін 

тҥсімдер республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінің есебіне 

жатқызылады. 

      Ескерту. 51-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2011.03.25 N 421-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі), 2012.12.26 N 61-V (2013.01.01 бастап қолданысқа 

енгізіледі), 13.06.2013 N 101-V(алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізiледi); 02.07.2014 N 225-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 09.04.2016 № 496-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 

      52-бап. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетіне түсетін 

               түсімдер 

      1. Мыналар: 

      1) облыстық мәслихат белгілеген кірістерді бӛлу нормативтері бойынша 

жеке табыс салығы; 

      2) облыстық мәслихат белгілеген кірістерді бӛлу нормативтері бойынша 

әлеуметтік салық; 

      3) жеке және заңды тҧлғалар, дара кәсіпкерлер мҥлкіне салық; 

      4) жер салығы; 

      5) бірыңғай жер салығы; 

      6) кӛлік қҧралдарына салық; 

      7) тіркелген салық; 

      8) мыналарға: 

      Қазақстан Республикасының аумағында ӛндірілген спирттің барлық тҥріне; 

      Қазақстан Республикасының аумағында ӛндірілген алкоголь ӛніміне; 

      Қазақстан Республикасының аумағында ӛндірілген қҧрамындағы этил 

спиртінің кӛлемі 0,5 пайыздан аспайтын сыраға; 

      Қазақстан Республикасының аумағында ӛндірілген темекі бҧйымдарына; 

      Қазақстан Республикасының аумағында жасалған жеңіл автомобильдерге 

(мҥгедектер ҥшін арнайы арналған қолмен басқарылатын немесе қолмен басқаруға 

бейімделген автомобильдерден басқа); 

      бензинге (авиациялық бензинді қоспағанда) және дизель отынына 
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акциздер; 

      9) жер учаскелерін пайдаланғаны ҥшін тӛлемақы; 

      10) дара кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені ҥшін алым; 

      11) қызметтің жекелеген тҥрлерімен айналысу қҧқығы ҥшін лицензиялық 

алым; 

      12) заңды тҧлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен 

ӛкілдіктерді есептік тіркегені, сондай-ақ оларды қайта тіркегені ҥшін алым; 

      13) аукциондардан алым; 

      14) кӛлік қҧралдарын мемлекеттік тіркегені, сондай-ақ оларды қайта 

тіркегені ҥшін алым; 

      15) жылжымайтын мҥлікке қҧқықтарды мемлекеттік тіркегені ҥшін алым; 

      16) жылжымалы мҥлік кепілін және кеменің немесе жасалып жатқан кеменің 

ипотекасын мемлекеттік тіркегені ҥшін алым; 

      17) сыртқы (кӛрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар жалпыға ортақ 

пайдаланылатын автомобиль жолдарының бӛлінген белдеуіндегі жарнаманы тҧрақты 

орналастыру объектілерінде, аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі 

ҥй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте және ауданда тіркелген кӛлік 

қҧралдарында орналастырғаны ҥшін тӛлемақыны қоспағанда, сыртқы (кӛрнекі) 

жарнаманы облыстық маңызы бар қаладағы ҥй-жайлардың шегінен тыс ашық 

кеңістікте және облыстық маңызы бар қалада тіркелген кӛлік қҧралдарында 

орналастырғаны ҥшін тӛлемақы; 

      18) республикалық бюджет есебіне жазылатын консулдық алымнан және 

мемлекеттік баждардан басқа, мемлекеттік баж аудан (облыстық маңызы бар 

қала) бюджетіне тҥсетін салық тҥсімдері болып табылады. 

      2. Мыналар: 

      1) коммуналдық меншіктен тҥсетін кірістер: 

      аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімдігінің шешімі бойынша қҧрылған 

коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бӛлігінің тҥсімдері; 

      ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі 

акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер; 

      ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі заңды 

тҧлғаларға қатысу ҥлестеріне кірістер; 

      аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің 

басқаруындағы, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің 

мҥлкін жалға беруден тҥсетін кірістерді қоспағанда, ауданның (облыстық 

маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мҥлкін жалға беруден тҥсетін 

кірістер; 

      ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен берілген кредиттер 

бойынша сыйақылар; 

      ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінен тҥсетін 

басқа да кірістер; 

      2) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінен қаржыландырылатын 

мемлекеттік мекемелердің тауарлар (жҧмыстар, қызметтер кӛрсетуді) ӛткізуінен 

тҥсетін тҥсімдер; 

      3) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінен қаржыландырылатын 

мемлекеттік мекемелер ҧйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды ӛткізуден 

тҥсетін ақша тҥсімдері; 

      4) аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық 

округтердің әкімдері салатын айыппҧлдарды, ӛсімпҧлдарды, санкцияларды, 

ӛндіріп алуларды қоспағанда, аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінен 

қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппҧлдар, ӛсімпҧлдар, 
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санкциялар, ӛндіріп алулар; 

      5) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетіне басқа да салықтық емес 

тҥсімдер аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетіне салықтық емес тҥсімдер 

болып табылады. 

      3. Мыналар: 

      1) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінен қаржыландырылатын 

мемлекеттік мекемелерге бекітіліп берілген мемлекеттік мҥлікті сатудан 

тҥсетін ақша; 

      2) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін қоспағанда, жер 

учаскелерін сатудан тҥсетін тҥсімдер; 

      3) жер учаскелерін жалға беру қҧқығын сатқаны ҥшін тӛлемақы аудан 

(облыстық маңызы бар қала) бюджетіне негізгі капиталды сатудан тҥсетін 

тҥсімдер болып табылады. 

      4. Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер аудан (облыстық маңызы 

бар қала) бюджетіне трансферттердің тҥсімдері болып табылады. 

      5. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінен берілген кредиттерді 

ӛтеуден, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі 

мемлекеттің қаржы активтерін, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

жергілікті атқарушы органының қарыздарын сатудан тҥсетін тҥсімдер ауданның 

(облыстық маңызы бар қаланың) бюджетіне есептеледі. 

      Ескерту. 52-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 2011.03.25 N 421-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі), 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізiледi); 28.11.2014 № 257-

V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

9-тарау. БЮДЖЕТ ДЕҢГЕЙЛЕРІ АРАСЫНДА ШЫҒЫСТАРДЫ 

БӚЛУ 

      53-бап. Республикалық бюджеттің шығыстары 

      1. Республикалық бюджеттің шығыстары мынадай бағыттар бойынша жҥзеге 

асырылады: 

      1) жалпы сипаттағы мемлекеттік функциялар: 

      Қазақстан Республикасының Президентін және оның отбасын қамтамасыз 

ету, оларға қызмет кӛрсету және кҥзету; 

      Қазақстан Республикасы Парламентінің, Қазақстан Республикасы 

Ҥкіметінің және Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің жҧмыс 

істеуі; 

      облыстық бюджеттен қаржыландырылатын сайлауларды қоспағанда, 

референдумдар мен сайлаулар ӛткізу; 

      республикалық деңгейде мемлекеттік жоспарлау; 

      мемлекеттік кіріс органдарының қызметі; 

      республикалық бюджеттің атқарылуын ҧйымдастыру және жергілікті 

бюджеттердің кассалық қызмет кӛрсетуі, бюджеттік есепке алуды жҥргізу және 

бюджеттің атқарылуы бойынша есептілікті жасау; 

      республикалық меншікті басқару; 

      оңалту рәсiмiн, банкроттық рәсімін жҥргізуді және банкроттық рәсімін 

қозғамастан борышкердi таратуды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

азаматтық заңнамасында кӛзделген негiздер бойынша сот шешiмiмен тарату 

рәсiмдерiн жҥргiзудi ҧйымдастыру; 

      мемлекеттік сатып алудың бірыңғай жҥйесін ҧйымдастыру; 
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      мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау, қаржы мониторингі; 

      мемлекеттің сыртқы саяси қызметі; 

      іргелі ғылыми зерттеулер жҥргізу; 

      мемлекеттік статистика органдарының статистикалық қызметі; 

      мемлекеттік қызметтің бірыңғай жҥйесін ҧйымдастыру; 

      ғылыми кадрларды мемлекеттік аттестаттау; 

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әртҥрлі қызмет салалары 

мен аяларында мемлекеттік сыйлықтар беру және мемлекеттік наградалармен 

марапаттау; 

      саяси партиялардың қызметін қаржыландыру; 

      2) қорғаныс, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік: 

      мемлекеттің қорғанысын ҧйымдастыру және қамтамасыз ету; 

      орталық атқарушы органдар жҥргізетін жҧмылдыру дайындығы және 

жҧмылдыру; 

      мемлекеттік материалдық резервтерді қалыптастыру және сақтау; 

      ҧлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 

      терроризмге және экстремизм мен сепаратизм кӛріністеріне қарсы іс-

қимыл; 

      мемлекеттік қҧпиялардың қорғалуын қамтамасыз ету; 

      облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қала, астана және аудан 

(облыстық маңызы бар қала) бюджеттерінен қаржыландырылатын іс-шараларды 

қоспағанда, жалпыға бірдей әскери міндетті орындауға байланысты іс-шараларды 

ҧйымдастыру; 

      облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

бюджеттерінен қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, Қазақстан 

Республикасының аумағында қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 

      азаматтық қорғау және әлеуметтік сипаттағы тӛтенше жағдайлар 

саласындағы қызметті ҧйымдастыру; 

      жаһандық, ӛңірлік ауқымдағы табиғи және техногендік сипаттағы тӛтенше 

жағдайлар мен олардың салдарларының алдын алу және оларды жою; 

      кәсіби авариялық-қҧтқару қызметінің жҧмысын ҧйымдастыру және 

қамтамасыз ету; 

      мемлекеттік ӛртке қарсы қызметтің жҧмысын қамтамасыз ету; 

      азаматтық қорғаныс жҥйесін ҧйымдастыру; 

      азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарына мемлекеттік 

кадастр жҥргізу; 

      экономикалық және қаржы салаларындағы қҧқық қорғау қызметі; 

      кӛші-қон саясатын іске асыру; 

      жеке басты куәландыратын қҧжаттарды дайындау; 

      халықты қҧжаттандыратын және тіркейтін тіркеу пункттерінің жабдықтары 

мен ақпараттық жҥйесінің жҧмыс істеуін жҥзеге асыру; 

      3) қҧқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі: 

      әділет саласындағы қызмет; 

      азаматтардың және мемлекеттің мҥдделерін қҧқықтық қорғау; 

      істердің әлеуметтік маңызы бар санаттарын орындау; 

      заңдылықты және қҧқықтық тәртіпті қамтамасыз ету; 

      мемлекеттік қҧқықтық статистика және арнайы есепке алу; 

      сот сараптамасы қызметі; 

      сот жҥйесінің жҧмыс істеуі; 

      қылмыстық-атқару жҥйесінің қызметін ҧйымдастыру және қамтамасыз ету; 



      4) білім беру: 

      республикалық білім беру ҧйымдарында дарынды балаларға жалпы білім 

беру; 

      республикалық маңызы бар мектептен тыс іс-шаралар ӛткізу; 

      республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ҧйымдарында 

жоғары оқу орнынан кейінгі, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

және жоғары білімді мамандар даярлау; 

      республикалық деңгейде кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта 

даярлау; 

      республикалық орта білім беру ҧйымдарын, сондай-ақ халықаралық 

шарттарға сәйкес шетел мектептерінде оқитын отандастарды оқулықтармен және 

оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету; 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      5) тармақша жаңа редакцияда кӛзделген - ҚР 16.11.2015 № 406-V Заңымен 

(01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі). 

      5) денсаулық сақтау: 

      жоғары мамандандырылған медициналық кӛмек кӛрсету; 

      денсаулық сақтау ҧйымдарының Қазақстан Республикасының Ҥкіметі 

айқындайтын тҥрлер бойынша мамандандырылған медициналық кӛмек кӛрсетуі; 

      республикалық деңгейде әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы 

тӛтенше жағдайларды жою кезінде шҧғыл медициналық кӛмек қызметін 

ҧйымдастыру; 

      республикалық маңызы бар мемлекеттік денсаулық сақтау ҧйымдарында 

медициналық оңалту; 

      психиатриялық бҧзылулардан (аурулардан) зардап шеккен және қатаң 

бақылауды қажет ететін адамдарға медициналық кӛмек кӛрсету; 

      сот-медициналық, сот-психиатриялық және сот-наркологиялық сараптама 

жҥргізу; 

      ауру адамдарды шетелде емдеуді ҧйымдастыру; 

      айрықша қатерлі жҧқпалы ауруларға қарсы іс-қимыл; 

      республикалық маңызы бар мемлекеттік денсаулық сақтау ҧйымдары ҥшін 

қан, оның қҧрауыштары мен препараттарын ӛндіру; 

      санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің халықтың санитарлық-

эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз етуі; 

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес әскери 

қызметшілерге, қҧқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, олардың отбасы 

мҥшелеріне, сондай-ақ әскери қызметшілердің, қҧқық қорғау органдары 

қызметкерлерінің қатарынан шыққан зейнеткерлерге және азаматтардың басқа да 

санаттарына медициналық қызмет кӛрсету; 

      жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын шығыстардан басқа, 

азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы қызмет; 

      6) әлеуметтік кӛмек және әлеуметтік қамсыздандыру: 

      Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы заңнамасына сәйкес бюджет қаражаты есебінен зейнетақымен 

қамсыздандырылуға қҧқығы бар азаматтарға зейнетақы тӛлемдері; 

      мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар; 

      мемлекеттік арнайы жәрдемақылар; 

      арнайы мемлекеттік жәрдемақылар; 

      зейнеткерлерді, Ҧлы Отан соғысының қатысушылары мен мҥгедектерін, 

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріндебелгіленген мемлекеттік 

жәрдемақы алушыларды жерлеуге жәрдемақы; 
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      бала тууына байланысты тағайындалатын және тӛленетін біржолғы 

мемлекеттік жәрдемақы; 

      баланы бір жасқа толғанға дейін бағу-кҥту бойынша оларға 

тағайындалатын және тӛленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы; 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      6) тармақшаны тоғызыншы және оныншы абзацтармен толықтыру кӛзделген - 

ҚР 28.10.2015 № 369-V Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі). 

      экологиялық апат аймақтарында тҧратын адамдарға Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілерінде кӛзделген әлеуметтік кӛмек; 

      әскери қызметшiлердiң, арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің, 

қҧқық қорғау органдары мен мемлекеттiк ӛртке қарсы қызмет органдары 

қызметкерлерiнiң отбасыларына 

Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде кӛзделген әлеуметтiк 

тӛлемдер; 

      саяси қуғын-сҥргін қҧрбандарына және одан зардап шеккендерге Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілеріндекӛзделген әлеуметтік тӛлемдер; 

      Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің міндеттемелері болып табылатын 

әлеуметтік тӛлемдер; 

      оралмандарға әлеуметтік кӛмек кӛрсету; 

      кӛші-қон саясатын іске асыру; 

      7) мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік: 

      қазақтың ҧлттық мәдениетін және басқа да ҧлттық мәдениеттерді қайта 

ӛркендету, сақтау, дамыту және тарату; 

      республикалық маңызы бар театр және музыка ӛнерін, ҧлттық фильмдер 

шығаруды, мҧражай ісін қолдау; 

      мәдениет және мемлекеттік жастар саясаты саласында республикалық және 

халықаралық маңызы бар әлеуметтік маңызды іс-шараларды ӛткізу; 

      халықаралық және республикалық маңызы бар тарихи-мәдени мҧра 

объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету; 

      республикалық деңгейде спорттың ҧлттық және бҧқаралық тҥрлерінің 

дамуын қолдау; 

      жоғары жетістіктер спортын дамыту; 

      спорт тҥрлері бойынша Қазақстан Республикасының қҧрама командалары 

(спорт тҥрлері бойынша ҧлттық қҧрама командалары) мҥшелерінің халықаралық 

спорттық жарыстарға дайындалуы және қатысуы; 

      мемлекеттік республикалық спорт ҧйымдарының жҧмыс істеуі; 

      халықаралық туристік нарықта және мемлекет ішінде Қазақстан және оның 

туристік мҥмкіндіктері туралы ақпарат дайындау және тарату; 

      республикалық маңызы бар мҧрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету; 

      республикалық кітапханалардың жҧмыс істеуі; 

      бҧқаралық ақпарат қҧралдары арқылы республикалық деңгейде мемлекеттік 

ақпарат саясатын жҥргізу; 

      мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту; 

      телерадио хабарларын тарату ҧйымдарының телевизия және радио 

бағдарламаларын жерсеріктік хабар тарату жҥйелері арқылы тарату; 

      республикалық деңгейде мәдениет ҧйымдары қызметкерлерінің біліктілігін 

арттыру және оларды қайта даярлау; 

      8) агроӛнеркәсіптік кешен, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар және қоршаған ортаны қорғау, жер қатынастары: 

      су ресурстарын қорғауды және ҧтымды пайдалануды қамтамасыз ету, су 

шаруашылығы баланстарын, су ресурстарын кешенді пайдалану және 
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қорғау схемаларын әзірлеу, су ресурстарын пайдалану және қорғау болжамы, су 

ресурстарын пайдаланудың ақпараттық-талдау жҥйесін қамтамасыз ету; 

      судың мемлекеттік есебін, мемлекеттік су кадастрын жҥргізу; 

      су беруге байланысты емес трансшекаралық су шаруашылығы қҧрылыстарын 

және республикалық маңызы бар су шаруашылығы қҧрылыстарын пайдалану; 

      республикалық маңызы бар ерекше авариялық су шаруашылығы қҧрылыстарын 

және гидромелиорациялық жҥйелерді қалпына келтіру; 

      суармалы жерлердің мелиорациялық жай-кҥйінің мониторингі және оны 

бағалау; 

      республикалық маңызы бар орман қорын, жануарлар дҥниесін, ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтарды мемлекеттік есепке алуды, табиғи ресурстардың 

мемлекеттік кадастрларын жҥргізу, ормандар мен жануарлар дҥниесінің 

мемлекеттік мониторингі; 

      орман шаруашылығын жҥргізу; 

      орман тҧқым шаруашылығы және селекция; 

      мемлекеттік орман кадастрын, жануарлар дҥниесінің, ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтардың мемлекеттік кадастрларын жҥргізу; 

      ормандарды ӛрттен қорғау, орман зиянкестерінен және ауруларынан қорғау 

жӛніндегі авиациялық жҧмыстар; 

      балық ресурстарын және басқа да су мекенді жануарларын қорғау және 

ӛсімін молайту; 

      балық аулауды мемлекеттік реттеу және балық қорларын қорғау; 

      республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды кҥтіп 

ҧстау, мемлекеттік табиғи-қорық қорын қалпына келтіру; 

      Қазақстан Республикасының жер заңнамасында белгіленген жағдайларда, 

жер учаскелерінің меншік иелеріне немесе жер пайдаланушыларға келтірілген 

залалдарды ӛтеу; 

      қоршаған ортаның мемлекеттік мониторингі; 

      республикалық деңгейде қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 

жҥргізу; 

      I санат объектілеріне мемлекеттік экологиялық сараптама жҥргізу; 

      қоршаған ортаға эмиссияға I санат объектілері ҥшін рҧқсат беру; 

      гидрометеорологиялық мониторинг; 

      республикалық деңгейде жер қатынастарын реттеу; 

      мемлекеттік жер кадастрын, жер мониторингін жҥргізу; 

      топографиялық-геодезиялық және картографиялық жҧмыстар; 

      жануарлар ауруларының диагностикасы, эпизоотияға қарсы жҧмыс, оның 

ішінде ветеринариялық препараттарды, олардың қорын қоса алғанда, сатып алу, 

жеткізу, сақтау, қолдану, сондай-ақ жануарлар мен қҧстардың қатерлі жҧқпалы 

ауруларының ошақтарын жою және зарарсыздандыру; 

      фитосанитариялық мониторинг; 

      карантиндегі ӛнімнің зертханалық сараптамасы және егіс пен екпе 

материалдарындағы жасырын жҧқтырылған ауруды анықтау; 

      карантиндік объектілердің таралу ошақтарын анықтау, оқшаулау, жою; 

      қорымен қоса, пестицидтерді (улы химикаттарды), оларды жеткізуге, 

сақтауға және қолдануға байланысты қызметтер кӛрсетуді сатып алу; 

      аграрлық азық-тҥлiк нарығында сатып алу және тауар интервенцияларын 

жҥргiзу; 

      сорт сынақтары, тҧқымдық және екпе материалдың сорттық және егістік 

сапаларын айқындау; 

      ауыл шаруашылығы ӛндірісін агрохимиялық және агроклиматтық қамтамасыз 
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ету; 

      агроӛнеркәсіптік кешенді техникалық қамтамасыз етуді мемлекеттік 

реттеу; 

      агроӛнеркәсіптік кешеннің тҧрақты дамуын қамтамасыз ету, оның 

субъектілеріне бәсекелестік нарығында жоқ немесе жеткіліксіз кӛрсетіліп 

келген қызметтер кӛрсетудің жекелеген тҥрлерін ҧсыну; 

      агроӛнеркәсіптік кешеннің ақпараттық-маркетингтік жҥйесін ҧйымдастыру; 

      екінші деңгейдегі банктердің ауыл шаруашылығы ӛнімін ӛңдеу жӛніндегі 

кәсіпорындарға беретін кредиттер бойынша сыйақы мӛлшерлемелерін субсидиялау; 

      ауылшаруашылық ӛнімін шығаруды басқару жҥйелерін дамыту; 

      ӛсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды қолдау; 

      ӛсімдіктердің жоғары бағалы сорттарының, ауыл шаруашылығы 

жануарларының, қҧстар мен балықтардың тҧқымдары мен тҥрлерінің тектік қорын 

сақтау және дамыту; 

      суармалы жерлерді мелиоративтік жақсарту жӛнінде іс-шаралар жҥргізу; 

      9) ӛнеркәсіп, жер қойнауын пайдалану, сәулет, қала қҧрылысы және 

қҧрылыс қызметі: 

      мемлекеттік ӛнеркәсіп саясатын іске асыру; 

      отын-энергетика кешенін дамыту; 

      жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану, сейсмологиялық ақпарат 

мониторингі; 

      мемлекеттік геологиялық зерттеу; 

      геологиялық ақпаратты қалыптастыру; 

      кеніштер мен шахталарды жабу және жою, техногендік қалдықтарды кӛму; 

      мемлекеттік қала қҧрылысы кадастрын жҥргізу; 

      қҧрылыс нормалары мен стандарттарын сатып алу және әзірлеу; 

      сәулет, қала қҧрылысы және қҧрылыс қызметі саласындағы бақылау; 

      9-1) энергия ҥнемдеу және энергия тиімділігін арттыру: 

      республикалық деңгейде энергия ҥнемдеу және энергия тиімділігін 

арттыру бойынша іс-шаралар ӛткізу; 

      10) кӛлік және коммуникациялар: 

      ақылы автомобиль жолдарын (жол учаскелерін) ағымдағы жӛндеуді және 

кҥтіп-ҧстауды, сондай-ақ жҥріп ӛткені ҥшін ақы алудың бағдарламалық-

аппараттық кешенін кҥтіп-ҧстауды қоспағанда, халықаралық және республикалық 

маңызы бар автомобиль жолдарын, сондай-ақ оларда жол қозғалысын реттеудің 

техникалық қҧралдарын салу, реконструкциялау, жӛндеу және кҥтіп-ҧстау; 

      су кӛлігі қызметін ҧйымдастыру және реттеу; 

      кеме қатынасы жолдарын, шлюздердi кҥтiп-ҧстау және кеме қатынасы мен 

теңізде жҥзу қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету; 

      теңіз жолдарын навигациялық-гидрографиялық қамтамасыз ету; 

      әуе және су кӛлігін мемлекеттік реттеу; 

      әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша жолаушылар 

тасымалын ҧйымдастыру; 

      магистралды темір жолдарды дамыту; 

      аэроғарыш қызметі; 

      радиожиілік спектрі мен радиоэлектронды қҧралдар мониторингі; 

      11) экономикалық қызметті реттеу: 

      стандарттау, метрология және сертификаттау; 

      патенттерді, тауар белгілерін тіркеу және қорғау; 

      мемлекеттік инновациялық саясат; 

      мемлекеттік экспорттық және импорттық бақылау; 



      саудалық және демпингке қарсы реттеу; 

      бәсекелестікті дамыту және қорғау; 

      бағаны және табиғи монополияларды мемлекеттік реттеу; 

      жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау; 

      11-1) тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылық: 

      нормативтік-техникалық қҧжаттамаларды иелену, әзірлеу және жетілдіру; 

      елді мекендердің шегінде орналасқан жылумен жабдықтау, электрмен 

жабдықтау, газбен жабдықтау, сумен жабдықтау және су бҧру объектілерін 

жаңғырту және дамыту, сондай-ақ елді мекендерді абаттандыру; 

      коммуналдық қалдықтармен жҧмыс істеу саласын реттеу; 

      қолданбалы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жҧмыстарды 

жҥргізу;  

      кадрлық және ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету; 

      коммуналдық шаруашылық саласындағы уәкілетті органның елді 

мекендердегі инженерлік-коммуникациялық инфрақҧрылымының техникалық-

экономикалық негіздемелерін, жаңғырту және дамыту инвестицияларының 

негіздемесін орталықтандырып әзірлеуі; 

      тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылық саласындағы объектілерді тексеруді 

және техникалық жай-кҥйін бағалауды жҥргізу; 

      тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылығының мониторингі және оны бақылау ҥшін 

ақпараттық жҥйе қҧру; 

      энергия және ресурс ҥнемдеу жӛнінде іс-шаралар жҥргізу; 

      12) басқа да бағыттар: 

      облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қала, астана 

бюджеттеріне трансферттер; 

      ҥкіметтік борышқа қызмет кӛрсету және ӛтеу; 

      мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау; 

      ҥкіметтік қарыздарды хеджирлеу мәмілелері бойынша шығыстар; 

      мемлекеттің кепілгерлігі бойынша міндеттемелерді орындау; 

      Қазақстан Республикасы Ҥкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік 

концессиялық мiндеттемелерiн орындау. 

      2. Сонымен қатар, республикалық бюджеттен: 

      1) мемлекеттік қызмет кӛрсететін немесе осы баптың 1-тармағында 

аталған қызмет тҥрлерін орындайтын орталық мемлекеттік органдар мен 

мемлекеттік мекемелердің кҥрделі шығыстарына, сондай-ақ аталған мемлекеттік 

мекемелердің кадрларды қайта даярлау және қызметкерлердің біліктілігін 

арттыру жӛніндегі шығыстарына; 

      2) осы баптың 1-тармағында кӛрсетiлген бағыттар бойынша бюджеттiк 

инвестициялық жобаларға, Қазақстан Республикасы Ҥкiметiнiң мемлекеттік-

жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның 

ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерiн орындауға, халықаралық 

ынтымақтастыққа, қолданбалы ғылыми зерттеулерге, талдамалық және 

әлеуметтанушылық зерттеулерге және нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз етуге; 

      3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде кӛзделген ӛзге де 

мемлекеттік қызметтерге және орталық мемлекеттік органдар қызметінің 

бағыттарына арналған шығыстар қаржыландырылады. 

      3. Осы бапта аталған бағыттар бойынша шығыстарды бюджеттің басқа 

деңгейлерінен қаржыландыруға жол берілмейді. 

      4. Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын орталық мемлекеттік 

органдар мен олардың аумақтық бӛлімшелерінің шығыстары заттай нормалар 



ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Президенті және Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі бекітетін штат санының  лимиттері негізінде 

жоспарланады. 

      Ескерту. 53-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2009.12.02 N 212-

IV (2009.12.05 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.03.19№ 258-IV, 

2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.04.08 № 

266-IV, 2010.12.29 N 372-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн кҥнтiзбелiк 

он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2010.12.29 N 373-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi), 

2011.07.22 № 479-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн 

ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24 N 495-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 

2012.01.12 № 540-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн 

ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2012.01.13 № 542-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін алты ай ӛткен соң қолданысқа енгiзiледі), 2012.02.13 N 

553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі), 2012.07.05 N 30-V (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 N 33-

V (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2013.01.29 N 74-V(алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

15.04.2013 N 89-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік отыз кҥн 

ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізiледi), 

13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн 

ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен; 02.07.2013 № 112-V Заңымен 

(01.07.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.07.2013 № 121-V (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Конституциялық заңымен; 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 17.01.2014 № 165-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

21.01.2014 N 167-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.03.2014 N 177-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 11.04.2014 № 189-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2014 N 229-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 

13.01.2015 № 276-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 

376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 31.10.2015 № 380-V (алғашқы 

ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 12.11.2015 № 393-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.12.2015 № 435-

V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      54-бап. Облыстық бюджеттің шығыстары 

      1. Облыстық бюджеттің шығыстары мынадай бағыттар бойынша жҥзеге 

асырылады: 

      1) жалпы сипаттағы мемлекеттік функциялар: 

      облыстық деңгейдегі жергілікті ӛкілді және атқарушы органдардың жҧмыс 
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істеуі; 

      аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық 

округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және ӛткізу; 

      облыс деңгейінде мемлекеттік жоспарлау; 

      облыстық бюджеттің атқарылуын ҧйымдастыру; 

      облыстық коммуналдық меншікті басқару; 

      2) қорғаныс, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік: 

      облыстық ауқымдағы жҧмылдыру дайындығы және жҧмылдыру, аумақтық 

қорғанысты дайындау және аумақтық қорғаныс; 

      облыс аумағында қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету; 

      облыстық ауқымдағы азаматтық қорғаныс іс-шаралары; 

      облыстық әскери басқару органдарын жабдықталған әскерге шақыру (жинау) 

пункттерімен, дәрі-дәрмекпен, қҧрал-сайманмен, медициналық және шаруашылық 

мҥлікпен, автомобиль кӛлігімен, байланыс қҧралдарымен, медициналық және 

техникалық қызметкерлермен, қызмет кӛрсететін персоналмен қамтамасыз ету 

және кҥтіп-ҧстау бойынша әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар және 

медициналық комиссиялар қҧру; 

      жергілікті ауқымдағы табиғи және техногендік сипаттағы тӛтенше 

жағдайлар мен олардың салдарларының алдын алу және оларды жою; 

      ішкі істер органдарының айдауылмен алып жҥруі; 

      азаматтық, кӛшіп кету және кӛшіп келу, шетелдіктермен жҧмыс мәселелері 

және заңсыз кӛші-қонға қарсы кҥрес жӛніндегі қызмет; 

      уақытша ҧстау изоляторларының, әкiмшiлiк қамауға алынған адамдарға 

арналған арнаулы қабылдау орындарының, белгiлi тҧрғылықты жері және 

қҧжаттары жоқ адамдарға арналған қабылдау-бӛлу орындарының, қызметтiк 

жануарларға арналған питомниктердiң жҧмыс iстеуi; 

      мемлекеттік нӛмір белгілерін, жҥргізуші куәліктерінің бланкілерін және 

кӛлік қҧралдарын мемлекеттік тіркеу куәліктерінің бланкілерін дайындауға ақы 

тӛлеуді қаржыландыруды қоспағанда, жол жҥрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

жӛніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету; 

      республикалық бюджеттен қаржыландырылатын аумақтық органдар 

аппараттарының ситуациялық орталығының электрондық почта, бейне-конференц-

байланыс және бейне бақылау жҥйесіне қызметтер кӛрсетуге арналған шығындарды 

қоспағанда, жанар-жағар май материалдарын сатып алуды, сондай-ақ аумақтық 

ішкі істер органдарына коммуналдық қызметтер кӛрсетуге, электр энергиясына, 

жылуға және байланыс қызметтерін кӛрсетуге ақы тӛлеу жӛніндегі шығындарын 

қоса, қызметтік ҥй-жайлар мен кӛлік қҧралдарын кҥтіп-ҧстау, оларға қызметтер 

кӛрсету және оларды жӛндеу; 

      3) білім беру: 

      техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі кәсіптік оқу 

бағдарламаларын, сондай-ақ арнайы және мамандандырылған жалпы білім беретін 

оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ҧйымдары ҥшін оқулықтар және 

оқу-әдістемелік кешендер сатып алу және жеткізу; 

      облыстық деңгейде жҥзеге асырылатын балаларға қосымша білім беру; 

      республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарды қоспағанда, техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлау; 

      балаларды арнайы жалпы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқыту; 

      мамандандырылған білім беру ҧйымдарында дарынды балаларды оқыту; 

      техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім; 

      облыстық ауқымдағы мектеп олимпиадаларын ӛткізу; 



      жергілікті деңгейде бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын 

мемлекеттік ҧйымдар қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және оларды қайта 

даярлау; 

      балалар мен жасӛспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және 

халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық кӛмек 

кӛрсету; 

      дамуында проблемалар бар балалар мен жасӛспірімдерді оңалту және 

әлеуметтік бейімдеу; 

      техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі кәсіптік оқу 

бағдарламаларын, сондай-ақ арнайы және мамандандырылған жалпы білім беретін 

оқу бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ҧйымдарын 

(қылмыстық-атқару жҥйесінің тҥзеу мекемелеріндегі білім ҧйымдарын 

қоспағанда) материалдық-техникалық қамтамасыз ету; 

      жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды 

мемлекеттік қамтамасыз ету, оларды міндетті тҥрде жҧмысқа орналастыру және 

тҧрғын ҥймен қамтамасыз ету; 

      Қазақстан Республикасының заңнамасында кӛзделген тәртіппен білім 

алушылардың жекелеген санаттарын ақысыз және жеңілдікпен тамақтандыру; 

      әдістемелік жҧмыс; 

      кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтарының жҧмыс істеуі; 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      4) тармақша жаңа редакцияда кӛзделген - ҚР 16.11.2015 № 406-V Заңымен 

(01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі). 

      4) денсаулық сақтау: 

      республикалық бюджеттен қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, 

уақытша бейімдеу және детоксикациялау жӛніндегі медициналық қызметтер 

кӛрсетуді қоса алғанда, тегін медициналық кӛмектің кепілді кӛлемін 

қамтамасыз ету; 

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес вакциналарды, 

иммунобиологиялық және басқа да медициналық препараттарды сатып алу; 

      жергілікті денсаулық сақтау ҧйымдары ҥшін қан, оның қҧрауыштары мен 

препараттарын ӛндіру; 

      республикалық бюджеттен қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, 

денсаулық сақтау саласындағы басқа да іс-шаралар; 

      5) әлеуметтік кӛмек және әлеуметтік қамсыздандыру: 

      жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды 

әлеуметтік қамсыздандыру; 

      ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен қаржыландырылатын 

әлеуметтік кӛмек тҥрлерін қоспағанда, мҥгедек балаларды қоса алғанда, 

қарттар мен мҥгедектерді әлеуметтік қамсыздандыру; 

      жергілікті деңгейде кӛші-қон іс-шараларын іске асыру; 

      6) тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылық: 

      елді мекендерді газдандыру; 

      облыстық коммуналдық меншікті қорғау жӛніндегі шаралар; 

      7) мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік: 

      жергілікті маңызы бар театр және музыка ӛнерін қолдау; 

      мәдени-демалыс жҧмысын қолдау; 

      мәдениет саласында жергілікті маңызы бар әлеуметтік маңызды іс-

шараларды ӛткізу; 

      жергілікті маңызы бар тарихи-мәдени мҧраның сақталуын және оған қол 

жеткізілуін қамтамасыз ету; 
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      республикалық және халықаралық спорттық жарыстарға әртҥрлі спорт 

тҥрлері бойынша облыстық қҧрама командалары мҥшелерінің дайындығы және 

қатысуы; 

      облыстық деңгейде спорттық жарыстар ӛткізу; 

      мемлекеттік облыстық спорт ҧйымдарының жҧмыс істеуі; 

      жергілікті деңгейде туристік қызметті реттеу; 

      жергілікті маңызы бар мҧрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету; 

      облыстық кітапханалардың жҧмыс істеуін қамтамасыз ету; 

      бҧқаралық ақпарат қҧралдары арқылы жергілікті деңгейде мемлекеттік 

ақпараттық саясат жҥргізу; 

      жергілікті деңгейде мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да 

тілдерін дамыту; 

      облыстық деңгейде мемлекеттік жастар саясатын іске асыру шеңберінде 

іс-шаралар ӛткізу; 

      8) агроӛнеркәсіптік кешен, су, орман шаруашылығы, ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дҥниесін қорғау, жер 

қатынастары: 

      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес облыстық деңгейде облыстағы 

ауыл шаруашылығы саласындағы қатынастарды реттеу; 

      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес облыстық деңгейде ӛсімдік 

шаруашылығының, тҧқым шаруашылығының, мал 

шаруашылығының, ветеринарияның дамуын, ауыл шаруашылығы ӛнімін ӛңдеуді және 

ӛткізуді реттеу; 

      арнайы қоймаларды (кӛмінділерді) кҥтіп-ҧстау, салу және жӛндеу; 

      бюджет қаражаты есебінен алынған пестицидтерді (улы химикаттарды) 

залалсыздандыру; 

      коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы қҧрылыстарының жҧмыс істеуін 

қамтамасыз ету; 

      суды қорғау аймақтарын, су объектілері белдеулерін белгілеу; 

      облыстық маңызы бар ерекше авариялық су шаруашылығы қҧрылыстары мен 

гидромелиорациялық жҥйелерді қалпына келтіру; 

      облыстық маңызы бар су қҧбырларын салу және реконструкциялау; 

      ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман ӛсіру; 

      жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды кҥтіп-ҧстау 

және қорғау; 

      қоршаған ортаны қорғау жӛнінде іс-шаралар ӛткізу; 

      II, III, IV санат объектілеріне мемлекеттік экологиялық сараптама 

жҥргізу; 

      II, III, IV санаттағы қоршаған ортаға эмиссияларға рҧқсат беру; 

      жануарлар дҥниесін қорғау; 

      облыстық деңгейде жер қатынастарын реттеу; 

      Қазақстан Республикасының жер заңнамасында белгіленген жағдайларда, 

жер учаскелерінің меншік иелеріне немесе жер пайдаланушыларға келтірілген 

залалдарды ӛтеу; 

      инновациялық тәжірибені тарату және қолданысқа енгізу жӛнінде іс-

шаралар ӛткізу; 

      9) сәулет, қала қҧрылысы және қҧрылыс қызметі: 

      республикалық бюджеттен қаржыландырылатын шығыстарды қоспағанда, 

сәулет, қала қҧрылысы және қҧрылыс қызметін ҧйымдастыру; 

      9-1) энергия ҥнемдеу және энергия тиімділігін арттыру: 

      облыстық деңгейде энергия ҥнемдеу және энергия тиімділігін арттыру 
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бойынша іс-шаралар ӛткізу; 

      10) кӛлік және коммуникациялар: 

      әлеуметтік мәні бар ауданаралық (облысішілік қалааралық), сондай-ақ 

қала маңындағы темір жол қатынастары бойынша жолаушылар тасымалын 

ҧйымдастыру; 

      облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын, сондай-ақ оларда жол жҥрісін 

реттеудің техникалық қҧралдарын салу, реконструкциялау, жӛндеу және кҥтіп-

ҧстау; 

      11) экономикалық қызметті реттеу: 

      жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау; 

      индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау; 

      12) ӛзге де бағыттар: 

      аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне трансферттер; 

      республикалық бюджетке трансферттер; 

      жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарына берілетін трансферттер; 

      жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет кӛрсету және оларды 

ӛтеу; 

      жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік 

концессиялық мiндеттемелерiн орындау. 

      2. Сонымен катар, облыстық бюджеттерден: 

      1) мемлекеттік қызмет кӛрсететін немесе осы баптың 1-тармағында 

аталған қызмет тҥрлерін орындайтын мемлекеттік мекемелердің кҥрделі 

шығыстарына, сондай-ақ аталған мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта 

даярлау және қызметкерлерінің біліктілігін арттыру жӛніндегі шығыстарға; 

      2) осы баптың 1-тармағында кӛрсетiлген бағыттар бойынша бюджеттiк 

инвестициялық жобаларға, жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-

жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның 

ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерiн орындауға; 

      3) Қазақстан Республикасының заңдарында кӛзделген облыстың жергілікті 

мемлекеттік басқару органдарының ӛзге де кӛрсетілетін мемлекеттік қызметіне 

және қызмет тҥрлерінің бағыттарына арналған шығындар қаржыландырылады. 

      3. Осы бапта аталған бағыттар бойынша шығыстарды бюджеттің басқа 

деңгейлерінен қаржыландыруға жол берілмейді. 

      4. Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын жергілікті атқарушы 

органдардың шығыстары заттай нормалар ескеріле отырып, Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі бекітетін штат санының лимиттері негізінде 

жоспарланады. 

      Ескерту. 54-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2009.12.02 N 212-

IV (2009.12.05 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.04.02№ 263-IV (2010.01.01 

бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.12.28 N 369-IV (2011.01.01 бастап 

қолданысқа енгізіледі), 2010.12.29 N 372-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.11.24 N 495-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі), 2012.01.13 № 542-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін алты ай ӛткен соң қолданысқа енгiзiледі), 2012.02.16 № 562-IV (алғашқы 

ресми жарияланған кҥнінен бастап кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 15.04.2013 N 89-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 

кҥнтізбелік отыз кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 N 101-

V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізiледi), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан 
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кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 131-

V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

07.03.2014 N 177-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 11.04.2014 № 189-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 17.04.2014 № 195-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

алты ай ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.11.2014 № 257-V (01.04.2015 

бастап қолданысқа енгізіледі); 31.10.2015 № 380-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 

      55-бап. Республикалық маңызы бар қала, астана 

               бюджеттерінің шығыстары 

      1. Республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің шығыстары мына 

бағыттар бойынша жҥзеге асырылады: 

      1) жалпы сипаттағы мемлекеттік функциялар: 

      республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті ӛкілді және 

атқарушы органдарының жҧмыс істеуі; 

      республикалық маңызы бар қала, астана деңгейінде мемлекеттік 

жоспарлау; 

      республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің атқарылуын 

ҧйымдастыру; 

      республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық меншігін 

басқару; 

      салық салу мақсатында мҥлікке бағалау жҥргізу; 

      2) қорғаныс, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік: 

      республикалық маңызы бар қаланың, астананың жҧмылдыру дайындығы және 

жҧмылдыру, аумақтық қорғаныс дайындығы және аумақтық қорғанысы; 

      республикалық маңызы бар қаланың, астананың әскери басқару органдарын 

жабдықталған әскерге шақыру (жинау) пункттерімен, дәрі-дәрмекпен, қҧрал-

сайманмен, медициналық және шаруашылық мҥлікпен, автомобиль кӛлігімен, 

байланыс қҧралдарымен, медициналық және техникалық қызметкерлермен, қызмет 

кӛрсететін персоналмен қамтамасыз ету және кҥтіп-ҧстау бойынша әскери 

міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар және медициналық комиссиялар қҧру; 

      жергілікті ауқымдағы табиғи және техногендік сипаттағы тӛтенше 

жағдайлар мен олардың салдарларының алдын алу және оларды жою; 

      республикалық маңызы бар қала, астана аумағында қоғамдық тәртіпті 

қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 

      қалалық ауқымдағы дала ӛрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік ӛртке қарсы 

қызмет органдары қҧрылмаған елді мекендердегі ӛрттердің алдын алу және 

оларды сӛндіру жӛніндегі іс-шараларды қамтамасыз ету; 

      республикалық маңызы бар қаланың, астананың азаматтық қорғаныс іс-

шаралары; 

      уақытша ҧстау изоляторларының, әкiмшiлiк қамауға алынған адамдарға 

арналған арнаулы қабылдау орындарының, белгiлi тҧрғылықты жері және 

қҧжаттары жоқ адамдарға арналған қабылдау-бӛлу орындарының, қызметтiк 

жануарларға арналған питомниктердiң жҧмыс iстеуi; 

      елді мекендерде жол жҥрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

      ішкі істер органдарының айдауылмен алып жҥруі; 

      азаматтық, кӛшіп кету және кӛшіп келу мәселелері, шетелдіктермен жҧмыс 
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және заңсыз кӛші-қонға қарсы кҥрес жӛніндегі қызмет; 

      мемлекеттік нӛмір белгілерін, жҥргізуші куәліктерінің бланкілерін және 

кӛлік қҧралдарын мемлекеттік тіркеу куәліктерінің бланкілерін дайындауды 

қаржыландыруды қоспағанда, жол жҥрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жӛніндегі 

уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету; 

      республикалық бюджеттен қаржыландырылатын аумақтық органдар 

аппараттарының ахуалдық орталығының электрондық почта, бейне-конференц-

байланыс және бейне бақылау жҥйесі қызметтерін кӛрсетуге арналған шығындарын 

қоспағанда, жанар-жағар май материалдарын сатып алуды, сондай-ақ аумақтық 

ішкі істер органдарының кӛрсетілетін коммуналдық қызметке, электр 

энергиясына, жылуға және кӛрсетілетін байланыс қызметіне ақы тӛлеу жӛніндегі 

шығындарын қоса, қызметтік ҥй-жайлар мен кӛлік қҧралдарын кҥтіп-ҧстау, 

оларға қызмет кӛрсету және оларды жӛндеу; 

      3) білім беру: 

      мектепке дейінгі тәрбие және оқыту; 

      оқудың кешкі (ауысымдық), оның ішінде интернаттық ҧйымдар арқылы 

ҧсынылатын нысанын қоса алғанда, міндетті жалпы орта білім беруді 

ҧйымдастыру және қамтамасыз ету; 

      техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру; 

      арнайы жалпы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша білім беру; 

      мамандандырылған білім беру ҧйымдарында дарынды балаларды оқыту; 

      республикалық маңызы бар қала, астана ауқымында мектеп олимпиадаларын 

ӛткізу; 

      республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарды қоспағанда, техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандар даярлау; 

      жергілікті деңгейде бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын 

мемлекеттік ҧйымдар қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және оларды қайта 

даярлау; 

      балалар мен жасӛспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және 

халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық кӛмек 

кӛрсету; 

      дамуында проблемалар бар балалар мен жасӛспірімдерді оңалту және 

әлеуметтік бейімдеу; 

      балалар ҥшін қосымша білім беру; 

      бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін 

оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

кәсіптік оқу бағдарламаларын, сондай-ақ арнайы және мамандандырылған жалпы 

білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру 

ҧйымдары ҥшін оқулықтар және оқу-әдістемелік кешендер сатып алу және 

жеткізу; 

      мемлекеттік білім беру ҧйымдарын (қылмыстық-атқару жҥйесінің тҥзеу 

мекемелеріндегі білім беру ҧйымдарын қоспағанда) және мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту ҧйымдарын материалдық-техникалық қамтамасыз ету; 

      жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды 

мемлекеттік қамтамасыз ету, оларды міндетті тҥрде жҧмысқа орналастыру және 

тҧрғын ҥймен қамтамасыз ету; 

      мектепке дейінгілерді қоспағанда, білім беру ҧйымдарының білім 

алушылары мен тәрбиеленушілеріне медициналық қызмет кӛрсету; 

      білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарын ақысыз және 

жеңілдікпен тамақтандыру; 

      кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтарының жҧмыс істеуі; 



      РҚАО-ның ескертпесі! 

      4) тармақша жаңа редакцияда кӛзделген - ҚР 16.11.2015 № 406-V Заңымен 

(01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі). 

      4) денсаулық сақтау: 

      республикалық бюджеттен қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, 

уақытша бейімдеу және детоксикациялау жӛніндегі медициналық қызметтер 

кӛрсетуді қоса алғанда, тегін медициналық кӛмектің кепілді кӛлемін 

қамтамасыз ету; 

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес вакциналар, 

иммунобиологиялық және басқа да медициналық препараттар сатып алу; 

      жергілікті денсаулық сақтау ҧйымдары ҥшін қан, оның қҧрауыштары мен 

препараттарын ӛндіру; 

      республикалық бюджеттен қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, 

денсаулық сақтау саласындағы басқа да іс-шаралар; 

      5) әлеуметтік кӛмек және әлеуметтік қамсыздандыру: 

      тҧрғын ҥй кӛмегі; 

      мҧқтаж азаматтарға ҥйде әлеуметтік кӛмек кӛрсету; 

      белгілі бір тҧрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу; 

      жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды 

әлеуметтік қамсыздандыру; 

      мҥгедек балаларды қоса алғанда, қарттар мен мҥгедектерді әлеуметтік 

қамсыздандыру; 

      халықтың жҧмыспен қамтылуын қамтамасыз ету; 

      мемлекеттік атаулы әлеуметтік кӛмек; 

      жергілікті ӛкілді органдардың шешімдері бойынша мҧқтаж азаматтардың 

жекелеген санаттарына әлеуметтік кӛмек; 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      5) тармақшаның оныншы абзацын алып тастау кӛзделген - ҚР 28.10.2015 № 

369-V Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқаенгізіледі). 

      он сегіз жасқа дейінгі балаларға тағайындалатын және тӛленетін ай 

сайынғы мемлекеттік жәрдемақы; 

      жергілікті деңгейде кӛші-қон іс-шараларын іске асыру; 

      6) тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылық: 

      республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік тҧрғын ҥй 

қорының сақталуын ҧйымдастыру; 

      тҧрғын ҥй қорын тҥгендеу; 

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың 

жекелеген санаттарын тҧрғын ҥймен қамтамасыз ету; 

      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жер учаскелерін мемлекет 

мҧқтаждығы ҥшін алып қою, оның ішінде сатып алу жолымен алып қою және осыған 

байланысты жылжымайтын мҥлікті иеліктен шығару; 

      коммуналдық меншіктегі сумен жабдықтау объектілерін, тазарту, сорғыту 

жҥйелерін, кәріз, жылу және электр желілерін қҧру және реконструкциялау; 

      елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету; 

      жерлеу орындарын кҥтіп-ҧстау және туған-туысы жоқтарды жерлеу; 

      елді мекендерде кӛшелерді жарықтандыру; 

      елді мекендерді абаттандыру және кӛгалдандыру; 

      елді мекендерді газдандыру; 

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес республиканың 

сейсмикалық қауіпті ӛңірлерінде орналасқан тҧрғын ҥйлердің сейсмикалық 

беріктігін нығайтуға бағытталған іс-шаралар; 
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      коммуналдық тҧрғын ҥй қорының тҧрғын ҥй қҧрылысы; 

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес авариялық 

тҧрғын ҥйлерді бҧзу; 

      7) мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік: 

      жергілікті маңызы бар театр және музыка ӛнерін қолдау; 

      жергілікті маңызы бар тарихи-мәдени мҧралардың сақталуын және оған қол 

жеткізілуін қамтамасыз ету; 

      мәдени-демалыс жҧмысын қолдау; 

      мәдениет саласында жергілікті маңызы бар әлеуметтік маңызды іс-

шараларды ӛткізу; 

      хайуанаттар парктері мен дендропарктердің жҧмыс істеуін қамтамасыз 

ету; 

      жергілікті деңгейде спорттық жарыстар ӛткізу; 

      республикалық және халықаралық спорттық жарыстарға әртҥрлі спорт 

тҥрлері бойынша республикалық маңызы бар кала, астана қҧрама командалары 

мҥшелерінің дайындығы және қатысуы; 

      мемлекеттік қалалық спорт ҧйымдарының жҧмыс істеуі; 

      жергілікті деңгейде туристік қызметті реттеу; 

      жергілікті маңызы бар мҧрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету; 

      қалалық кітапханалардың жҧмыс істеуін қамтамасыз ету; 

      бҧқаралық ақпарат қҧралдары арқылы жергілікті деңгейде мемлекеттік 

ақпарат саясатын жҥргізу; 

      жергілікті деңгейде мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да 

тілдерін дамыту; 

      республикалық маңызы бар қала, астана деңгейінде мемлекеттік жастар 

саясатын іске асыру шеңберінде іс-шаралар ӛткізу; 

      8) агроӛнеркәсіптік кешен, су шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары: 

      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес республикалық маңызы бар 

қала, астана деңгейінде ӛсімдік шаруашылығының, тҧқым шаруашылығының, мал 

шаруашылығының, ветеринарияның дамуын, ауыл шаруашылығы ӛнімін ӛңдеуді және 

ӛткізуді реттеу; 

      ауру жануарларды санитарлық союды, мал кӛмінділерін (биотермиялық 

орлар) жасау мен оларды кҥтіп-ҧстауды қамтамасыз етуді ҧйымдастыру; 

      арнайы қоймаларды (кӛмінділерді) кҥтіп-ҧстау, салу және жӛндеу; 

      бюджет қаражаты есебінен сатып алынған пестицидтерді (улы 

химикаттарды) залалсыздандыру; 

      республикалық маңызы бар қаланың, астананың су қҧбырларын салу және 

реконструкциялау; 

      су қорғау аймақтарын, ауыз сумен жабдықтау кӛздерінің санитарлық 

қорғау белдеулері мен аймақтарын белгілеу; 

      республикалық маңызы бар қаланың, астананың ерекше авариялық су 

шаруашылығы қҧрылыстарын және гидромелиорациялық жҥйелерін қалпына келтіру; 

      жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды кҥтіп-ҧстау 

және қорғау; 

      қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар ӛткізу; 

      II, III, IV санат объектілеріне мемлекеттік экологиялық сараптама 

жҥргізу; 

      II, III, IV санаттағы қоршаған ортаға эмиссияға рҧқсат беру; 

      республикалық маңызы бар қалада, астанада жер қатынастарын реттеу; 

      елді мекендерді жер-шаруашылық тҧрғысынан орналастыру; 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z020000331_#z11
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z030000385_#z33
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z980000278_#z42
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z980000278_#z42
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z980000278_#z42
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z020000339_#z12
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z010000143_#z60
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z010000143_#z60


      Қазақстан Республикасының жер заңнамасында белгіленген жағдайларда, 

жер учаскелерінің меншік иелеріне немесе жер пайдаланушыларға келтірілген 

залалдарды ӛтеу; 

      9) сәулет, қала қҧрылысы және қҧрылыс қызметі: 

      республикалық бюджеттен қаржыландырылатын шығыстарды қоспағанда, 

сәулет, қала қҧрылысы және қҧрылыс қызметін ҧйымдастыру; 

      9-1) энергия ҥнемдеу және энергия тиімділігін арттыру: 

      жергілікті деңгейде энергия ҥнемдеу және энергия тиімділігін арттыру 

бойынша іс-шаралар ӛткізу; 

      10) кӛлік және коммуникациялар: 

      әлеуметтік маңызы бар қалалық және қала маңындағы қатынастар бойынша 

жолаушы тасымалын ҧйымдастыру; 

      қалалардың кӛшелерін, сондай-ақ оларда жол жҥрісін реттеудің 

техникалық қҧралдарын салу, реконструкциялау, жӛндеу және кҥтіп-ҧстау; 

      11) экономикалық қызметті реттеу: 

      жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау; 

      индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау; 

      12) басқа да бағыттар: 

      республикалық бюджетке трансферттер; 

      жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет кӛрсету және оны ӛтеу; 

      жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік 

концессиялық мiндеттемелерiн орындау. 

      2. Сол сияқты, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінен: 

      1) мемлекеттік қызмет кӛрсететін немесе осы баптың 1-тармағында 

аталған қызмет тҥрлерін орындайтын мемлекеттік мекемелердің кҥрделі 

шығыстарына, сондай-ақ аталған мемлекеттік мекемелердің кадрларды қайта 

даярлау және қызметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша шығыстарына; 

      2) осы баптың 1-тармағында кӛрсетiлген бағыттар бойынша бюджеттiк 

инвестициялық жобаларға, жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-

жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның 

ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерiн орындауға; 

      3) Қазақстан Республикасының заңдарында кӛзделген ӛзге де мемлекеттік 

қызметтерге және республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 

мемлекеттік басқару органдарының қызмет бағыттарына арналған шығындар 

қаржыландырылады. 

      3. Осы бапта аталған бағыттар бойынша шығыстарды бюджеттің басқа 

деңгейлерінен қаржыландыруға жол берілмейді. 

      4. Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінен 

қаржыландырылатын жергілікті атқарушы органдардың шығыстары заттай нормалар 

ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Ҥкіметі бекітетін штат санының 

лимиттері негізінде жоспарланады. 

      5. Республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің қҧрамында 

мынадай бағыттар бойынша қаладағы ауданның шығыстары кӛзделеді: 

      1) қаладағы аудан әкімі аппаратының жҧмыс істеуі; 

      2) шаруашылық бойынша есепке алуды жҥзеге асыру; 

      3) мектепке дейінгі тәрбие және білім беру ҧйымдарының қызметін 

қамтамасыз ету; 

      4) шҧғыл жағдайларда ауыр науқас адамдарды дәрігерлік кӛмек кӛрсететін 

ең жақын денсаулық сақтау ҧйымына жеткізуді ҧйымдастыру; 

      5) мҧқтаж азаматтарға ҥйде әлеуметтік кӛмек кӛрсету; 
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      6) елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету; 

      7) жерлеу орындарын кҥтіп-ҧстау және туған-туысы жоқтарды жерлеу; 

      8) елді мекендерде кӛшелерді жарықтандыру; 

      9) елді мекендерді абаттандыру және кӛгалдандыру. 

      Ескерту. 55-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2009.12.02 N 212-

IV (2009.12.05 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.03.19№ 258-IV, 

2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.12.28 N 

369-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.12.29 N 372-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.22 № 479-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24 N 495-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі), 2012.01.13 № 542-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін алты ай ӛткен соң қолданысқа енгiзiледі), 2012.02.16 № 562-IV (алғашқы 

ресми жарияланған кҥнінен бастап кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 15.04.2013 N 89-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 

кҥнтізбелік отыз кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-

V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 07.03.2014 N 177-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

11.04.2014 № 189-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 17.04.2014 № 195-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейін алты ай ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

31.10.2015 № 380-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      56-бап. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің 

              шығыстары 

      1. Аудан (облыстық маңызы бар кала) бюджетінің шығыстары мына бағыттар 

бойынша жҥзеге асырылады: 

      1) жалпы сипаттағы мемлекеттік функциялар: 

      аудандық (қалалық) деңгейдегі жергілікті ӛкілді және атқарушы 

органдардың жҧмыс істеуі; 

      аудандық (қалалық) деңгейде мемлекеттік жоспарлау;  

      аудандық (қалалық) бюджеттің атқарылуын ҧйымдастыру; 

      салық салу мақсатында мҥлікке бағалау жҥргізу; 

      аудандық (қалалық) деңгейдегі коммуналдық меншікті басқару; 

      2) қорғаныс, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік: 

      аудандық әскери басқару органдарын жабдықталған әскерге шақыру (жинау) 

пункттерімен, дәрі-дәрмекпен, қҧрал-сайманмен, медициналық және шаруашылық 

мҥлікпен, автомобиль кӛлігімен, байланыс қҧралдарымен, медициналық және 

техникалық қызметкерлермен, қызмет кӛрсететін персоналмен қамтамасыз ету 

және кҥтіп-ҧстау бойынша әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар және 

медициналық комиссиялар қҧру; 

      жергілікті ауқымдағы табиғи және техногендік сипаттағы тӛтенше 

жағдайлар мен олардың салдарларының алдын алу және оларды жою; 

      елді мекендерде жол жҥрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

      аудандық (қалалық) ауқымдағы дала ӛрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік 

ӛртке қарсы қызмет органдары қҧрылмаған елді мекендерде ӛрттердің алдын алу 
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және оларды сӛндіру жӛніндегі іс-шараларды қамтамасыз ету; 

      3) білім беру: 

      мектепке дейінгі тәрбие және оқыту; 

      кешкі (ауысымдық) оқу нысанын және интернат ҥлгісіндегі ҧйымдар арқылы 

ҧсынылатын жалпы орта білім беруді қоса алғанда, бастауыш, негізгі орта және 

жалпы орта білім беру; 

      аудандық (қалалық) ауқымда мектеп олимпиадаларын ӛткізу; 

      мектепалды дайындық, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің 

жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ҧйымдарына 

оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер сатып алу және жеткізу; 

      балалар ҥшін қосымша білім беру; 

      бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін 

оқу бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ҧйымдарын 

(қылмыстық-атқару жҥйесінің тҥзеу мекемелеріндегі білім беру ҧйымдарын 

қоспағанда) материалдық-техникалық қамтамасыз ету; 

      жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды 

мемлекеттік қамтамасыз ету, оларды міндетті тҥрде жҧмысқа орналастыру және 

тҧрғын ҥймен қамтамасыз ету; 

      мектепке дейінгілерді қоспағанда, білім беру ҧйымдарының оқушылары мен 

тәрбиеленушілеріне медициналық қызмет ету; 

      оқушылар мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарын ақысыз және 

жеңілдікпен тамақтандыру; 

      4) әлеуметтік кӛмек және әлеуметтік қамсыздандыру: 

      тҧрғын ҥй кӛмегі; 

      ҥйде тәрбиеленетін және оқитын мҥгедек балаларды материалдық 

қамтамасыз ету; 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      4) тармақшаның тӛртінші абзацын алып тастау кӛзделген - ҚР 

28.10.2015 № 369-V Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқаенгізіледі). 

      он сегіз жасқа дейінгі балаларға тағайындалатын және тӛленетін ай 

сайынғы мемлекеттік жәрдемақы; 

      жеке оңалту бағдарламасына сәйкес мҥгедектерді міндетті гигиеналық 

қҧралдармен қамтамасыз ету, жҥріп-тҧруы қиын бірінші топтағы мҥгедектер ҥшін 

жеке кӛмекші, қҧлағы естімейтін мҥгедектер ҥшін - ымдау тілінің мамандарын 

ҧсыну; 

      мҧқтаж азаматтарға ҥйде әлеуметтік кӛмек кӛрсету; 

      белгілі бір тҧрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу; 

      халықтың жҧмыспен қамтылуын қамтамасыз ету; 

      мемлекеттік атаулы әлеуметтік кӛмек; 

      жергілікті ӛкілді органдардың шешімдері бойынша мҧқтаж азаматтардың 

жекелеген санаттарына әлеуметтік кӛмек; 

      5) тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылық: 

      ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін қорғау 

жӛніндегі шаралар; 

      ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік тҧрғын ҥй қорының 

сақталуын ҧйымдастыру; 

      тҧрғын ҥй қорын тҥгендеу; 

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың 

жекелеген санаттарын тҧрғын ҥймен қамтамасыз ету; 

      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік қажеттіліктер 

ҥшін алып қою, оның ішінде сатып алу жолымен жер учаскелерін алып қою және 
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осыған байланысты жылжымайтын мҥлікті иеліктен шығару; 

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес авариялық 

тҧрғын ҥйлерді бҧзу; 

      коммуналдық тҧрғын ҥй қорының тҧрғын ҥйлерін салу; 

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, республиканың 

сейсмикалық қауіпті ӛңірлерінде орналасқан тҧрғын ҥйлердің сейсмикалық 

беріктігін нығайтуға бағытталған іс-шаралар; 

      коммуналдық меншіктегі сумен жабдықтау объектілерін, тазарту, сорғыту 

жҥйелерін, кәріз, жылу және электр желілерін қҧру және реконструкциялау; 

      елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету; 

      жерлеу орындарын кҥтіп-ҧстау және туған-туысы жоқтарды жерлеу; 

      елді мекендерде кӛшелерді жарықтандыру; 

      елді мекендерді абаттандыру және кӛгалдандыру; 

      6) мәдениет және спорт: 

      жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жҧмысын қолдау; 

      аудандық (қалалық) кітапханалардың жҧмыс істеуі; 

      хайуанаттар парктері мен дендропарктердің жҧмыс істеуін қамтамасыз 

ету; 

      бҧқаралық спортты және спорттың ҧлттық тҥрлерін дамыту; 

      аудан (облыстық маңызы бар қала) деңгейінде спорттық жарыстарды 

ӛткізу; 

      облыстық спорттық жарыстарға әртҥрлі спорт тҥрлері бойынша ауданның 

(облыстық маңызы бар қаланың) қҧрама командалары мҥшелерінің дайындығы және 

қатысуы; 

      мемлекеттік аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) спорт ҧйымдарының 

жҧмыс істеуі; 

      бҧқаралық ақпарат қҧралдары арқылы жергілікті деңгейде мемлекеттік 

ақпарат саясатын жҥргізу; 

      жергілікті деңгейде мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да 

тілдерін дамыту; 

      аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейде мемлекеттік жастар 

саясатын іске асыру шеңберінде іс-шаралар жҥргізу; 

      7) ауыл шаруашылығы, жер қатынастары: 

      мал шаруашылығында мал кӛмінділерін (биотермиялық орларды) жасау, 

кҥтіп-ҧстау; 

      ауру жануарларды санитарлық союды ҧйымдастыру; 

      жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп тӛндіретін, алып 

қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта ӛңделген 

жануарлардың, жануарлардан алынатын ӛнімдер мен шикізаттың қҧнын иелеріне 

ӛтеу; 

      аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейде жер қатынастарын реттеу; 

      8) кӛлік және коммуникациялар: 

      аудандық (қалалық) маңызы бар автомобиль жолдарын, сондай-ақ оларда 

жол жҥрісін реттеудің техникалық қҧралдарын салу, реконструкциялау, жӛндеу 

және кҥтіп-ҧстау; 

      темір жол қатынасын қоспағанда, әлеуметтік мәні бар қалалық (ауылдық), 

қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын 

ҧйымдастыру; 

      8-1) энергия ҥнемдеу және энергия тиімділігін арттыру: 

      аудан (облыстық маңызы бар қала) деңгейінде энергия ҥнемдеу және 

энергия тиімділігін арттыру бойынша іс-шаралар ӛткізу; 
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      9) экономикалық қызметті реттеу: 

      жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау; 

      10) ӛзге де бағыттар: 

      облыстық бюджетке трансферттер; 

      жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарына берілетін трансферттер; 

      жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет кӛрсету және оны ӛтеу. 

      2. Сол сияқты, аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінен: 

      1) мемлекеттік қызмет кӛрсететін немесе осы баптың 1-тармағында 

аталған қызмет тҥрлерін орындайтын мемлекеттік мекемелердің кҥрделі 

шығыстарына, сондай-ақ аталған мемлекеттік мекемелердің кадрларды қайта 

даярлау және қызметкерлердің біліктілігін арттыру жӛніндегі шығыстарға; 

      2) осы баптың 1-тармағында кӛрсетiлген бағыттар бойынша бюджеттiк 

инвестициялық жобаларға, жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-

жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның 

ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерiн орындауға; 

      3) Қазақстан Республикасының заңдарында кӛзделген ӛзге де кӛрсетілетін 

мемлекеттік қызметке және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті 

мемлекеттік басқару органдары қызметінің бағыттарына арналған шығындар 

қаржыландырылады. 

      3. Осы бапта аталған бағыттар бойынша шығыстарды бюджеттің басқа 

деңгейлерінен қаржыландыруға жол берілмейді. 

      4. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінен қаржыландырылатын 

жергілікті атқарушы органдардың шығыстары заттай нормалар ескеріле отырып, 

Қазақстан Республикасының Ҥкіметі бекітетін штат санының лимиттері негізінде 

жоспарланады. 

      5. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің қҧрамында мынадай 

бағыттар бойынша қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, 

ауылдың, ауылдық округтің шығыстары кӛзделеді: 

      1) қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, 

ауылдық округтің әкімі аппаратының жҧмыс істеуі; 

      2) шаруашылық бойынша есепке алуды жҥзеге асыру; 

      3) азаматтық хал актілерін тіркеу жӛніндегі қызметті қамтамасыз ету; 

      4) мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту мекемелерінде медициналық қызмет кӛрсетуді ҧйымдастыру; 

      5) ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды 

және қайта алып келуді ҧйымдастыру; 

      6) шҧғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік кӛмек 

кӛрсететін ең жақын денсаулық сақтау ҧйымына жеткізуді ҧйымдастыру; 

      7) мҧқтаж азаматтарға ҥйде әлеуметтік кӛмек кӛрсету; 

      8) аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің 

мемлекеттік тҧрғын ҥй қорының сақталуын ҧйымдастыру; 

      9) елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету; 

      10) жерлеу орындарын кҥтіп-ҧстау және туған-туысы жоқтарды жерлеу; 

      11) елді мекендерде кӛшелерді жарықтандыру; 

      12) жергілікті ӛзін-ӛзі басқару қаражаты есебінен қаржыландырылатын 

елді мекендерді абаттандыру және кӛгалдандыру жӛніндегі іс-шараларды 

қоспағанда, елді мекендерді абаттандыру және кӛгалдандыру; 

      13) жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жҧмысын қолдау; 

      14) аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық 

округтерде автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жӛндеу және кҥтіп-

ҧстау; 
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      15) елді мекендерді сумен жабдықтауды ҧйымдастыру; 

      16) жергілікті деңгейде халықты жҧмыспен қамтуды қамтамасыз ету; 

      17) жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-

шараларды ӛткізу. 

      Ескерту. 56-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.12.28N 369-IV (2011.01.01 

бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.22 № 479-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 

2012.01.13 № 542-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледі), 2012.02.16 № 562-IV (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен бастап кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

15.04.2013 N 89-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік отыз кҥн 

ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн 

ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 17.01.2014 № 165-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.03.2014 N 177-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 11.04.2014 № 189-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

28.11.2014 № 257-V (01.04.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 31.10.2015 № 

380-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

10-тарау. БЮДЖЕТТІК КОМИССИЯЛАР 

      57-бап. Бюджеттік комиссиялар туралы негізгі ережелер 

      1. Бюджеттік комиссия бюджет жобасын уақтылы және сапалы әзірлеуді 

және бюджетті нақтылау және атқару жӛнінде ҧсыныстар дайындауды қамтамасыз 

ету мақсатында қҧрылады. 

      2. Республикалық бюджеттік комиссия және облыстың, республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

бюджеттік комиссиялары ӛз қызметін тҧрақты негізде жҥзеге асырады. 

      3. Қазақстан Республикасының Президенті Республикалық бюджет 

комиссиясын қҧрады, ол туралы ережені бекітеді, оның қҧрамын айқындайды. 

      4. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның 

(облыстық маңызы бар қаланың) әкімдіктері тиісінше облыстардың, 

республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) бюджеттік комиссияларын қҧрады, олар туралы ережені бекітеді, 

олардың қҧрамын айқындайды. 

      5. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның 

(облыстық маңызы бар қаланың) әкімдіктері облыстың, республикалық маңызы бар 

қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік 

комиссияларының жҧмысына жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мҥдделерін 

қозғайтын мәселелер бойынша, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық кәсіпкерлер палатасының ӛкілдерін тартады. 

      Ескерту. 57-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 04.07.2013 № 130-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі). 
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      58-бап. Бюджеттік комиссиялардың құзыреті 

      Бюджеттік комиссиялардың қҧзыретіне: 

      1) әлеуметтік-экономикалық даму болжамы жӛнінде ҧсыныстар әзірлеу; 

      1-1) бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыстарының лимиттері және 

жаңа бастамаларға арналған лимиттер бойынша ҧсыныстар әзірлеу; 

      2) бюджеттер жобаларының кӛрсеткіштерін айқындау жӛнінде ҧсыныстар 

әзірлеу; 

      3) республикалық және жергілікті бюджеттердің және (немесе) Қазақстан 

Республикасы Ҧлттық қорының тҥсімдерін қысқартуды немесе шығыстарын 

ҧлғайтуды кӛздейтін нормативтік қҧқықтық актілердің жобалары бойынша 

ҧсыныстар әзірлеу; 

      4) бюджеттерді нақтылау жӛнінде ҧсыныстар әзірлеу; 

      5) бюджеттік мониторингтің нәтижелерін, нәтижелерге жҥргізілген 

бағалауды қарау және олар бойынша ҧсыныстар әзірлеу; 

      6) осы Кодексте, сондай-ақ бюджеттік комиссиялар туралы ережелерде 

кӛзделген ӛзге де ӛкілеттіктер кіреді. 

      Ескерту. 58-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013№ 150-V (алғашқы 

ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 12.11.2015 № 395-V(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      59-бап. Бюджеттік комиссиялардың құрамы мен жұмыс 

               органдары 

      1. Бюджеттік комиссиялардың қҧрамына: тӛраға, тӛрағаның орынбасарлары, 

хатшы, бюджеттік комиссияның мҥшелері кіреді. 

      2. Бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган және 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті орган бюджет 

комиссияларының жҧмыс органдары болып табылады. 

      3. Бюджеттік комиссияның тӛрағасы оның қызметіне басшылық жасайды, 

бюджеттік комиссияның отырыстарын ӛткізеді, оның жҧмысын жоспарлайды, оның 

ҧсыныстарының іске асырылуына жалпы бақылауды жҥзеге асырады және комиссия 

жҥзеге асыратын қызметке жауапты болады. Бюджеттік комиссияның тӛрағасы 

болмаған кезде оның функцияларын бюджеттік комиссия тӛрағасының ӛзі 

тағайындаған орынбасары орындайды. 

      4. Бюджеттік комиссияның хатшысы бюджеттік комиссияның қызметін 

қамтамасыз ету жӛніндегі жҧмысты ҥйлестіреді, бюджеттік комиссия 

отырыстарының хаттамаларын дайындайды. 

      5. Жҧмыс органы бюджеттік комиссия айқындайтын мерзімдер мен кҥн 

тәртібіне сәйкес бюджеттік комиссияның отырыстарына материалдар дайындайды. 

      6. Бюджет комиссиясының қызметін ҧйымдастыру тәртібін тиісті бюджет 

комиссиясының жҧмыс органы әзірлейді және айқындайды. 

      Ескерту. 59-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2011.11.24 N 495-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 
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ЕРЕКШЕ БӚЛІМ 

3-бӛлім. БЮДЖЕТТІ ӘЗІРЛЕУ, ҚАРАУ, БЕКІТУ 

11-тарау. БЮДЖЕТТІ ЖОСПАРЛАУ НЕГІЗДЕРІ 

      60-бап. Бюджетті жоспарлау негіздері туралы жалпы ережелер 

      1. Мемлекеттік жоспарлау жҥйесін Қазақстан Республикасының 

Президенті айқындайды. 

      2. Бюджет процесінде мынадай қҧжаттар пайдаланылады: 

      1) Қазақстан Республикасының немесе облыстың, республикалық маңызы бар 

қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму болжамы; 

      2) республикалық бюджет туралы заң, жергілікті бюджет туралы мәслихат 

шешімі; 

      3) мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары; 

      3-1) бюджеттік бағдарламалар; 

      4) операциялық жоспарлар. 

      3. Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган мемлекеттік 

жоспарлау бойынша әдіснамалық басшылықты жҥзеге асырады, мемлекеттік 

жоспарлау жҥйесін жетілдіру және бюджет жҥйесін дамыту жӛнінде ҧсыныстар 

әзірлейді, сондай-ақ бюджет саясатын қалыптастыруды жҥзеге асырады. 

      Бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган бюджеттік 

жоспарлау саласындағы басшылықты және салааралық ҥйлестіруді, бюджеттік 

жоспарлау бойынша әдіснамалық басшылықты жҥзеге асырады, сондай-ақ бюджеттік 

жоспарлау жҥйесін жетілдіру жӛнінде ҧсыныстар әзірлейді. 

      Ескерту. 60-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24N 495-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V(алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 

12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      61-бап. Әлеуметтiк-экономикалық даму болжамы 

      1. Әлеуметтiк-экономикалық даму болжамы жоспарлы кезеңге арналған 

бюджеттік параметрлермен ӛзара байланыстырылған стратегиялық мақсаттарды 

ескере отырып, Қазақстан Республикасының, облыстың, республикалық маңызы бар 

қаланың, астананың экономикалық даму параметрлерін және мемлекеттің бес 

жылдық кезеңге арналған экономикалық саясатын айқындайтын қҧжат болып 

табылады. 

      1-1. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамы стратегиялық және 

бағдарламалық қҧжаттар мен елдегі жағдай және Республиканың ішкі және сыртқы 

саясатының негізгі бағыттары туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 

Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауы ескеріле отырып, жылжымалы негiзде бес 

жылдық кезеңге арналып жыл сайын әзiрленедi және мыналарды: 

      1) мемлекеттiк басқарудың республикалық деңгейiнде: 

      экономиканы дамытудың сыртқы және ішкі жағдайларын; 

      бес жылдық кезеңге арналған экономикалық саясаттың, оның ішінде 
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салықтық-бюджеттік саясаттың мақсаттары мен міндеттерін; 

      бес жылдық кезеңге арналған экономикалық саясаттың, оның ішінде 

салықтық-бюджеттік саясаттың негізгі бағыттары мен шараларын; 

      бес жылдық кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық даму 

кӛрсеткіштерінің болжамын; 

      шоғырландырылған, мемлекеттік және республикалық бюджеттердің 

тҥсімдері мен шығыстарының болжамын, тиісті бюджет тапшылығын қамтитын 

жоспарлы кезеңге арналған бюджеттік параметрлердің болжамын; 

      әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған 

шығыстардың жаңа бастамаларын; 

      кезекті қаржы жылына арналған шартты тҥрде қаржыландырылатын 

шығыстардың тiзбесін; 

      2) облыс, республикалық маңызы бар қала, астана деңгейінде: 

      облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтiк-

экономикалық даму ҥрдістерін, басымдықтарын, нысаналы индикаторлары мен 

кӛрсеткіштерін; 

      облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтiк-

экономикалық даму кӛрсеткіштерінің болжамын; 

      мыналарды: 

      облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің тҥсімдері мен 

шығыстарының болжамын қамтитын, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 

астананың бюджеттік параметрлерінің болжамын; 

      облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-

экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа 

бастамаларын; 

      облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың басым бюджеттік 

инвестицияларының тізбесін қамтуға тиіс облыстың, республикалық маңызы бар 

қаланың, астананың жоспарлы кезеңге арналған бюджеттік параметрлерін 

қамтиды. 

      Нысаналы индикаторлар мен кӛрсеткiштер сандық және сапалық нәтижелердi 

айқындау ҥшiн тҥйінді бағыттар (салалар) бойынша белгiленеді, бес жылдық 

кезең iшiнде мемлекеттің әлеуметтiк-экономикалық саясаты осы нәтижелерге қол 

жеткiзуге бағытталуға тиiс. 

      Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әлеуметтік-экономикалық даму 

кӛрсеткіштері мен бюджеттік параметрлері облыстың әлеуметтік-экономикалық 

даму болжамының қҧрамында аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бӛлінісінде 

кӛрсетіледі. 

      2. Қазақстан Республикасының Ҥкiметi (жергiлiктi атқарушы орган) 

әлеуметтiк-экономикалық дамудың және бюджеттiк параметрлердiң қосымша 

кӛрсеткiштерiн енгiзуi мҥмкiн. 

      3. Жоспарлы кезеңнiң екiншi және ҥшiншi жылдарына арналған бюджеттiк 

параметрлердiң болжамы индикативтiк сипатта болады және әлеуметтiк-

экономикалық даму болжамының ӛзгерiстерi, бюджеттiк мониторинг және 

нәтижелердi бағалау, басқа да iшкi және сыртқы факторлар ескерiле отырып, 

кезектi жоспарлы кезеңге бюджеттiк параметрлердiң болжамын әзiрлеу кезiнде 

нақтылануы мҥмкiн. 

      4. Әлеуметтiк-экономикалық даму болжамын тиісінше мемлекеттік 

жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган және облыстың, республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті 

уәкілетті органы әзірлейді және Қазақстан Республикасының Ҥкiметi немесе 

облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 



органы мақҧлдайды және ол бҧқаралық ақпарат қҧралдарында жариялануға жатады. 

      5. алып тасталды - ҚР 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңымен. 

      6. алып тасталды - ҚР 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңымен. 

      7. алып тасталды - ҚР 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңымен. 

      7-1. алып тасталды - ҚР 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңымен. 

      8. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеудің тәртібі мен 

мерзімдерін мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган 

айқындайды. 

      Ескерту. 61-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 

бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен, ӛзгерістер енгізілді - ҚР 

2011.11.24 N 495-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн 

ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.02.16 N 557-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 

2012.11.23 N 55-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен бастап қолданысқа 

енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi) 

Заңдарымен. 

      62-бап. Мемлекеттiк органның стратегиялық жоспары және 

               меморандумы 

      1. Мемлекеттік органның стратегиялық жоспары Қазақстан Республикасының 

стратегиялық және бағдарламалық қҧжаттарының, Қазақстан Республикасының 

әлеуметтік-экономикалық даму болжамының негізінде әр ҥш жыл сайын бесжылдық 

кезеңге әзірленеді. 

      2. Мемлекеттiк органның стратегиялық жоспары мемлекеттiк орган 

қызметiнiң стратегиялық бағыттарын, мақсаттарын, нысаналы индикаторларын 

айқындайды. 

      3. Қазақстан Республикасы Ҧлттық қауіпсіздік комитетін қоспағанда, 

мемлекеттiк органның стратегиялық жоспарын мемлекеттік және бюджеттік 

жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органдармен келісу бойынша мемлекеттік 

органның басшысы бекiтедi. 

      Мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында білім, ғылым және 

(немесе) денсаулық сақтау салаларымен байланысты мақсаттар болған кезде 

мемлекеттік органның стратегиялық жоспары білім, ғылым және (немесе) 

денсаулық сақтау салаларындағы уәкілетті органдармен келісіледі. 

      Қазақстан Республикасы Ҧлттық қауіпсіздік комитетінің стратегиялық 

жоспары Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын тәртіппен 

бекітіледі. 

      Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты, Қазақстан Республикасының 

Конституциялық Кеңесi, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі, 

Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы, Қазақстан Республикасы 
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Мемлекеттік кҥзет қызметі, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 

Кеңсесі, Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы, 

Қазақстан Рeспубликасының Адам қҧқықтары жӛніндегі ҧлттық орталығы, 

Қазақстан Республикасының «Сырбар» Сыртқы барлау қызметі, Республикалық 

бюджеттің атқарылуын бақылау жӛніндегі есеп комитеті, Қазақстан 

Республикасының Орталық сайлау комиссиясы, облыстардың, республикалық маңызы 

бар қалалардың, астананың тексеру комиссиялары, мәслихаттардың аппараттары 

және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдар стратегиялық 

жоспарлар әзірлемейді. 

      4. Орталық мемлекеттiк органдардың стратегиялық жоспарлары немесе 

стратегиялық жоспарларға ӛзгерiстер мен толықтырулар республикалық бюджет 

бекiтiлгеннен кейiн пысықталады, Қазақстан Республикасының Президентi 

республикалық бюджет туралы заңға қол қойған кҥннен бастап бiр ай мерзiмде 

бекiтiледi және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттiк 

қҧпиялардың қорғалуы қамтамасыз етіле отырып, кҥнтiзбелiк он кҥн iшiнде 

бҧқаралық ақпарат қҧралдарында жариялануға жатады. 

      5. Мемлекеттік органның стратегиялық жоспарына ӛзгерістер мен 

толықтырулар енгізуге: 

      1) Қазақстан Республикасының жаңа заңдары қабылданған не оларға 

ӛзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген; 

      2) жаңа стратегиялық және бағдарламалық қҧжаттар қабылданған не оларға 

ӛзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген; 

      3) мемлекеттік органның функциялары, қҧрылымы ӛзгерген; 

      4) нысаналы индикаторларға қол жеткізуге ықпал ететін республикалық 

бюджеттің параметрлері ӛзгерген жағдайларда жол беріледі. 

      Стратегиялық жоспарларды әзірлеу және бекіту кезіндегі осы Кодекстің 

белгіленген талаптары мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына 

ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген кезде сақталады. 

      Бюджетті, стратегиялық жоспарларды әзірлеу және бекіту кезіндегі осы 

Кодекстің белгіленген талаптары мемлекеттік органдардың стратегиялық 

жоспарларына бюджетті нақтылаумен байланысты ӛзгерістер мен толықтырулар 

енгізілген жағдайда сақталады. 

      Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына қаржыландыру 

кӛлемінің ӛзгеруіне байланысты ӛзгерістер мен толықтырулар жобаларын тиісті 

бюджет комиссиясы қарайды. 

      6. Қазақстан Республикасының Президентiне есеп беретін немесе 

Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің қҧрылымына кіретін мемлекеттік органдар, 

сондай-ақ облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 

жергілікті атқарушы органдары жыл сайын, ағымдағы қаржы жылының 1 қарашасына 

дейін кезекті қаржы жылына арналған меморандумдар жобаларын әзірлейді. 

      Меморандум Қазақстан Республикасының 10 жылға арналған Стратегиялық 

даму жоспарын, Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасын іске 

асыру ҥшін әзірленеді және қол жеткізуді (орындауды) мемлекеттік органның 

бірінші басшысы, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімі 

жоспарлы кезеңде қамтамасыз етуге міндеттенетін тҥйінді нысаналы 

индикаторларды қамтиды. 

      Тҥйінді нысаналы индикаторлар азаматтардың қанағаттанушылық деңгейін 

арттыруға бағдарланатын және әлеуметтік-экономикалық дамудағы оң 

ӛзгерістерді кӛрсететін негізгі индикаторларды білдіреді. 

      Мемлекеттік органның меморандумына – бірінші басшы, облыстың, 

республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының 
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меморандумына облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімі 

қол қояды. 

      Меморандум республикалық бюджет туралы заңға қол қойылған кҥннен 

бастап бір ай мерзімде бекітіледі. 

      Қазақстан Республикасының Президентiне есеп беретін мемлекеттік 

органдардың меморандумдарын Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің 

Басшысы бекітеді. 

      Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің қҧрылымына кіретін мемлекеттік 

органдардың және облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

жергілікті атқарушы органдарының меморандумдарын Қазақстан Республикасының 

Премьер-Министрі бекітеді. 

      Қазақстан Республикасының Президентiне есеп беретін мемлекеттік 

органның меморандумын әзірлеу және оны бағалау тәртібін Қазақстан 

Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы айқындайды. 

      Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің қҧрылымына кіретін мемлекеттік 

органның, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 

атқарушы органының меморандумын әзірлеу және оны бағалау тәртібін Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі айқындайды. 

      Ескерту. 62-бап жаңа редакцияда - ҚР 12.11.2015 № 395-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі). 

      63-бап. Операциялық жоспар 

      Стратегиялық жоспарды іске асыру ҥшін мемлекеттік орган операциялық 

жоспар әзірлейді. 

      Операциялық жоспар бюджеттік бағдарламалар нәтижелерінің 

кӛрсеткіштерімен ӛзара байланыста стратегиялық жоспарға сәйкес мемлекеттік 

органның ағымдағы қаржы жылындағы нақты іс-шараларын, мемлекеттік органның 

бекітілген мақсаттарына, міндеттеріне және олардың қызметі нәтижелерінің 

кӛрсеткіштеріне қол жеткізу жӛніндегі осы іс-шаралардың жауапты 

орындаушылары мен оларды жҥзеге асыру мерзімдерін қамтитын қҧжатты 

білдіреді. 

      Операциялық жоспар жыл сайын әзірленеді және оны мемлекеттік органның 

бірінші басшысы не жауапты хатшысы немесе жауапты хатшының ӛкілеттіктерін 

жҥзеге асыратын, Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын ӛзге 

лауазымды адам мемлекеттік органның стратегиялық жоспарына қол қойылған 

кҥннен бастап кҥнтізбелік он кҥн ішінде бекітеді. 

      Ескерту. 63-бап жаңа редакцияда - ҚР 12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі) Заңымен. 

12-тарау. БЮДЖЕТТІ ӘЗІРЛЕУ 

      64-бап. Бюджетті әзірлеу туралы жалпы ережелер 

      1. Республикалық бюджетті бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық 

уәкілетті орган әлеуметтік-экономикалық даму болжамын ескере отырып, жыл 

сайын жоспарлы кезеңге әзірлейді. 

      1-1. Жергілікті бюджеттерді мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті 

уәкілетті органдар облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

әлеуметтік-экономикалық даму болжамын ескере отырып, жыл сайын жоспарлы 

кезеңге әзірлейді. 

      2. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің, жергілікті атқарушы 
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органдардың Қазақстан Республикасының Ҥкіметіне, бюджеттік жоспарлау 

жӛнiндегi орталық уәкiлеттi органға және мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі 

жергілікті уәкілетті органдарға бюджетті жоспарлау немесе нақтылау 

процесінен тыс кезде бюджет шығыстарын ҧлғайту туралы ҧсыныстар енгізуіне 

тыйым салынады. 

      3. Республикалық бюджеттің жобасын әзірлеу тәртібін Қазақстан 

Республикасының Президенті айқындайды. 

      Жергілікті бюджеттер жобаларын әзірлеу тәртібін мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша бюджеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды. 

      Ескерту. 64-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2011.11.24 N 495-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi) 

Заңдарымен. 

      65-бап. Бюджет түсімдерін болжау 

      1. Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган әлеуметтік-

экономикалық даму болжамын ескере отырып, бірыңғай бюджеттік сыныптаманың 

санаттары, сыныптары мен кіші сыныптары бойынша мемлекеттік және 

республикалық бюджеттерге, Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорына тҥсетін 

тҥсімдерді болжауды жҥзеге асырады. 

      1-1. Жергілікті бюджетке тҥсетін тҥсімдерді болжауды мемлекеттік 

жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті орган облыстың, республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму болжамын ескере 

отырып жҥзеге асырады. 

      2. Ӛтеусіз техникалық кӛмек тҥріндегі байланысты гранттар алынған 

кезде ғана, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық 

шартта кӛзделген жағдайларда, тауарлардың (жҧмыстардың, кӛрсетілетін 

қызметтің) қҧны тҥрінде бюджет тҥсімдерін кӛрсетуге жол беріледі. Бҧл ретте 

шығыстарда алынған тауарлардың (жҧмыстардың, кӛрсетілетін қызметтің) қҧнына 

тең кӛлемде бюджеттік бағдарлама кӛзделуге тиіс. 

      3. Бюджет тҥсімдерін болжау әдістемесін мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді. 

      Ескерту. 65-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24N 495-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V(алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен. 

      65-1-бап. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыстарының 

                 лимиттері, жаңа бастамаларға арналған лимиттер 

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыстарының лимиттерін, жаңа 

бастамаларға арналған лимиттерді бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық 

уәкілетті орган және мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті 

органдар жоспарлы кезеңге Қазақстан Республикасының немесе облыстың, 

республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық 

дамуының, республикалық және жергілікті бюджеттердің болжамды кӛрсеткіштері, 
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бюджет қаражатын жҧмсаудың басым бағыттары, тиісті бюджет тапшылығының 

мӛлшері негізінде айқындайды. 

      Шығыстар лимиттері бюджеттік бағдарламалардың әрбір әкімшісі ҥшін 

айқындалады. 

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыстарының лимиттері, жаңа 

бастамаларға арналған лимиттер тиісті бюджеттік комиссияның ҧсыныстары 

ескеріле отырып айқындалады. 

      Тиісті бюджет комиссиясының ҧсынысы ескеріле отырып айқындалған 

лимиттер ағымдағы қаржы жылының 1 мамырына дейін бюджеттік бағдарламалар 

әкімшілерінің назарына жеткізіледі. 

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыстарының лимиттерін, жаңа 

бастамаларға арналған лимиттерді айқындау тәртібін мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті орган белгілейді. 

      Ескерту. Кодекс 65-1-баппен толықтырылды - ҚР 03.12.2013 № 150-

V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен 

соң қолданысқа енгізіледі); ӛзгерістер енгізілді - ҚР 02.07.2014 N 225-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi) 

Заңдарымен. 

      66-бап. Бюджет шығыстарын жоспарлау үшін бюджеттік 

               бағдарламалардың әкімшілері ұсынатын құжаттар 

      1. Стратегиялық жоспарлар әзірлейтін республикалық бюджеттік 

бағдарламалардың әкімшілері бюджет шығыстарын жоспарлау ҥшін ағымдағы қаржы 

жылының 15 мамырына дейінгі мерзімде: 

      мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органға стратегиялық 

жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға ӛзгерістер мен 

толықтырулардың жобаларын, бюджеттік бағдарламалардың жобаларын; 

      бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органға бюджеттік 

ӛтінімдерді және бюджеттік бағдарламалардың жобаларын, сондай-ақ 

стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға 

ӛзгерістер мен толықтырулардың жобаларын ҧсынады. 

      2. Стратегиялық жоспарлар әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалардың 

әкімшілері ағымдағы қаржы жылының 15 мамырына дейінгі мерзімде: 

      1) мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органға бюджеттік 

бағдарламалардың жобаларын; 

      2) бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органға немесе 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті органға бюджеттік 

ӛтінімдерді және бюджеттік бағдарламалардың жобаларын ҧсынады. 

      3. Осы бапта кӛрсетілген қҧжаттардың нәтижелеріне бағалау жҥргізілген 

жағдайда, бағалау нәтижелері қоса беріледі. 

      Ескерту. 66-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi). 

      67-бап. Бюджеттік ӛтінім 

      1. Бюджеттік ӛтінім шығыстар кӛлемін негіздеу ҥшін кезекті жоспарлы 

кезеңге бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі жасайтын қҧжаттардың жиынтығы 

болып табылады. 

      1-1. Бюджеттік ӛтінім бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің шығыстары 

лимиттерінің, жаңа бастамаларға арналған лимиттердің негізінде және шегінде 

жасалады. 
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      2. Бюджет шығыстары базалық шығыстар және жаңа бастамалар шығыстары 

болып бӛлінеді. 

      3. Тҧрақты сипаттағы шығыстар, кҥрделi шығыстар, сондай-ақ басталған 

(жалғасатын) бюджеттiк инвестициялық жобаларға және мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік жобалары бойынша қабылданған мемлекеттік міндеттемелерді, оның 

ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi орындауға арналған шығыстар 

базалық шығыстар болып табылады. 

      4. Мемлекеттік функциялар, ӛкілеттіктер және мемлекеттік қызметтер 

кӛрсетумен, трансферттер тӛлеумен және мемлекеттің басқа да 

міндеттемелерімен байланысты шығыстар тҧрақты сипаттағы шығыстар болып 

табылады. 

      5. Жаңа бастамалар шығыстарына: 

      кейіннен жаңа бюджеттік бағдарламалар бойынша қаржыландырылатын 

стратегиялық және бағдарламалық қҧжаттарға сәйкес әлеуметтік-экономикалық 

дамудың жаңа басым бағыттарын іске асыруға; 

      макроэкономикалық және әлеуметтік кӛрсеткіштердің ӛзгеруіне байланысты 

емес және іс жҥзіндегі бюджеттік бағдарламалар шеңберінде бюджет қаражатын 

жҧмсаудың қосымша бағыттарын (атқарылатын мемлекеттік функциялардың, 

ӛкілеттіктердің және кӛрсетілетін мемлекеттік қызметтер кӛлемін кеңейтуді) 

кӛздейтін базалық шығыстарды ҧлғайтуға бағытталған шығыстар жатады. 

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің жаңа бастамалар шығыстарын 

жоспарлау қосымша бюджет қаражатын бӛлу есебінен де, ӛткен жоспарлы кезеңде 

республикалық бюджет туралы заңда немесе жергілікті бюджет туралы мәслихат 

шешімінде бекітілген осы бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің базалық 

шығыстар қаражатын қайта бӛлу есебінен де жҥзеге асырылады. 

      6. Бюджеттік ӛтінімге: 

      1) бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң әрбiр бюджеттiк бағдарламасы 

бойынша шығыстар тҥрлерi бойынша есеп-қисаптар; 

      2) байланысты гранттар сомасын жҧмсалу бағыттары бойынша міндетті 

тҥрде бӛле отырып, ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 

алынған және пайдаланылған байланысты гранттар туралы ақпарат; 

      3) ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша алынған және 

пайдаланылған байланысты емес гранттар туралы ақпарат; 

      4) бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган белгілеген 

нысан бойынша мемлекеттік мекемелердің ӛз иелігінде қалатын тауарларды 

(жҧмыстарды, кӛрсетілетін қызметтерді) ӛткізуден тҥсетін ақша тҥсімдері мен 

шығыстарының болжамы; 

      4-1) ағымдағы қаржы жылының бірінші тоқсанының қорытындылары бойынша 

нысаналы даму трансферттерін қоса алғанда, бюджеттік инвестициялық жобалар 

мониторингінің қорытындылары жӛніндегі есеп; 

      5) тҥсіндірме жазба; 

      6) бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган және 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті органдар сҧрататын 

басқа да қажетті ақпарат кіреді. 

      7. Егер бюджеттік бағдарламалар әкімшісі стратегиялық жоспардың 

жобасында немесе стратегиялық жоспарға ӛзгерістер мен толықтырулар жобасында 

қосымша шығыстарды немесе бюджет кірістерін қысқартуды қажет ететін 

нормативтік қҧқықтық актілер әзірлеуді немесе оларға ӛзгерістер мен 

толықтырулар енгізуді ҧсынса, онда бюджеттік ӛтініммен бір мезгілде тиісті 

нормативтік қҧқықтық актінің жобасы енгізіледі. 

      8. Егер жекелеген бюджеттік бағдарламалар бойынша алдыңғы жоспарлы 



кезеңнің екінші және ҥшінші жылдарының шығыстар сомасы республикалық бюджет 

туралы заңда немесе жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімінде бекітілген 

сомамен салыстырғанда ӛзгермейтін болса, онда осы бағдарламалар бойынша 

шығыстардың тҥрлері бойынша есеп-қисаптар жасалмайды. 

      Осы бағдарламалар бойынша шығыстар тҥрлері бойынша есеп-қисаптар тек 

қана ҥшінші жылға жасалады. 

      9. Бюджеттік ӛтінімге тҥсіндірме жазба: 

      1) есепті қаржы жылындағы қол жеткізілген нәтижелер кӛрсеткіштерінің 

қысқаша сипаттамасын; 

      2) ағымдағы жағдайдың, орын алып отырған проблемалардың қысқаша 

сипаттамасын; 

      3) жағдайды жақсарту және проблемаларды шешу, мемлекеттік органның 

стратегиялық жоспарының жобасында айқындалған мақсаттарға және жоспарланған 

нысаналы индикаторларға қол жеткізу жолдарының сипаттамасын; 

      4) жағдайды жақсарту және проблемаларды шешу, аумақтық дамыту 

бағдарламасында айқындалған мақсаттарға және жоспарланған нысаналы 

индикаторларға қол жеткізу жолдарының сипаттамасын; 

      5) бюджеттік бағдарламалардың мақсаттары мен бюджеттік 

бағдарламалардың жоспарланған тҥпкілікті нәтижелерінің сипаттамасын; 

      6) бюджеттік бағдарламалар мен бюджеттік кіші бағдарламалар 

бӛлінісінде бюджет қаражатын жҧмсау бағыттарын нақтылайтын ақпаратты, 

бюджеттік бағдарламалардың тікелей нәтижелерінің сипаттамасын қамтиды. 

      10. Бюджеттік ӛтінім жасалуы мен ҧсынылуы бойынша Қазақстан 

Республикасы бюджет заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген кезде, 

бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік 

жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті орган оны қарамастан бюджеттік 

бағдарламаның әкімшісіне қайтаруға міндетті. 

      11. Алып тасталды - ҚР 2011.11.24 N 495-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңымен. 

      12. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бюджеттік ӛтінімдегі ақпарат 

пен есеп-қисаптардың толықтығын және дҧрыстығын қамтамасыз етеді. 

      12-1. Бюджеттік ӛтінімнің негізділігі және бюджеттік ӛтінімге қатысты 

есеп-қисаптардың анықтығы ҥшін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы 

Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады. 

      Нысаналы салым салуға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша 

бюджеттік ӛтінімнің негізділігі және бюджеттік ӛтінімге қатысты есеп-

қисаптардың анықтығы ҥшін дербес білім беру ҧйымы мен оның ҧйымының 

басшылары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.  

      Нысаналы аударымға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша 

бюджеттік ӛтінімнің негізділігі және бюджеттік ӛтінімге қатысты есеп-

қисаптардың анықтығы ҥшін Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық 

мамандандырылған кӛрмені ҧйымдастыру және ӛткізу жӛніндегі қызметті жҥзеге 

асыратын дербес кластерлік қордың, ҧйымдардың басшылары Қазақстан 

Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады. 

      13. Бюджеттік ӛтінімді жасау және ҧсыну тәртібін бюджеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды. 

      Ескерту. 67-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24N 495-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі), 2012.02.16 N 557-IV(алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 
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кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-

V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

02.07.2014 N 225-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгiзiледi); 28.11.2014 № 257-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі);  

21.07.2015 № 337-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 31.10.2015№ 380-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 12.11.2015 № 395-V(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 17.11.2015 № 407-

V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      68-бап. Стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе 

               стратегиялық жоспарларға ӛзгерістер мен 

               толықтырулардың жобаларын, бюджеттік 

               бағдарламалардың жобаларын және бюджеттік 

               ӛтінімдерді қарау 

      1. Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган жетекшілік 

ететін саладағы (аядағы) мақсаттарға қол жеткізу және оларды іске асыру 

жӛніндегі мемлекеттік орган қызметінің тиімділігін бағалау нәтижелерін 

ескере отырып: 

      1) стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға 

ӛзгерістер мен толықтырулардың жобаларын олардың стратегиялық және 

бағдарламалық қҧжаттарға, елдің әлеуметтік-экономикалық даму болжамына 

сәйкестігі, нысаналы индикаторларды таңдаудың дҧрыстығы және оларға қол 

жеткізу дәрежесі тҧрғысынан; 

      2) нәтижелер кӛрсеткіштерін таңдаудың дҧрыстығы, бюджеттік 

бағдарламалардың нәтижелер кӛрсеткіштерінің стратегиялық жоспардың нысаналы 

индикаторларымен ӛзара байланысының болуы, нәтижелер кӛрсеткіштеріне қол 

жеткізу дәрежесі тҧрғысынан бюджеттік бағдарламалар жобаларын қарайды. 

      Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган стратегиялық 

жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға ӛзгерістер мен 

толықтырулардың жобаларын, бюджеттік бағдарламалардың жобаларын қараудың 

нәтижелері бойынша қорытынды қалыптастырады және оны бюджеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті органға жібереді. 

      2. Бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган есепті қаржы 

жылындағы бюджеттің атқарылуын талдау нәтижелерін, сондай-ақ бюджет 

қаражатын басқару жӛніндегі мемлекеттік орган қызметінің тиімділігін бағалау 

нәтижелерін ескере отырып: 

      1) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік ӛтінімдерін 

Қазақстан Республикасының бюджет және ӛзге де заңнамасына, әлеуметтік-

экономикалық даму болжамына, қолданыстағы заттай нормаларға және 

стратегиялық жоспарлардың жобаларына немесе стратегиялық жоспарларға 

ӛзгерістер мен толықтырулардың жобаларына және бюджеттік бағдарламалар 

жобаларына сәйкес келуі тҧрғысынан қарайды, бҧл ретте бюджеттік ӛтінімдерді 

қарау кезінде, сондай-ақ әрбір бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар тҥрлері 

бойынша есептеу кезінде бағдар ретінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

сатып алу туралы заңнамасында тауарларға, жҧмыстарға, кӛрсетілетін 

қызметтерге белгіленген бағалар дерекқоры пайдаланылады; 
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      2) стратегиялық жоспарлар әзірлейтін бюджеттік бағдарламалар 

әкімшілерінің бюджеттік бағдарламалары жобаларының кӛрсеткіштерін 

стратегиялық жоспарының мақсаттарымен және нысаналы индикаторларымен ӛзара 

байланысы тҧрғысынан қарайды; 

      3) стратегиялық жоспарлар әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар 

әкімшілерінің бюджеттік бағдарламалары жобаларының кӛрсеткіштерін бюджеттік 

бағдарламалар әкімшісінің функцияларына, ӛкілеттіктеріне, қызметінің 

бағыттарына сәйкес келуі тҧрғысынан қарайды. 

      Бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган осы тармақтың 

1), 2) және 3) тармақшаларында кӛрсетілген материалдарды қарау қорытындылары 

бойынша бюджеттік ӛтінімдер мен бюджеттік бағдарламалар жобалары бойынша 

қорытындылар қалыптастырады. 

      Бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органның бюджеттік 

бағдарламалардың жобалары бойынша қорытындылары мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті органның бюджеттік бағдарламалардың жобалары 

және стратегиялық жоспарлардың жобалары немесе стратегиялық жоспарларға 

ӛзгерістер мен толықтырулардың жобалары бойынша қорытындыларын ескере отырып 

қалыптастырылады. 

      Бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органның жергілікті 

атқарушы органдарға нысаналы даму трансферттерін және бюджеттік кредиттер 

ҧсынуға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бюджеттік ӛтінімдер бойынша 

қорытындылары ӛңірлік саясат мәселелері жӛніндегі комиссияның ҧсынымдары 

ескеріле отырып, мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органның 

ҧсыныстары негізінде қалыптастырылады. 

      Бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган Республикалық 

бюджет комиссиясының қарауына стратегиялық жоспарлардың жобалары немесе 

стратегиялық жоспарларға ӛзгерістер мен толықтырулардың жобалары, бюджеттік 

ӛтінімдер, бюджеттік бағдарламалардың жобалары бойынша қорытындыларды 

енгізеді. 

      3. Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті орган есепті 

қаржы жылындағы бюджеттің атқарылуын талдаудың және бюджет қаражатын басқару 

жӛніндегі мемлекеттік орган қызметінің тиімділігін бағалаудың нәтижелерін 

ескере отырып: 

      1) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік ӛтінімдерін 

Қазақстан Республикасының бюджет және ӛзге де заңнамасына, облыстың, 

республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму 

болжамына, аумақтарды дамыту бағдарламаларының нысаналы индикаторларына, 

бюджеттік бағдарламалар жобаларына және қолданыстағы заттай нормаларға 

сәйкес келуі тҧрғысынан қарайды, бҧл ретте бюджеттік ӛтінімдерді қарау 

кезінде, сондай-ақ әрбір бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар тҥрлері 

бойынша есептеу кезінде бағдар ретінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

сатып алу туралы заңнамасында тауарларға, жҧмыстарға, кӛрсетілетін 

қызметтерге белгіленген бағалар дерекқоры пайдаланылады; 

      2) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының 

жобалары нәтижелер кӛрсеткіштерін таңдаудың дҧрыстығы, нәтижелер 

кӛрсеткіштерінің аумақтарды дамыту бағдарламаларының мақсаттарымен, нысаналы 

индикаторларымен ӛзара байланыстылығы, нәтижелер кӛрсеткіштеріне 

қолжетімділік дәрежесі тҧрғысынан, сондай-ақ олардың бюджеттік бағдарламалар 

әкімшісінің функцияларына, ӛкілеттіктеріне, қызметінің бағыттарына 

сәйкестігі тҧрғысынан қарайды. 

      Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті органдар 



жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік ӛтінімдерін, 

бюджеттік бағдарламаларының жобаларын қарау қорытындылары бойынша бюджеттік 

ӛтінімдер мен бюджеттік бағдарламалардың жобалары бойынша қорытындылар 

қалыптастырады және оларды тиісті бюджет комиссиясының қарауына жібереді. 

      4. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мен бюджеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті орган және (немесе) мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі жергілікті уәкілетті орган арасындағы келіспеушіліктерді тиісті 

бюджет комиссиясы қарайды. Тиісті бюджет комиссиясы осы баптың 1, 2 және 3-

тармақтарында кӛрсетілген материалдарды қарайды және олар бойынша ҧсыныстар 

әзірлейді. 

      5. Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері Республикалық 

бюджет комиссиясының ҧсыныстарына сәйкес: 

      бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органға пысықталған 

стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға 

ӛзгерістер мен толықтырулардың жобаларын, бюджеттік бағдарламалардың 

жобаларын және бюджеттік ӛтінімдерді; 

      мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органға пысықталған 

стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға 

ӛзгерістер мен толықтырулардың жобаларын, бюджеттік бағдарламалардың 

жобаларын ҧсынады. 

      6. Стратегиялық жоспарлар әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалардың 

әкімшілері тиісті бюджет комиссиясының ҧсыныстарына сәйкес: 

      мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органға пысықталған 

бюджеттік бағдарламалардың жобаларын; 

      бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органға немесе 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті органдарға пысықталған 

бюджеттік бағдарламалардың жобаларын және бюджеттік ӛтінімдерді ҧсынады. 

      Ескерту. 68-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); ӛзгеріс енгізілді - ҚР 12.11.2015 № 395-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі). 

      69-бап. Заттай нормалар 

      1. Заттай нормалар - қажетті материалдық немесе материалдық емес 

игіліктерді тҧтынудың немесе пайдаланудың заттай кӛрсеткіштері. 

      2. Заттай нормаларды бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті 

органмен келісу бойынша орталық мемлекеттік органдар әзірлейді 

және бекітеді. 

      Заттай нормаларды әзірлеу тәртібін Қазақстан Республикасының 

Ҥкіметі бекітеді. 

      3. Орталық мемлекеттік органдар заттай нормаларды бекіту немесе оларды 

ӛзгерту туралы Республикалық бюджет комиссиясының қарауына ҧсыныстар 

енгізеді. 

      Ескерту. 69-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 

      70-бап. Мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, 

               кӛрсетілетін қызметті) ӛткізуінен түсетін ақша 
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      1. Білім беру, сҧрыптарды сынақтан ӛткізу, ауылшаруашылық ӛндірісіне 

агрохимиялық қызмет кӛрсету, ветеринария, орман шаруашылығы, ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар салаларының, Қарулы Кҥштердің спорт саласында 

маманданатын мемлекеттік мекемелері, сондай-ақ мемлекеттік кітапханалар, 

мемлекеттік мҧражайлар мен мҧражай-қорықтар ӛндіретін тауарларды 

(жҧмыстарды, кӛрсетілетін қызметтерді) ӛткізуден тҥсетін ақшаны қоспағанда, 

Қазақстан Республикасының заңдарында кіріс келтіретін қызметті жҥзеге 

асыруға қҧқық берілген мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жҧмыстарды, 

кӛрсетілетін қызметтерді) ӛткізуінен тҥсетін ақша Қазақстан Республикасының 

заңдарына сәйкес тиісті бюджеттің есебіне жатқызылуға тиіс. 

      2. Осы баптың 1-тармағына сәйкес тауарларды (жҧмыстарды, кӛрсетілетін 

қызметтерді) ӛткізуден тҥсетін ақша ӛз иелігінде қалатын мемлекеттік 

мекемелердің оларды ӛткізу бойынша ақылы қызмет тҥрлерін кӛрсету және 

олардың тауарларды (жҧмыстарды, кӛрсетілетін қызметтерді) ӛткізуден тҥскен 

ақшаны жҧмсау тәртібін тиісті саланың (аяның) орталық мемлекеттік органы 

әзірлейді және бекітеді. 

      Ескерту. 70-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2009.12.11 N 229-

IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24 N 495-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 17.01.2014 № 165-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен. 

      71-бап. Республикалық бюджет туралы заңның жобасын әзірлеу 

      1. Бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган республикалық 

бюджет жобасын жасайды және оны Республикалық бюджет комиссиясының қарауына 

енгізеді. 

      2. Республикалық бюджет жобасының тҥпкілікті нҧсқасын қарау және 

айқындау ағымдағы қаржы жылының 1 тамызынан кешіктірілмей аяқталады. 

      3. Кезекті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заң 

жобасының мәтінінде: 

      кірістердің, трансферт тҥсімдерінің, шығындардың, таза бюджеттік 

кредиттеудің, қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдоның, тапшылықтың 

(профициттің), тапшылықты қаржыландырудың (профицитті пайдаланудың) кӛлемі; 

      жалақының, зейнетақының ең тӛменгі мӛлшері, айлық есептік 

кӛрсеткіштің, ең тӛменгі кҥнкӛріс деңгейінің және мемлекеттік базалық 

зейнетақы тӛлемінің мӛлшері; 

      жергілікті бюджеттерден республикалық бюджетке бюджеттік алып қоюдың 

кӛлемі; 

      республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттерге берілетін бюджеттік 

субвенциялардың кӛлемі; 

      Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорынан кепілдік берілген трансферт 

кӛлемі; 

      арнайы резерв мӛлшерін бӛле отырып, Қазақстан Республикасының Ҥкіметі 

резервінің мӛлшері; 

      Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдіктер беру лимиті; 

      мемлекет кепілгерлігін беру лимиті; 

      ҥкіметтік борыш лимиті; 

      Қазақстан Республикасы Ҥкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттік 
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концессиялық мiндеттемелерiнiң лимитi; 

      шартты тҥрде қаржыландырылатын шығыстардың кӛлемi; 

      басқа да ережелер қамтылуға тиіс. 

      4. Республикалық бюджет туралы заңның жобасына: 

      1) осы Кодексте және бірыңғай бюджеттік сыныптамада айқындалған 

қҧрылымға сәйкес жоспарлы кезеңнің әрбір жылы бойынша жекелеген 

қосымшалармен қалыптастырылған, жоспарлы кезеңге арналған республикалық 

бюджеттің жобасы қоса беріледі. 

      Бҧл ретте тҥсімдер санаттар, сыныптар және кіші сыныптар бойынша 

баяндалады, ал шығыстар функционалдық топтар, бюджеттік бағдарламалардың 

әкімшілері және бюджеттік бағдарламалар бойынша баяндалады. "Бюджет 

тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)" бӛлімі жалпы сомамен 

ҧсынылады. 

      Жоспарлы кезеңнің екінші және ҥшінші жылдарына арналған шығыстарда 

базалық шығыстар - функционалдық топтар, бюджеттік бағдарламалардың 

әкімшілері және бюджеттік бағдарламалар бойынша баяндалады, ал жаңа 

бастамалардың шығыстары бір бюджеттік бағдарламамен кӛрсетіледі; 

      2) Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорына жіберілетін кезекті қаржы 

жылына арналған тҥсімдердің кӛлемі; 

      3) бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын кезекті қаржы 

жылына арналған республикалық және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың 

(кіші бағдарламалардың) тізбесі; 

      4) басқа да деректер қоса беріледі. 

      5. Кезекті қаржы жылына арналған республикалық бюджеттің бекітілетін 

тапшылығының (профицитінің) мӛлшері жалпы ішкі ӛнімге ақшалай тҥрде және 

пайызбен кӛрсетіледі. 

      6. Бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган ағымдағы 

қаржы жылының 15 тамызынан кешіктірмей республикалық бюджет туралы заң 

жобасын Қазақстан Республикасының Ҥкіметіне қарауға ҧсынады. 

      Ескерту. 71-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2011.11.24 N 495-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі), 2012.11.23 N 55-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен 

бастап қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн 

ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгiзiледi); 31.10.2015 № 380-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 395-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      72-бап. Облыстық бюджет туралы, республикалық маңызы бар 

               қала, астана бюджеттері туралы мәслихат шешімінің 

               жобасын әзірлеу 

      1. Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті орган облыстық 

бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері жобасының 

тҥпкілікті нҧсқасын жасайды және оны облыстың, республикалық маңызы бар 

қаланың, астананың бюджеттік комиссиясының қарауына енгізеді. 

      2. Облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері 

жобасының тҥпкілікті нҧсқасын қарау және айқындау ағымдағы қаржы жылының 15 

қыркҥйегінен кешіктірілмей аяқталады. 
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      3. Кезекті қаржы жылына арналған облыстық бюджет туралы, республикалық 

маңызы бар қала, астана бюджеттері туралы шешім жобасының мәтінінде: 

      1) бюджет кірістерінің, трансферттер тҥсімдерінің, шығындардың, таза 

бюджеттік кредиттеудің, қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдоның, 

бюджет тапшылығының (профицитінің), тапшылығын қаржыландырудың (профицитін 

пайдаланудың) кӛлемі; 

      2) облыстық бюджеттен аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) 

бюджеттеріне берілетін бюджеттік субвенциялардың кӛлемі; 

      3) аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерінен облыстық 

бюджетке бюджеттік алып қоюдың кӛлемі; 

      4) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 

атқарушы органы резервінің мӛлшері; 

      5) басқа да ережелер қамтылуға тиіс. 

      4. Облыстық бюджет туралы, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

бюджеттері туралы шешімнің жобасына: 

      1) осы Кодексте және бірыңғай бюджеттік сыныптамада айқындалған 

қҧрылымға сәйкес жоспарлы кезеңнің әрбір жылы бойынша жекелеген 

қосымшалармен қалыптастырылған, жоспарлы кезеңге арналған облыстық 

бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің жобасы қоса 

беріледі. 

      Бҧл ретте тҥсімдер санаттар, сыныптар және кіші сыныптар бойынша 

баяндалады, ал шығыстар функционалдық топтар, бюджеттік бағдарламалардың 

әкімшілері және бюджеттік бағдарламалар бойынша баяндалады. "Бюджет 

тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)" бӛлімі жалпы сомамен 

ҧсынылады. 

      Жоспарлы кезеңнің екінші және ҥшінші жылдарына арналған шығыстарда 

базалық шығыстар функционалдық топтар, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері 

және бюджеттік бағдарламалар бойынша баяндалады, ал жаңа бастамалардың 

шығыстары бір бюджеттік бағдарламамен кӛрсетіледі; 

      2) кезекті қаржы жылына арналған жергілікті бюджетті атқару процесінде 

секвестрлеуге жатпайтын, оның ішінде республикалық бюджет туралы заңда 

белгіленген, кезекті қаржы жылына арналған жергілікті бюджеттік 

бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) тізбесі; 

      3) кезекті қаржы жылына ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін 

сатудан тҥсетін Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорына тҥсімдер кӛлемі; 

      4) қаладағы әрбір ауданның бюджеттік бағдарламалары; 

      4-1) жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарына берілетін трансферттердің 

ауылдар, кенттер, ауылдық округтер арасында бӛлінуі; 

      5) басқа да деректер қоса беріледі. 

      5. Облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы бар қала, астана 

бюджеттерінің бекітілетін тапшылығының (профицитінің) мӛлшері ақшалай тҥрде 

кӛрсетіледі. 

      6. Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті орган облыстық 

бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің жобасын 

облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 

органдарының қарауына ағымдағы қаржы жылының 1 қазанынан кешіктірмей 

ҧсынады. 

      7. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімдігі 

«Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қҧрылатын 

қоғамдық кеңестің отырысында облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар 

қала, астана бюджетінің жобасын талқылауды жҥргізеді. 
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      Ескерту. 72-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 28.11.2014№ 257-V (01.04.2015 

бастап қолданысқа енгізіледі); 02.11.2015 № 387-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      73-бап. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

               бюджеті туралы мәслихат шешімінің жобасын әзірлеу 

      1. Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті орган ауданның 

(облыстық маңызы бар қаланың) бюджеті жобасының тҥпкілікті нҧсқасын жасайды 

және оны ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік комиссиясының 

қарауына енгізеді. 

      2. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті жобасының тҥпкілікті 

нҧсқасын қарау және айқындау ағымдағы қаржы жылының 1 қазанынан 

кешіктірілмей аяқталады. 

      3. Кезекті қаржы жылына арналған аудан (облыстық маңызы бар қала) 

бюджеті туралы мәслихат шешімі жобасының мәтінінде: 

      1) кірістердің, трансферттер тҥсімдерінің, шығындардың, таза бюджеттік 

кредиттеудің, қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдоның, бюджет 

тапшылығының (профицитінің), тапшылығын қаржыландырудың (профицитін 

пайдаланудың) кӛлемі; 

      2) облыстық бюджеттен ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетіне 

берілетін бюджеттік субвенциялардың кӛлемі; 

      3) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен облыстық бюджетке 

бюджеттік алып қоюдың кӛлемі; 

      4) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы 

резервінің мӛлшері; 

      5) ӛзге де ережелер қамтылуға тиіс. 

      4. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеті туралы шешімнің 

жобасына: 

      1) осы Кодексте және бірыңғай бюджеттік сыныптамада айқындалған 

қҧрылымға сәйкес жоспарлы кезеңнің әрбір жылы бойынша жекелеген 

қосымшалармен қалыптастырылған, жоспарлы кезеңге арналған аудан (облыстық 

маңызы бар қала) бюджетінің жобасы қоса беріледі. 

      Бҧл ретте тҥсімдер санаттар, сыныптар және кіші сыныптар бойынша 

баяндалады, ал шығыстар функционалдық топтар, бюджеттік бағдарламалардың 

әкімшілері және бюджеттік бағдарламалар бойынша баяндалады. "Бюджет 

тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)" бӛлімі жалпы сомамен 

ҧсынылады. 

      Жоспарлы кезеңнің екінші және ҥшінші жылдарына арналған шығыстарда 

базалық шығыстар функционалдық топтар, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері 

және бюджеттік бағдарламалар бойынша баяндалады, ал жаңа бастамалардың 

шығыстары бір бюджеттік бағдарламамен кӛрсетіледі; 

      2) жергілікті бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын, оның 

ішінде облыстық бюджетті бекіту туралы облыстық мәслихаттың шешімімен 

белгіленген, кезекті қаржы жылына арналған бюджеттік бағдарламалардың (кіші 

бағдарламалардың) тізбесі; 

      3) кезекті қаржы жылына ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін 

сатудан тҥсетін Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорына тҥсімдер кӛлемі; 

      4) әрбір қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, 

ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары; 
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      4-1) жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарына берілетін трансферттердің 

аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер арасында 

бӛлінуі; 

      5) басқа да деректер қоса беріледі. 

      5. Кезекті қаржы жылына арналған аудан (облыстық маңызы бар қала) 

бюджетінің бекітілетін тапшылығының (профицитінің) мӛлшері ақшалай тҥрде 

кӛрсетіледі. 

      6. Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті орган аудан 

(облыстық маңызы бар қала) бюджетінің жобасын ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) жергілікті атқарушы органының қарауына ағымдағы қаржы жылының 15 

қазанынан кешіктірмей ҧсынады. 

      7. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкімдігі «Қоғамдық кеңестер 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қҧрылатын қоғамдық кеңестің 

отырысында аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің жобасын талқылауды 

жҥргізеді. 

      Ескерту. 73-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 28.11.2014№ 257-V (01.04.2015 

бастап қолданысқа енгізіледі); 02.11.2015 № 387-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

13-тарау. БЮДЖЕТТІҢ ЖОБАСЫН ҚАРАУ ЖӘНЕ БЕКІТУ 

ПРОЦЕСІНІҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

      74-бап. Республикалық бюджеттің жобасын қарау және бекіту 

               туралы жалпы ережелер 

      1. Қазақстан Республикасының Ҥкіметі республикалық бюджет туралы 

заңның жобасын Қазақстан Республикасының Парламентіне ағымдағы қаржы жылының 

1 қыркҥйегінен кешіктірмей енгізеді. 

      Қазақстан Республикасының Ҥкіметі республикалық бюджет туралы заңның 

жобасымен бір мезгілде мынадай қҧжаттарды және материалдарды: 

      1) республиканың әлеуметтік-экономикалық даму болжамын; 

      2) орталық мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының 

жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға ӛзгерістер мен толықтырулар 

жобаларын; 

      2-1) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының 

жобаларын; 

      3) соңғы есеп берген кҥнгі мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген 

борыштың жай-кҥйі туралы деректерді; 

      4) республикалық бюджет жобасына енгізілген шешімдерді ашып кӛрсететін 

тҥсіндірме жазбаны, республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері 

бӛлінісінде мыналарды: 

      алдыңғы жылғы қол жеткізілген нәтижелер кӛрсеткіштерінің қысқаша 

сипаттамасын; 

      ағымдағы жағдайдың, орын алып отырған проблемалардың қысқаша 

сипаттамасын; 

      жағдайды жақсарту және проблемаларды шешу, мемлекеттік органның 

стратегиялық жоспарының жобасында айқындалған мақсаттар мен жоспарланған 

нысаналы индикаторларға қол жеткізу жолдарының сипаттамасын; 

      бюджеттік бағдарламалардың мақсаттары мен бюджеттік бағдарламалардың 
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жоспарланған тҥпкілікті нәтижелерінің сипаттамасын; 

      бюджеттік бағдарламалар мен бюджеттік кіші бағдарламалар бӛлінісінде 

бюджет қаражатын жҧмсау бағыттарын, бюджеттік бағдарламалардың тікелей 

нәтижелерінің сипаттамасын қамтитын ақпаратты ҧсынады. 

      2. Республикалық бюджет ағымдағы қаржы жылының 1 желтоқсанынан 

кешіктірілмей, әуелі - Мәжілісте, ал содан кейін Сенатта ӛз кезегімен қарау 

арқылы палаталардың бӛлек отырысында бекітіледі. 

      3. Егер Қазақстан Республикасының Парламенті ағымдағы жылғы 1 

желтоқсанға дейін республикалық бюджет туралы заңды қабылдамаған жағдайда, 

Қазақстан Республикасының Президенті кезекті қаржы жылының бірінші тоқсанына 

арналған республикалық қаржылық жоспар туралы жарлық шығаруға қҧқылы, ол 

Қазақстан Республикасының Парламенті республикалық бюджет туралы заңды 

бекіткенге дейін қолданылады. Қазақстан Республикасы Президентінің кезекті 

қаржы жылының бірінші тоқсанына арналған республикалық қаржылық жоспар 

туралы жарлығының жобасын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің оны 

іске асыру туралы қаулысының жобасын бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық 

уәкілетті орган әзірлейді. 

      Кезекті қаржы жылының бірінші тоқсанына арналған республикалық қаржы 

жоспары кезекті қаржы жылына арналған республикалық бюджет болжамының 

тӛрттен бір бӛлігі кӛлемінде ағымдағы жылдың 25 желтоқсанынан кешіктірілмей 

бекітіледі. 

      Республикалық қаржы жоспарының атқарылуы осы Кодексте белгіленген 

тәртіппен жҥзеге асырылады. 

      4. Кезекті қаржы жылының бірінші тоқсанына арналған республикалық 

қаржы жоспары бекітілген жағдайда, осы қаржы жылына арналған республикалық 

бюджет сол жылғы 1 наурыздан кешіктірілмей бекітілуге тиіс. 

      Бҧл ретте осы қаржы жылына арналған республикалық бюджет сол жылдың 

бірінші тоқсанына арналған республикалық қаржы жоспары ескеріле отырып 

бекітіледі. 

      5. Республикалық бюджет туралы заң қосымшаларымен бірге, Қазақстан 

Республикасы Президентінің алдағы қаржы жылының бірінші тоқсанына арналған 

республикалық қаржы жоспары туралы Жарлығы қосымшаларымен бірге бҧқаралық 

ақпарат қҧралдарында жарияланады. 

      Ескерту. 74-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24N 495-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі), 2012.02.16 N 557-IV(алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-

V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі) Заңдарымен. 

      75-бап. Жергілікті бюджеттің жобасын қарау және бекіту 

               туралы жалпы ережелер 

      1. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 

атқарушы органы облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана 

бюджетінің жобасын тиісті мәслихатқа ағымдағы қаржы жылының 15 қазанынан 

кешіктірмей енгізеді. 
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      Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы 

аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің жобасын тиісті мәслихатқа 

ағымдағы қаржы жылының 1 қарашасынан кешіктірмей енгізеді. 

      Жергілікті атқарушы орган жергілікті бюджеттің жобасымен бір мезгілде 

мынадай қҧжаттарды және материалдарды: 

      1) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-

экономикалық даму болжамын; 

      2) алынып тасталды - ҚР 03.12.2013 № 150-V Заңымен (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 

      2-1) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының 

жобаларын; 

      3) жергілікті бюджеттің жобасына енгізілген шешімдерді ашып кӛрсететін 

тҥсіндірме жазбаны, жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің 

бӛлінісінде мыналарды: 

      есепті қаржы жылындағы қол жеткізілген нәтижелер кӛрсеткіштерінің 

қысқаша сипаттамасын; 

      ағымдағы жағдайдың, орын алып отырған проблемалардың қысқаша 

сипаттамасын; 

      жағдайды жақсарту және проблемаларды шешу, аумақты дамыту 

бағдарламасында айқындалған мақсаттарға және жоспарланған нысаналы 

индикаторларға қол жеткізу жолдарының сипаттамасын; 

      бюджеттік бағдарламалардың мақсаттары мен бюджеттік бағдарламалардың 

жоспарланған тҥпкілікті нәтижелерінің сипаттамасын; 

      бюджеттік бағдарламалар мен бюджеттік кіші бағдарламалар бӛлінісінде 

бюджет қаражатын жҧмсау бағыттарын, бюджеттік бағдарламалардың тікелей 

нәтижелерінің сипаттамасын қамтитын ақпаратты ҧсынады. 

      2. Тиісті мәслихаттар облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар 

қаланың, астананың бюджеттерін Қазақстан Республикасының Президенті 

республикалық бюджет туралы заңға қол қойғаннан кейін екі апта мерзімнен 

кешіктірмей бекітеді. 

      Мәслихат ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін облыстық 

бюджетті бекіту туралы облыстық мәслихаттың шешіміне қол қойылғаннан кейін 

екі апта мерзімнен кешіктірмей бекітеді. 

      3. Егер мәслихат осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзімде 

жергілікті бюджет туралы шешімді қабылдамаған болса, тиісті әкімшілік-

аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органы кезекті қаржы жылының бірінші 

тоқсанына арналған жергілікті қаржы жоспары туралы қаулы шығарады, ол 

мәслихат жергілікті бюджетті бекіткенге дейін қолданылады. Кезекті қаржы 

жылының бірінші тоқсанына арналған жергілікті қаржы жоспары туралы 

жергілікті атқарушы орган қаулысының жобасын мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі 

жергілікті уәкілетті орган әзірлейді. 

      Кезекті қаржы жылының бірінші тоқсанына арналған жергілікті қаржы 

жоспары кезекті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет болжамының тӛрттен 

бір бӛлігі кӛлемінде ағымдағы жылдың 25 желтоқсанынан кешіктірілмей 

бекітіледі. 

      Жергілікті қаржы жоспарының атқарылуы осы Кодексте белгіленген 

тәртіппен жҥзеге асырылады. 

      4. Кезекті қаржы жылының бірінші тоқсанына арналған жергілікті қаржы 

жоспары бекітілген жағдайда, осы қаржы жылына арналған жергілікті бюджет сол 

жылдың 1 наурызынан кешіктірілмей бекітілуге тиіс. 
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      5. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 

жергілікті атқарушы органдары аудандық (қалалық) мәслихаттар аудандардың 

(облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерін бекіту туралы шешімдер 

қабылдағаннан кейін кҥнтізбелік жеті кҥн ішінде мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті органға және бюджеттік жоспарлау жӛніндегі 

орталық уәкілетті органға бекітілген жергілікті бюджеттердің негізінде 

жинақталған облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 

бюджеттерін, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын жоспарлы 

кезеңге арналған инвестициялық жобалардың тізбесін ҧсынады. 

      6. Мәслихаттың жергілікті бюджет туралы шешімі қосымшаларымен бірге 

және кезекті қаржы жылының бірінші тоқсанына арналған жергілікті қаржы 

жоспары туралы жергілікті атқарушы органның қаулысы қосымшаларымен бірге 

бҧқаралық ақпарат қҧралдарында жарияланады. 

      Ескерту. 75-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24N 495-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі), 2012.02.16 N 557-IV(алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 

29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі) Заңдарымен. 

      76-бап. Ӛкілді органдардың бюджеттер жобаларын қарауының 

               негізгі принциптері 

      1. Ӛкілді органдар бюджеттердің жобаларын қарау кезінде мынадай 

принциптерді ҧстанады: 

      1) негізділік принципі; 

      2) бюджеттің теңгерімділігін сақтау принципі. 

      2. Негізділік қағидаты депутаттардың бюджет жобасына ӛзгерістер немесе 

толықтырулар енгізу туралы кез келген ҧсыныстары осы тҥзетулерді енгізу 

қажеттілігін, оларға тиісті есеп-қисаптар мен аумақтарды дамыту 

бағдарламаларының кӛрсеткіштерін, сондай-ақ бюджеттік бағдарламаларда 

кӛзделген кӛрсеткіштерді тҥзету жӛніндегі ҧсыныстар қоса беріле отырып, 

олардың әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарына сәйкестігінің жазбаша 

баяндалып берілуге тиіс екендігін білдіреді. 

      3. Бюджеттің теңгерімділігін сақтау принципі депутаттар бюджет 

жобасына кез келген ӛзгеріс немесе толықтыру енгізген кезде бюджет 

тапшылығының мӛлшерін бюджет жобасында белгіленгеннен асырмай сақтау ҥшін 

тҥсімдердің қосымша кӛздері не қысқартылатын шығыстар айқындалуға тиіс 

екендігін білдіреді. 

      Ескерту. 76-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 03.12.2013 № 150-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі). 

      77-бап. Республикалық бюджеттің жобасын Қазақстан 

               Республикасының Парламентінде қарау 

      Республикалық бюджет туралы заңның жобасын Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мен Сенатының жалпы отырыстарында қарауға Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі уәкілеттік берген адамның (адамдардың) республиканың 
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әлеуметтік-экономикалық даму болжамы және республикалық бюджет туралы заңның 

жобасы бойынша, Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкі Тӛрағасының ақша-кредит 

саясаты бойынша баяндамалары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламентінің 

Палаталары уәкілеттік берген адамдардың заң жобасы бойынша қорытындыларымен 

коса баяндамалары кіреді. 

      Республикалық бюджет туралы заң жобасын Қазақстан Республикасы 

Парламентінің жҧмыс топтары мен тҧрақты комитеттерінің отырыстарында қарау 

стратегиялық жоспарлардың жоспарланған нысаналы индикаторлары және (немесе) 

бюджеттік бағдарламалардың тҥпкілікті нәтижелері туралы орталық мемлекеттік 

органдар басшыларының баяндамаларын қамтиды. 

      Ескерту. 77-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015№ 395-V (алғашқы 

ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі) Заңдарымен. 

      78-бап. Жергілікті бюджеттің жобасын мәслихаттың тұрақты 

             комиссияларында қарау 

      1. Жергілікті бюджеттің жобасы тиісті мәслихаттың тҧрақты 

комиссияларында қаралады. 

      2. Тиісті мәслихаттардың тҧрақты комиссиялары комиссия мҥшелерінің 

арасынан жҧмыс топтарын қҧрады. Жҧмыс топтарына жергілікті атқарушы 

органдардың ӛкілдері тартылуы мҥмкін. 

      3. Тҧрақты комиссиялар жҧмыс топтарының пікірлерін ескере отырып, 

тиісті негіздемелермен және есеп-қисаптармен жергілікті бюджет жобасына 

ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу жӛнінде ҧсыныстар әзірлейді және оларды 

тиісті мәслихат айқындаған тҧрақты бас комиссияға жібереді. 

      4. Тҧрақты бас комиссия тҧрақты комиссиялардың ҧсыныстарын жинақтауды 

жҥзеге асырады, ол мәслихаттың сессиясына шығарылады. Бҧл ретте жинақтауға 

тиісті негіздемелері мен есеп-қисаптары бар ҧсыныстар ғана енгізіледі. 

      5. Тиісті мәслихаттың сессиясында жергілікті бюджеттің жобасын 

талқылау тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік әкімінің немесе жергілікті 

атқарушы орган уәкілеттік берген адамның (адамдардың) облыстың, 

республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму 

болжамы, жергілікті бюджеттің жобасы бойынша, сондай-ақ мәслихат уәкілеттік 

берген адамдардың баяндамаларын, жергілікті бюджеттің жобасы бойынша 

қорытындысын қоса, қамтиды. 

      Тиісті мәслихаттың тҧрақты комиссияларында жергілікті бюджет жобасын 

талқылау жергілікті бюджеттік бағдарламалардың жоспарланған тікелей және 

тҥпкілікті нәтижелері туралы жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері 

басшыларының баяндамасын қамтиды. 

      Ескерту. 78-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014N 225-V (алғашқы 

ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгiзiледi); 12.11.2015 № 395-V(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      79-бап. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті 

               атқарушы органдардың республикалық бюджет туралы 

               заңды және жергілікті бюджеттер туралы 

               мәслихаттардың шешімдерін іске асыру туралы 

               қаулылары 

      1. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің республикалық бюджет туралы заңды 

іске асыру туралы қаулысы Қазақстан Республикасының Президенті республикалық 
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бюджет туралы заңға қол қойған кҥннен бастап кҥнтізбелік жеті кҥн ішінде 

қабылданады. 

      Жергілікті атқарушы органның жергілікті бюджет туралы мәслихаттың 

шешімін іске асыру туралы қаулысы мәслихат жергілікті бюджетті бекіткеннен 

кейін кҥнтізбелік он тӛрт кҥн ішінде қабылданады. 

      Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың 

республикалық бюджет туралы заңды іске асыру және жергілікті бюджет туралы 

мәслихаттың шешімін іске асыру туралы қаулыларының жобаларын тиісінше 

бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган және мемлекеттік 

жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті орган әзірлейді. 

      2. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің және жергілікті атқарушы 

органдардың республикалық бюджет туралы заңды іске асыру және жергілікті 

бюджет туралы мәслихаттың шешімін іске асыру туралы қаулылары бюджетті 

атқару жӛніндегі уәкілетті органға, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне 

бюджеттің уақтылы атқарылуын қамтамасыз ету жӛнінде, жергілікті атқарушы 

органдарға жоғары тҧрған бюджеттен бӛлінетін нысаналы трансферттер мен 

кредиттерді пайдалану бӛлігінде тапсырмаларды кӛздейді. 

      Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің республикалық бюджет туралы заңды 

іске асыру туралы қаулысына: 

      1) облыстар, республикалық маңызы бар қала, астана арасында тӛмен 

тҧрған бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер мен кредиттер бӛлу; 

      1-1) Қазақстан Республикасының Ҥкіметі резервінің жалпы сомасын 

бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мен резерв тҥрлері бойынша бӛлу; 

      2) объектілер бойынша бюджеттік инвестицияларды, сондай-ақ облыстар, 

республикалық маңызы бар қалалар, астана бойынша нысаналы даму трансферттері 

мен кредиттерді қоса алғанда, жоспарлы кезеңге арналған басым республикалық 

бюджеттік инвестициялардың тізбесі; 

      2-1) аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске 

асыруға бағытталған, осы Кодекстің 153және 154-баптарында белгіленген 

жоспарлау сатыларынан ӛтпеген, бірақ Республикалық бюджет комиссиясының оң 

ҧсыныстары бар объектілер бойынша жоспарлы кезеңге арналған инвестициялық 

жобаларды, сондай-ақ облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана 

бойынша нысаналы даму трансферттері мен кредиттерді қоса алғанда, басым 

республикалық бюджеттік инвестициялардың тізбесі қоса беріледі. 

      Тиісті қҧжаттама белгіленген мерзімде ҧсынылмаған жағдайларда 

бюджеттік инвестициялар республикалық бюджетті нақтылау немесе тҥзету 

кезінде одан алып тасталады. Бҧл ретте кӛрсетілген бюджеттік инвестицияларды 

іске асыруға кӛзделген сомалар бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшісінің 

басқа бюджеттік инвестициялары арасында қайта бӛлінуі мҥмкін; 

      3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi 

республикалық бюджеттен қаржыландыруды талап ететiн, іске асырылуы 

жоспарланатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тiзбесi; 

      4) Алынып тасталды - ҚР 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап 

қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

      5) республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері және мемлекеттік 

тапсырмаларды орындауға жауапты заңды тҧлғалар кӛрсетілген мемлекеттік 

тапсырмалар тізбесі; 

      5-1) бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері кӛрсетіле отырып, шартты 

тҥрде қаржыландырылатын шығыстардың тiзбесі; 

      6) Қазақстан Республикасының Ҥкіметіне айқындау жҥктелген, 
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республикалық бюджет туралы заңды іске асыруға қажетті басқа да деректер 

немесе кӛрсеткіштер қоса беріледі. 

      Жергілікті атқарушы органдардың жергілікті бюджет туралы мәслихаттың 

шешімін іске асыру туралы қаулысына: 

      1) аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) арасында тӛмен тҧрған 

бюджеттерге нысаналы трансферттер мен кредиттер бӛлу; 

      1-1) жергілікті атқарушы орган резервінің жалпы сомасын резерв тҥрлері 

бойынша бӛлу; 

      2) объектілер бойынша инвестициялық жобаларды, сондай-ақ аудандар, 

облыстық маңызы бар қалалар бойынша нысаналы даму трансферттерін қоса 

алғанда, жоспарлы кезеңге арналған басым жергілікті бюджеттік 

инвестициялардың тізбесі; 

      3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi 

жергілікті бюджеттен қаржыландыруды талап ететiн, іске асырылуы 

жоспарланатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тiзбесi; 

      4) Алынып тасталды - ҚР 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап 

қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

      5) жергілікті атқарушы органға айқындау жҥктелген, мәслихаттың 

жергілікті бюджет туралы шешімін іске асыруға қажетті басқа да деректер 

немесе кӛрсеткіштер қоса беріледі. 

      3. Республикалық бюджет нақтыланған жағдайда, Қазақстан Республикасы 

Ҥкіметінің республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы қаулысына 

ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 

қаулысы Қазақстан Республикасының Президенті республикалық бюджет 

туралы заңға ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойған 

кҥннен бастап он кҥн ішінде бекітіледі. 

      Жергілікті бюджет нақтыланған жағдайда, мәслихаттың жергілікті бюджет 

туралы шешімін іске асыру туралы жергілікті атқарушы органның қаулысына 

ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы жергілікті атқарушы органның 

қаулысы мәслихаттың жергілікті бюджет туралы шешіміне ӛзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы мәслихат шешімі бекітілгеннен кейін екі апта 

мерзімде бекітіледі. 

      Ескерту. 79-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24N 495-IV (қолданысқа 

енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 2012.11.23 N 55-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-

V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

11.04.2014 № 189-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн 

кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 31.10.2015 № 380-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

14-тарау. ТӚТЕНШЕ МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТТІ ӘЗІРЛЕУ, 

ЕНГІЗУ НЕМЕСЕ ОНЫҢ ҚОЛДАНЫСЫН ТОҚТАТУ 
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      80-бап. Тӛтенше мемлекеттік бюджетті әзірлеу, енгізу 

              немесе оның қолданысын тоқтату үшін негіз 

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасының 

аумағында тӛтенше немесе соғыс жағдайын енгізу немесе оның кҥшін толық 

немесе ішінара жою туралы жарлықтары тӛтенше мемлекеттік бюджетті әзірлеу, 

енгізу немесе оның қолданысын тоқтату ҥшін негіз болып табылады. 

      2. Қазақстан Республикасының бірнеше ӛңірінің аумағында бір мезгілде 

тӛтенше жағдайды енгізу тӛтенше жағдайдың салдары республиканың ҧлттық 

мҥддесі мен экономикалық қауіпсіздігіне нақты қатер тӛндіруі мҥмкін болған 

жағдайда ғана тӛтенше мемлекеттік бюджетті енгізу ҥшін негіз болып табылуы 

мҥмкін. 

      3. Тӛтенше мемлекеттік бюджетті Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген тәртіппен бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган 

әзірлейді және ол Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығымен 

бекітіледі. 

      Ескерту. 80-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2011.11.24 N 495-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен. 

      81-бап. Тӛтенше мемлекеттік бюджеттің жобасын әзірлеу 

      1. Алып тасталды - ҚР 2011.11.24 N 495-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңымен. 

      2. Қазақстан Республикасының Президенті тӛтенше жағдайды немесе соғыс 

жағдайын енгізген кезде тиісті мемлекеттік органдар бюджеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті органға тӛтенше жағдайдың немесе соғыс 

жағдайының қолданылуы кезеңінде жҥзеге асырылатын іс-шараларды қаржыландыру 

жӛніндегі бюджеттік ӛтінімдерді енгізеді. 

      3. Бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган тӛтенше 

жағдайдың немесе соғыс жағдайының іс-шараларын қаржыландыруға арналған 

бюджеттік бағдарламалардың тізбесі мен кӛлемдерін жасайды және оларды 

Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізеді. 

      4. Республикалық бюджет комиссиясы осы баптың 3-тармағында кӛрсетілген 

бюджеттік бағдарламалардың тізбелері мен кӛлемдерін мақҧлдағаннан кейін 

бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасы 

Президентінің тӛтенше мемлекеттік бюджет туралы жарлығының жобасын жасайды. 

Қазақстан Республикасы Президентінің тӛтенше мемлекеттік бюджет туралы 

жарлығының жобасына: 

      1) осы Кодексте белгіленген қҧрылым бойынша жасалатын тӛтенше 

мемлекеттік бюджет; 

      2) тӛтенше мемлекеттік бюджеттің қҧрамына енгізілген және тӛтенше 

немесе соғыс жағдайының іс-шараларын қаржыландыруға арналған қажеттілікті 

ескере отырып тҥзетілген республикалық және жергілікті бюджеттердің 

кӛрсеткіштері қоса беріледі. 

      5. Тӛтенше мемлекеттік бюджет туралы Қазақстан Республикасы Президенті 

жарлығының жобасын Қазақстан Республикасының Ҥкіметі, егер Қазақстан 

Республикасы Президентінің тӛтенше немесе соғыс жағдайын енгізу туралы 

жарлығында ӛзгеше кӛзделмесе, Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Президентінің бекітуіне 
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енгізеді. 

      Ескерту. 81-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2011.11.24 N 495-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен. 

4-бӛлім. БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ 

15-тарау. БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ 

ЕРЕЖЕЛЕР 

      82-бап. Бюджеттің атқарылуы туралы жалпы ережелер 

      1. Бюджетке тҥсімдердің тҥсуін, бюджеттік бағдарламалардың (кіші 

бағдарламалардың) іске асырылуын қамтамасыз ету, бюджет тапшылығын 

қаржыландыру (профицитті пайдалану) жӛніндегі іс-шаралар кешенін орындау 

бюджеттің атқарылуы болып табылады. 

      2. Республикалық бюджеттің атқарылуын Қазақстан Республикасының 

Ҥкіметі қамтамасыз етеді. 

      3. Жергілікті бюджеттердің атқарылуын жергілікті атқарушы органдар 

қамтамасыз етеді. 

      4. Бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган бюджеттің 

атқарылуы саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыруды және оның іске 

асырылуын жҥзеге асырады, ӛз қҧзыреті шегінде республикалық және жергілікті 

бюджеттердің атқарылу мәселелері бойынша нормативтік қҧқықтық актілерді 

әзірлеп, бекітеді, республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуы, 

бухгалтерлік және бюджеттік есепке алу, қаржылық және бюджеттік есептілік 

саласындағы әдістемелік басшылықты жҥзеге асырады. 

      5. Бюджеттің атқарылуы ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарында басталып, 

31 желтоқсанында аяқталады. 

      6. Бюджеттің атқарылуы республикалық бюджет туралы заңмен немесе 

жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімімен бекітілген тиісті қаржы 

жылына арналған бюджет қаражаты кӛлемінің шегінде жҥзеге асырылады. 

      Бюджеттің атқарылуы кезінде жоспарлы кезеңнің екінші және (немесе) 

ҥшінші қаржы жылдарында кӛзделген бюджет қаражатын ағымдағы қаржы жылында 

пайдалануға жол берілмейді. 

      7. Бюджеттің атқарылуын ҧйымдастыру және бюджеттің атқарылуы жӛніндегі 

бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің қызметін ҥйлестіру бюджеттің атқарылуы 

жӛніндегі тиісті уәкілетті органға жҥктеледі. 

      8. Бюджеттің атқарылу рәсімдерін және оларға кассалық қызмет кӛрсетуді 

бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды. 

      Ескерту. 82-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi). 

      83-бап. Қазақстан Республикасының кейбір заңдарының және 

             Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір 

             актілерінің ерекшеліктерін ескере отырып, 

             бюджеттің атқарылуы 
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      Осы Кодекстің бюджеттің атқарылуын реттейтін ережелері мемлекеттік 

қҧпиялар, Қазақстан Республикасының Президентін, Қазақстан Республикасы 

Парламентінің депутаттарын, мәслихаттардың депутаттарын, аудандық маңызы бар 

қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкiмдерiн, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасындағы жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарының 

мҥшелерін сайлау, жедел-іздестіру қызметін жҥзеге асыру, елдің сыртқы саяси 

қызметін, қорғаныс қабілеті мен ҧлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мәселелерін реттейтін Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан 

Республикасы Президентінің актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле 

отырып қолданылады. 

      Ескерту. 83-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізiледi) 

Заңымен. 

16-тарау. БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУ ПРОЦЕСІ 

      84-бап. Бюджеттің атқарылу негізі болып табылатын құжаттар 

      Мыналар: 

      1) осы Кодекс; 

      2) республикалық бюджет туралы заң және жергілікті бюджет туралы 

мәслихаттың шешімі; 

      3) республикалық қаржы жоспары туралы жарлық және жергілікті атқарушы 

органның кезекті қаржы жылының бірінші тоқсанына арналған жергілікті қаржы 

жоспары туралы қаулысы; 

      4) Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің немесе жергілікті атқарушы 

органның республикалық бюджет туралы заңды немесе жергілікті бюджет туралы 

мәслихаттың шешімін іске асыру туралы қаулылары; 

      5) Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің немесе жергілікті атқарушы 

органның республикалық немесе жергілікті бюджеттерді атқару барысында 

қабылдайтын шешімі; 

      6) мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары; 

      6-1) бюджеттік бағдарламалар; 

      7) алып тасталды - ҚР 02.07.2014 № 225-V Заңымен (01.01.2015 бастап 

қолданысқа енгізіледі); 

      8) міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, тҥсімдердің 

және тӛлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары; 

      9) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері мен тӛлемдері 

бойынша қаржыландыру жоспарлары; 

      10) мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері мен тӛлемдері бойынша 

қаржыландырудың жеке жоспарлары; 

      11) осы Кодекске сәйкес бюджеттің атқарылу тәртібін айқындайтын 

нормативтік қҧқықтық актілер бюджеттің атқарылу негізі болып табылады.  

      Ескерту. 84-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 03.12.2013 № 150-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 № 225-V (01.01.2015 бастап қолданысқа 

енгізіледі) Заңдарымен. 

      85-бап. Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық 

               жоспары, түсімдердің және тӛлемдер бойынша 

               қаржыландырудың жиынтық жоспары 

      1. Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, 

республикалық және жергілікті бюджеттер бойынша тҥсімдердің және тӛлемдер 
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бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын жасауды, бекітуді және жҥргізуді 

бюджетті атқару жӛніндегі тиісті орталық және жергілікті уәкілетті орган 

жҥзеге асырады. 

      2. Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары функционалдық 

топтар, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және бюджет шығыстарының 

функционалдық сыныптамасының бюджеттік бағдарламалары бойынша бюджеттік 

бағдарламалар әкімшілерінің оларға арналған бюджет қаражатының жылдық кӛлемі 

шегінде ақшалай тҥрдегі міндеттемелердің ай сайынғы кӛлемін айқындайтын, 

бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің және оларға ведомстволық бағыныстағы 

мемлекеттік мекемелердің ӛздері қабылдайтын міндеттемелері бойынша 

қаржыландыру жоспарлары негізінде жасалады. 

      3. Тҥсімдердің және тӛлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары 

бюджет тҥсімдерінің және тӛлемдер бойынша бюджеттік бағдарламаларды 

қаржыландырудың теңгерімделген ай сайынғы жоспарын айқындайтын қҧжат болып 

табылады. 

      Тҥсімдердің және тӛлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары 

теңгерімделген болуға тиіс, ол жыл басынан бергі ӛспелі жиынымен айлар 

бойынша тҥсімдерден шығыстардың асып кетуіне жол бермеуді білдіреді. 

      4. Тҥсімдердің және тӛлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары 

бюджет тҥсімдері сыныптамасының санаттары, сыныптары және кіші сыныптары мен 

ерекшеліктері бойынша жасалатын, бюджетке тҥсетін тҥсімдердің жиынтық 

жоспарынан және функционалдық топтар, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері 

және бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасының бюджеттік 

бағдарламалары бойынша жасалатын тӛлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық 

жоспарынан тҧрады. 

      Бюджетке тҥсетін тҥсімдердің жиынтық жоспарын Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес бюджетке тӛленетін тӛлемдер 

тҥсімдерінің мерзімін, бюджетке ӛткен жылдары тҥскен тӛлемдер тҥсімдерінің 

қарқынын, мемлекеттік бағалы қағаздардың табыстылық қарқынын талдауды және 

бағалы қағаздар нарығындағы сҧраныс пен ҧсыныстар деңгейін, кредиттік 

шарттардың, қарыз шарттарының, байланысты гранттар туралы келісімдердің 

талаптарын негізге ала отырып, бюджет тҥсімдері сыныптамасының топтама 

кодтарының толық кӛлемі бойынша бюджетті атқару жӛніндегі уәкілетті орган 

жасайды. 

      Тӛлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары оларға арналған 

бюджет қаражатының жылдық кӛлемі шегінде бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің 

және оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің қабылдаған 

міндеттемелерді орындау есебіне тӛлемдерді жҥзеге асыру ҥшін қажетті жеке 

бюджеті қаражатының ай сайынғы кӛлемін айқындайтын бюджеттік бағдарламалар 

әкімшілерінің тӛлемдері бойынша қаржыландыру жоспарлары негізінде жасалады. 

      Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының, тҥсімдердің 

және тӛлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының жылдық сомалары 

бюджеттің бекітілген (нақтыланған, тҥзетілген) тҥсімдері мен шығыстарының 

сомаларына сәйкес болуға тиіс. 

      5. Мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері мен тӛлемдері бойынша 

қаржыландырудың жеке жоспарларын бюджет шығыстарының функционалдық және 

экономикалық сыныптамасы жӛніндегі мемлекеттік мекемелер әзірлейді және 

бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері мен тӛлемдері бойынша 

қаржыландыру жоспарларын бекіту және әзірлеу ҥшін бюджеттік бағдарламалардың 

әкімшілеріне беріледі. 

      6. Міндеттемелер мен тӛлемдер бойынша қаржыландырудың жеке жоспарлары 



бойынша шығыстардың жинақталған сомасы міндеттемелер мен тӛлемдер бойынша 

қаржыландырудың жиынтық жоспарларына сәйкес болуға тиіс. 

      7. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері мен тӛлемдері 

бойынша қаржыландыру жоспарларын бюджеттік бағдарламалар әкімшілері 

шығыстардың функционалдық және экономикалық сыныптамасы бойынша әзірлейді 

және бюджеттік бағдарламалар деңгейінде бюджетті атқару жӛніндегі орталық 

немесе жергілікті уәкілетті органға береді. 

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі операциялық жоспарды уақтылы іске 

асыру мақсатында айлар бойынша жоспарлы тағайындауларды бӛлуді қамтамасыз 

етеді. 

      8. Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, тҥсімдердің 

және тӛлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, бюджеттік 

бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері мен тӛлемдері бойынша 

қаржыландыру жоспарлары, мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері мен 

тӛлемдері бойынша қаржыландырудың жеке жоспарлары жоспарлы кезеңнің бірінші 

жылына арналып әзірленеді және бекітіледі. 

      9. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері шығыстардың экономикалық 

сыныптамасының ерекшеліктері мен бюджеттік бағдарламалардың кіші 

бағдарламаларына қатысты және бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың 

жылдық және ай сайынғы кӛлемін ӛзгертпейтін міндеттемелер мен тӛлемдер 

бойынша қаржыландыру жоспарларына ӛзгерістерді дербес енгізеді. 

      Бюджеттiң атқарылуы барысында бюджет қаражатының ҥнемделуi пайда 

болған жағдайда: 

      Республикалық бюджет комиссиясында белгіленген тәртіппен міндетті 

тҥрде қарай отырып, қарыздар, гранттар, Қазақстан Республикасының Ҧлттық 

қорынан бӛлінетін нысаналы трансферттер есебінен қаржыландырылатын 

бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қоспағанда, республикалық бюджеттік 

бағдарламалардың әкімшілері қаражатты бір бюджеттік бағдарлама (кіші 

бағдарлама) шегінде республикалық бюджеттік инвестициялық жобалар арасында 

қайта бӛлуге қҧқылы; 

      облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның 

(облыстық маңызы бар қаланың) тиісті бюджет комиссиясында белгіленген 

тәртіппен міндетті тҥрде қарай отырып, қарыздар, гранттар, Қазақстан 

Республикасының Ҧлттық қорынан бӛлінетін нысаналы трансферттер есебінен 

қаржыландырылатын бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қоспағанда, 

жергілікті атқарушы органдар қаражатты бір бюджеттік бағдарлама (кіші 

бағдарлама) шеңберінде және бір облыс шегінде жергілікті бюджеттік 

инвестициялық жобалар арасында, сондай-ақ республикалық бюджеттік 

бағдарламалар әкімшілерімен келісу бойынша, жоғары тҧрған бюджеттен 

бӛлінетін нысаналы даму трансферттері есебінен қаржыландырылатын жергілікті 

бюджеттік инвестициялық жобалар арасында қайта бӛлуге қҧқылы. 

      9-1. Бюджеттің атқарылуы барысында республикалық бюджеттік 

бағдарламалардың әкімшілері қарыздар, гранттар, Қазақстан Республикасы 

Ҧлттық қорынан бӛлінетін нысаналы трансферттер қаражаттары есебінен 

қаржыландырылатын бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қоспағанда, 

ағымдағы қаржы жылына бекітілген (нақтыланған) республикалық бюджетте 

кӛзделген нысаналы даму трансферттері бойынша бір бюджеттік бағдарлама (кіші 

бағдарлама) ішінде, облысқа, республикалық маңызы бар қалаға, астанаға 

ағымдағы қаржы жылына кӛзделген соманың он пайызынан аспайтын кӛлемде 

облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана арасында тиісті 

облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 



атқарушы органдарымен және бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті 

органмен келісу бойынша бюджеттің атқарылуы жӛніндегі орталық уәкілетті 

орган айқындайтын тәртіппен қаражатты қайта бӛлуге қҧқылы. 

      Бюджеттің атқарылуы барысында облыстық бюджеттік бағдарламалардың 

әкімшілері қарыздар, гранттар, Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорынан 

бӛлінетін нысаналы трансферттер қаражаттары есебінен қаржыландырылатын 

бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қоспағанда, ағымдағы қаржы жылына 

бекітілген (нақтыланған) облыстық бюджетте кӛзделген нысаналы даму 

трансферттері бойынша бір бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) ішінде 

ауданға (облыстық маңызы бар қалаға) ағымдағы қаржы жылына кӛзделген соманың 

он пайызынан аспайтын кӛлемде аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) 

арасында тиісті аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті 

атқарушы органдарымен және тиісті жергілікті ӛкілді органмен келісу бойынша 

бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен 

қаражатты қайта бӛлуге қҧқылы. 

      9-2. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, 

облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы қаражатты тікелей 

және тҥпкілікті нәтижелердің жоспарланған кӛрсеткіштерін сақтау шартымен, 

ағымдағы қаржы жылына арналып бекітілген (нақтыланған) жергілікті бюджетте 

кӛзделген жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалар арасында нысаналы даму 

трансферттерi бойынша бір бюджеттік бағдарлама ішінде ағымдағы қаржы жылына 

арналған жергілікті бюджеттік инвестициялық жобаға шығыстардың он пайызынан 

аспайтын кӛлемде жоғары тҧрған бюджеттік бағдарламалар әкімшісімен және 

тиісті жергілікті ӛкілді органмен келісу бойынша бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен қайта бӛлуге қҧқылы. 

      9-3. Бюджетті атқару барысында бюджеттік бағдарламалар әкімшілері 

қаражатты тҥпкілікті нәтижелердің жоспарланған кӛрсеткіштері сақталған 

жағдайда бюджеттік бағдарлама бойынша жылдық шығыстар кӛлемін ӛзгертусіз, 

бюджеттің атқарылуы жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен: 

      1) ағымдағы бір бюджеттік бағдарламаның немесе бюджеттік бағдарламаның 

ағымдағы бір бюджеттік кіші бағдарламасы шегіндегі іс-шаралар арасында 

дербес; 

      2) қарыздар, гранттар, Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорынан бӛлінетін 

нысаналы трансферттер, жоғары тҧрған бюджеттен бӛлінетін нысаналы 

трансферттер қаражаттары есебінен қаржыландырылатын бюджеттік кіші 

бағдарламаларды қоспағанда, мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жӛніндегі 

орталық уәкілетті органдармен немесе мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі тиісті 

жергілікті уәкілетті органмен келісу бойынша бір бюджеттік бағдарлама 

шегінде ағымдағы бюджеттік кіші бағдарламалар арасында; 

      3) қарыздар, гранттар, Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорынан бӛлінетін 

нысаналы трансферттер және жоғары тҧрған бюджеттен бӛлінетін нысаналы 

трансферттер қаражаттары есебінен қаржыландырылатын кіші бағдарламаларды 

қоспағанда, бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органмен немесе 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі тиісті жергілікті уәкілетті органмен келісу 

бойынша бір бюджеттік даму бағдарламасы немесе бюджеттік бағдарламаның бір 

кіші даму бағдарламасы шегінде бюджеттік инвестициялық жобалар арасында 

бюджет комиссиясының қарауынсыз ағымдағы қаржы жылына арналған инвестициялық 

жобаға шығыстар кӛлемінің он пайызынан аспайтын кӛлемде, бюджет 

комиссиясында белгіленген тәртіппен міндетті тҥрде қарай отырып, ағымдағы 

қаржы жылына арналған бюджеттік кіші бағдарлама шығыстары кӛлемінің он 

пайызынан асатын кӛлемде; 
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      4) қарыздар, гранттар, Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорынан бӛлінетін 

нысаналы трансферттер және жоғары тҧрған бюджеттен бӛлінетін нысаналы 

трансферттер қаражаттары есебінен қаржыландырылатын кіші бағдарламаларды 

қоспағанда, мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті 

органдармен немесе мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі тиісті жергілікті 

уәкілетті органмен келісу бойынша бір бюджеттік бағдарлама шегінде дамудың 

бюджеттік кіші бағдарламалары арасында бюджет комиссиясының қарауынсыз, 

ағымдағы қаржы жылына бюджеттік кіші бағдарламаның шығыстары кӛлемінің он 

пайызынан аспайтын кӛлемде, бюджет комиссиясының міндетті тҥрде қарауымен 

ағымдағы қаржы жылына бюджеттік кіші бағдарламаның шығыстары кӛлемінің он 

пайызынан асатын кӛлемде қайта бӛлуге қҧқылы. 

      9-4. Мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері мен тӛлемдері бойынша 

қаржыландырудың жеке жоспарларына ӛзгерістер енгізуді мемлекеттік 

мекемелердің ӛтінімдері бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісі жҥзеге 

асырады. 

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне қажетті бюджеттік бағдарлама 

бойынша ай сайынғы шығыстар кӛлемін ӛзгертулер бюджеттің атқарылуы жӛніндегі 

орталық немесе жергілікті уәкілетті орган арқылы жҥзеге асырылады. 

      10. Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, 

тҥсімдердің және тӛлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, 

бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері мен тӛлемдері бойынша 

қаржыландыру жоспарларын, мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері мен 

тӛлемдері бойынша қаржыландырудың жеке жоспарларын жасау және жҥргізу 

тәртібін бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган белгілейді. 

      11. Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуына ағымдағы 

бағалау жҥргізу және мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жӛнінде 

бірыңғай дерекқор қалыптастыру ҥшін бекітілгеннен (ӛзгерістер енгізілгеннен) 

кейiн бес жҧмыс кҥнінен кешіктірмей бюджетті атқару жӛніндегі орталық және 

жергілікті уәкілетті органдар тиісінше – республикалық бюджеттің атқарылуын 

бақылау жӛнiндегi есеп комитетіне міндеттемелер бойынша қаржыландырудың 

жиынтық жоспарын, тҥсімдердің және тӛлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық 

жоспарын, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері мен тӛлемдері 

бойынша қаржыландыру жоспарларын, мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері 

мен тӛлемдері бойынша қаржыландырудың жеке жоспарларын, сондай-ақ жоғарыда 

кӛрсетілген қҧжаттарға енгізілген ӛзгерістерді осындай ӛзгерістердің 

негіздемелерімен бірге жібереді. 

      Ескерту. 85-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2011.11.24 N 495-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі), 2012.02.16 N 557-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.04.27 N 15-

V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі), 2012.11.23 N 55-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен 

бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-V(алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 

29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 12.11.2015 № 393-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 
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17-тарау. БЮДЖЕТТІҢ КАССАЛЫҚ АТҚАРЫЛУЫНА ҚЫЗМЕТ 

КӚРСЕТУ ЖӚНІНДЕГІ ШОТТАР 

      86-бап. Бірыңғай қазынашылық шот 

      1. Бірыңғай қазынашылық шот аударым операцияларын орталықтандырып 

жҥзеге асыру және олардың есебін жҥргізу ҥшін Қазақстан Республикасының 

Ҧлттық Банкінде ҧлттық валютамен ашылады. 

      Бірыңғай қазынашылық шот бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті 

органға Қазақстан Республикасының банк заңнамасында кӛзделген тәртіппен 

ашылады. 

      2. Бірыңғай қазынашылық шот қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы ақша 

қалдықтарын қамтиды. 

      87-бап. Бюджетті атқару жӛніндегі уәкілетті органның шетел 

               валютасындағы шоттары 

      Операцияларды шетел валютасымен жҥзеге асыру және оларды есепке алуды 

жҥргізу ҥшін бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органға Қазақстан 

Республикасының Ҧлттық Банкі Қазақстан Республикасының 

банк заңнамасында кӛзделген тәртіппен шетел валюталарының тҥрлері бойынша 

шоттар ашады. 

      88-бап. Қолма-қол ақшаны бақылау шоттары 

      1. Қолма-қол ақшаны бақылау шоттары мыналарға: 

      1) республикалық және жергілікті бюджеттерге тҥсетін тҥсімдерді есепке 

алуға және республикалық және жергілікті бюджеттердің шығыстарын жҥргізуге; 

      2) мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жҧмыстарды, кӛрсетілетін 

қызметті) сатуынан тҥсетін ақшаны есепке алуға және олардың есебінен (ақылы 

қызметтер шоты) шығыстарды жҥргізуге; 

      3) Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорына жіберілетін тҥсімдерді 

есепке алуға және оларды Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің Қазақстан 

Республикасының Ҧлттық Банкіндегі шотына аударуға; 

      4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік 

мекемелер алатын, оларға арналған филантропиялық қызметтен және (немесе) 

демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен тҥсетін ақшаны 

есепке алуға және жҧмсауға (қайырымдылық кӛмек шоты); 

      5) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік 

мекемеге жеке және (немесе) заңды тҧлғалар олардың қайтарымдылығы не белгілі 

бір талаптар басталған кезде тиісті бюджетке немесе ҥшінші тҧлғаларға 

(ақшаны уақытша орналастыру шоты) аудару шартымен беретін ақшаны есепке 

алуға; 

      6) бюджет ақшасын есепке алуға және оларды ерекше шығыстарды (нысаналы 

қаржыландыру шоты) жҥргізуге пайдалануға; 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      7) тармақша жаңа редакцияда кӛзделген - ҚР 07.04.2016 № 487-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін алты ай ӛткен 

соң қолданысқа енгізіледі). 

      7) қаржы ҧйымдарының жарғылық капиталдарын ҧлғайту жағдайларын 

қоспағанда, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық 

капиталдарын Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген ең тӛмен 

мӛлшерде қалыптастыру кезінде республикалық бюджет туралы заңда не 

жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімінде тиісті қаржы жылына 
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квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталдарын қалыптастыруға 

немесе ҧлғайтуға кӛзделген ақшаны есепке жатқызумен және оны инвестициялық 

жобаларды іске асыруға пайдаланумен не мемлекеттік тапсырманы орындаумен 

(бҧдан әрі – квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шоты) байланысты; 

      8) Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және ӛзін-

ӛзі басқару туралы заңнамасында кӛзделген тҥсімдерді есепке жатқызумен және 

аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері жергілікті 

ӛзін-ӛзі басқару функцияларын іске асыруға бағыттаған шығыстарды жҥргізумен 

(жергілікті ӛзін-ӛзі басқарудың қолма-қол ақшаны бақылау шоты) байланысты; 

      9) Қазақстан Республикасы ратификациялаған мемлекеттік қарыздар туралы 

халықаралық шарттарға немесе байланысты гранттар туралы шарттарға сәйкес 

бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органда ашылған сыртқы қарыздың 

немесе байланысты гранттың арнайы шотынан (бҧдан әрі – сыртқы қарызды немесе 

байланысты грантты қайта айырбастау шоты) ҧлттық валютаға қайта 

айырбасталатын ҥкіметтік сыртқы қарыздар немесе байланысты гранттар 

ақшаларын есепке жазуға және жҧмсауға байланысты операцияларды есепке алуға 

арналады. 

      2. Тиісті бюджеттердің, Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының қолма-

қол ақшаны бақылау шоттарынан, мемлекеттік мекемелердің тауарларды 

(жҧмыстарды, кӛрсетілетін қызметті) ӛткізуінен тҥсетін ақшаның тҥсімдері 

және жҥргізілген тӛлемдер мен аударымдар бойынша операциялар бірыңғай 

бюджеттік сыныптамаға және мемлекеттік мекемелердің кодтарына сәйкес 

ескеріледі. 

      Қайырымдылық кӛмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, нысаналы 

қаржыландырудың, жергілікті ӛзін-ӛзі басқарудың қолма-қол ақшаны бақылау 

шоттары және шетел валютасындағы шоттар бойынша тҥсімдер мен жҥргізілген 

тӛлемдер бойынша операциялар мемлекеттік мекемелердің кодтарына сәйкес 

ескеріледі. 

      Ақшаны бір мемлекеттік мекеменің кодынан басқа мемлекеттік мекеменің 

кодына аударуға жол берілмейді. 

      3. Қолма-қол ақшаны бақылау шоттарын бюджетті атқару жӛніндегі орталық 

уәкілетті орган ашады. 

      4. Қолма-қол ақшаны бақылау шоттарын ашу, жҥргізу және жабу тәртібін 

бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган белгілейді. 

      Ескерту. 88-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2012.02.16 N 557-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізiледi); 02.07.2013 № 112-

V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 16.11.2015 № 403-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 07.04.2016 № 487-V (қол қойылған кҥннен бастап қолданысқа 

енгізіледі) Заңдарымен. 

      89-бап. Мемлекеттік мекемелердің шоттары 

      1. Мемлекеттік мекемелердің мынадай шоттары болуы мҥмкін: 

      1) мемлекеттік мекеменің шетел валютасымен операциялар жҥргізуі ҥшін 

оған валюталардың тҥрлері бойынша бюджетті атқару жӛніндегі орталық 

уәкілетті орган ашатын шетел валютасындағы шот; 
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      2) Қазақстан Республикасы ратификациялаған мемлекеттік қарыздар туралы 

немесе байланысты гранттар бойынша халықаралық шартта айтылған, екінші 

деңгейдегі банкте немесе бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органда 

шетел валютасында ашылатын, ҥкіметтік сыртқы қарыздың немесе байланысты 

гранттың аванстық тӛлемдері арқылы жаңартылатын сыртқы қарыздың немесе 

байланысты гранттың арнайы шоты; 

      3) ҧлттық (шетелдік) валютада тӛлемдерді жҥзеге асыру ҥшін екінші 

деңгейдегі банкте немесе бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органда 

ашылатын сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотына арналған 

шот; 

      4) ҥкіметтік сыртқы қарыздар есебінен берілген кредит бойынша негізгі 

борышты ӛтеу шотына қарыз алушылар қайтаратын ақшаны есепке алу және 

пайдалану ҥшін бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыру кезеңінде екінші 

деңгейдегі банкте ашылатын бюджеттік инвестициялық жобаның жаңартылатын 

шоты. 

      2. Бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органда мемлекеттік 

мекемелердің шоттарын ашу, жҥргізу және жабу бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық уәкілетті орган белгілеген тәртіппен жҥзеге асырылады. 

      Екінші деңгейдегі банктерде немесе банктік операциялардың жекелеген 

тҥрлерін жҥзеге асыратын ҧйымдарда мемлекеттік мекемелердің шоттарын ашу, 

жҥргізу және жабу Қазақстан Республикасының банк заңнамасында белгіленген 

тәртіппен жҥзеге асырылады. 

      Ескерту. 89-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 03.12.2013 № 150-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi) 

Заңдарымен. 

18-тарау. БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ 

      90-бап. Бюджеттің түсімдер бойынша атқарылуы 

      1. Бюджеттің тҥсімдер бойынша атқарылуы бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық және жергілікті уәкілетті органдардың Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес бюджетке тҥсетін тҥсімдердің толық және уақтылы есепке 

алынуын қамтамасыз ету жӛніндегі іс-шаралар кешенін жҥргізуі болып табылады. 

      2. Бюджеттің тҥсімдер бойынша атқарылуы: 

      1) тҥсімдерді бірыңғай қазынашылық шотқа есепке жазуды; 

      2) тҥсімдерді республикалық, жергілікті бюджеттер мен Қазақстан 

Республикасының Ҧлттық қоры арасында бӛлуді; 

      3) бюджеттен артық (қате) тӛленген тҥсімдер сомасын қайтаруды не 

оларды берешекті ӛтеу есебіне есепке жатқызуды қамтиды. 

      91-бап. Түсімдерді бірыңғай қазынашылық шотқа есепке жазу 

      1. Бюджетке тҥсетін тҥсімдер ақшалай нысанда жҥзеге асырылады және 

бюджетке тҥсетін тҥсімдердің сыныптамасына сәйкес бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық уәкілетті орган белгілеген тәртіппен толық кӛлемде бірыңғай 

қазынашылық шотқа есепке жазылады. 

      2. Сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарына 

және сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарына 

арналған шоттарға тҥсетін тҥсімдерді қоспағанда, бюджетке шетел валютасында 

тҥсетін, Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық уәкілетті органның шоттарына шетел валютасында есепке жазған 
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тҥсімдер қайта айырбасталуға және бірыңғай қазынашылық шотқа есепке жазылуға 

тиіс. 

      Бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органның шоттарынан шетел 

валютасын қайта айырбастау тәртібін Қазақстан Республикасының Ҧлттық 

Банкімен келісу бойынша бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган 

айқындайды. 

      Ескерту. 91-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi). 

      92-бап. Түсімдерді республикалық, жергілікті бюджеттер 

               және Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры 

               арасында бӛлу 

      1. Тҥсімдерді республикалық, жергілікті бюджеттер және Қазақстан 

Республикасының Ҧлттық қоры арасында бӛлуді бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық уәкілетті орган әрбір жҧмыс кҥні осы Кодекске сәйкес жҥзеге асырады. 

      2. Тҥсімдерді бӛлу бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті 

орган бекітетін, бюджет тҥсімдерін бюджеттердің деңгейлері мен Қазақстан 

Республикасы Ҧлттық қорының қолма-қол ақшаны бақылау шоты арасында бӛлу 

кестесі, облыстық мәслихаттың шешімімен белгіленетін кірістерді облыстық 

бюджет пен оның аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттері арасында 

бӛлу нормативтері, сондай-ақ мҧнай секторы ҧйымдарының тізбесі негізінде 

жҥзеге асырылады. 

      Ескерту. 92-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2012.11.23 N 55-V (алғашқы 

ресми жарияланған кҥнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-

V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi) 

Заңдарымен. 

      93-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдік 

               берілген трансфертті тарту 

      Бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі айқындайтын және Қазақстан Республикасының Ҧлттық 

Банкімен келісілген тәртіппен: 

      1) республикалық бюджетке тҥсетін тҥсімдер бойынша болжам және 

республикалық бюджеттің қолма-қол ақшасын бақылау шотындағы бюджет 

қаражатының қалдықтары негізінде Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорынан 

республикалық бюджетке ағымдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет 

туралы заңмен бекітілген оның кӛлемі шеңберінде кепілдік берілген 

трансферттіңқажетті сомасын айқындайды; 

      2) Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкіне Қазақстан Республикасының 

Ҧлттық қорынан республикалық бюджетке кепілдік берілген трансфертті аудару 

туралы тиісті ӛтінімді жібереді. 

       94-бап. Түсімдердің артық (қате) тӛленген сомасын 

                бюджеттен қайтару не оларды берешекті ӛтеу 

                шотын есепке жатқызу 

      1. Бірыңғай бюджет сыныптамасының бюджетке тҥсетін тҥсімдер 

сыныптамасының кодтары бойынша тҥсімдердің артық (қате) тӛленген сомаларын 

бюджеттен қайтаруды және (немесе) есепке жатқызуды мемлекеттік кіріс 

органдарының тӛлем тапсырмалары негізінде бюджетті атқару жӛніндегі орталық 

уәкілетті орган жҥзеге асырады. 

      Мемлекеттік кіріс органдары әкімшілік ететін, негізгі капиталды 
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сатудан тҥсетін тҥсімдерді, трансферттерді, бюджеттік кредиттерді ӛтеу 

сомаларын, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан тҥсетін тҥсімдерді, 

қарыздарды қоспағанда, бюджетке тҥсетін салықтық емес тҥсімдердің артық 

(қате) тӛленген сомаларын бюджеттен қайтаруға және (немесе) есепке жатқызуға 

арналған тӛлем тапсырмасы оларды алуға жауапты уәкілетті органдардың 

қорытындысы негізінде жасалады. 

      Мемлекеттік кіріс органдары әкімшілік ететін, негізгі капиталды 

сатудан тҥсетін тҥсімдерді, трансферттерді, бюджеттік кредиттерді ӛтеу 

сомаларын, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан тҥсетін тҥсімдерді, 

қарыздарды қоспағанда, бюджетке тҥсетін салықтық емес тҥсімдерді алуға 

жауапты уәкілетті орган артық (қате) тӛленген сомаларды бюджеттен қайтаруға 

және (немесе) есепке жатқызуға қорытынды жасайды және оны мемлекеттік кіріс 

органдарына ҧсынады. 

      Осы қорытындылардың анықтығын және олардың ҧсынылу негізділігін 

уәкілетті органдардың басшылары қамтамасыз етеді. 

      2. Бюджетке тҥсетін тҥсімдерді алуға жауапты уәкілетті орган ӛзі 

әкімшілік жасайтын тҥсімдердің толықтығы мен уақтылылығын қамтамасыз етеді 

және олардың тҥсуіне, тҥсімдердің артық (қате) тӛленген сомасын қайтаруға 

немесе олардың бюджетке берешектерді ӛтеу шотына есепке жатқызылуына 

мониторингті жҥзеге асырады. 

      3. Республикалық бюджетке тҥсетін тҥсімдердің алынуына, артық (қате) 

тӛленген соманың бюджеттен қайтарылуына және (немесе) есепке алынуына және 

салықтық емес тҥсімдердің, негізгі капиталды сатудан тҥсетін тҥсімдердің, 

трансферттердің, бюджеттік кредиттерді ӛтеу, мемлекеттің қаржы активтерін 

сатудан тҥсетін соманың, қарыздардың бюджетке тҥсуін бақылауды жҥзеге 

асыруға жауапты уәкілетті органдардың тізбесін Қазақстан Республикасының 

Ҥкіметі айқындайды. 

      Жергілікті бюджетке тҥсетін тҥсімдердің алынуына, артық (қате) 

тӛленген соманың бюджеттен қайтарылуына және (немесе) есепке алынуына 

жауапты және салықтық емес тҥсімдердің, негізгі капиталды сатудан, 

трансферттерден, бюджеттік кредиттерді ӛтеу сомаларынан, мемлекеттің қаржы 

активтерін сатудан, қарыздардан тҥсетін тҥсімдердің бюджетке тҥсуін 

бақылауды жҥзеге асыруға жауапты уәкілетті органдардың тізбесін облыстың, 

республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) тиісті жергілікті атқарушы органы айқындайды. 

      4. Тӛлем тапсырмалары Қазақстан Республикасының 

банк заңнамасында белгіленген нысан бойынша ҧсынылады. 

      Қорытындылар бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган 

белгілеген нысан бойынша ҧсынылады. 

      5. Тҥсімдердің артық (қате) тӛленген сомаларын бюджеттен қайтару және 

(немесе) есепке жатқызу бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган 

белгілеген тәртіппен жҥзеге асырылады. 

      Ескерту. 94-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014N 225-V (алғашқы 

ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн 

кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 07.11.2014 № 248-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен. 
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      94-1-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 

                 тартылған кепілдік берілген трансферт бӛлігін 

                 республикалық бюджеттен қайтару 

      1. Бюджеттiң атқарылуы жӛнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан 

Республикасының Ҧлттық қорынан республикалық бюджетке тартылған кепілдік 

берілген трансферттің бір бӛлігін кҥтілетін кірістер тҥсімі жоспарланған 

тҥсімдерден асып тҥскен жағдайда бір жыл ішінде қайтаруды жҥзеге асырады. 

      2. Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорынан тартылған кепілдік 

берілген трансферт бӛлігін республикалық бюджеттен қайтару бюджеттiң 

атқарылуы жӛнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындаған тәртіппен жҥзеге 

асырылады. 

      Ескерту. 18-тарау 94-1-баппен толықтырылды - ҚР 12.11.2015 № 395-

V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен 

соң қолданысқа енгізіледі). 

      95-бап. Бюджеттің шығыстар бойынша атқарылуы 

      1. Бюджеттің шығыстар бойынша атқарылуы бюджеттік бағдарламалар 

әкімшілерінің және оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің 

ӛздеріне арналған бюджет қаражатын осы Кодекстің талаптарына, тиісті 

нормативтік қҧқықтық актілердің ережелеріне сәйкес және мемлекеттік органдар 

қызметінің алдын ала белгіленген кӛрсеткіштерге қол жеткізуі мақсатында 

ӛздерінің пайдалануы болып табылады. 

      1-1. Бюджетті атқару жӛніндегі жергілікті уәкілетті органдар 

жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарына берілетін трансферттерді аударуды ай 

сайынғы негізде, осы Кодекстің 35-бабының 2-1-тармағында кӛрсетілген 

салықтардың нақты тҥсімін және артық (қате) тӛленген сомаларын қайтаруды 

(есепке жатқызуды) ескере отырып, жҥзеге асырады.  

      Осы Кодекстің 35-бабының 2-1-тармағында кӛрсетілген салықтардың тиісті 

қаржы жылына арналған тӛлемдер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарында 

кӛзделген, жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарына берілетін трансферттер 

сомаларынан артық, ӛткен қаржы жылындағы тҥсімдері ағымдағы қаржы жылына 

арналған жергілікті бюджетті нақтылау кезінде ескеріледі. 

      2. Бюджеттің шығыстар бойынша атқарылуы мемлекеттік мекемелердің шарт 

нысанында жасалған тіркелген азаматтық-қҧқықтық мәмілелерге және басқа да 

міндеттемелерге сәйкес тӛлемдер мен аударымдарды жҥзеге асыруы нәтижесінде 

бірыңғай қазынашылық шоттан қаражатты есептен шығаруды қамтиды. 

      3. Бюджетті атқару кезінде мемлекеттік мекемелер бюджет 

қаражатын бірыңғай бюджеттік сыныптамаға, жасалған азаматтық-қҧқықтық 

мәмілелерге, оларға сай бюджет қаражаты бӛлінген нормативтік қҧқықтық 

актілерге сәйкес пайдалануға міндетті. 

      Ескерту. 95-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 28.11.2014 № 257-V Заңымен 

(01.04.2015 бастап қолданысқа енгізіледі). 

      96-бап. Мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері 

      1. Мемлекеттік мекемелер азаматтық-қҧқықтық мәмілелер жасасумен және 

оларсыз шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшеліктері бойынша 

міндеттемелер қабылдайды. 

      Мемлекеттік мекеме міндеттемелер қабылдаудың заңдылығын, азаматтық-

қҧқықтық мәмілелерде кӛрсетілген ақпарат пен деректемелердің дҧрыстығын 

қамтамасыз етеді. 

      Мемлекеттік мекеме осы Кодекстің 79-бабының 2-тармағы екінші бӛлігінің 

2-1) тармақшасында кӛрсетілген тізбеге енгізілген бюджеттік инвестициялық 

жобалар бойынша міндеттемелерді Республикалық бюджет комиссиясының оң 
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ҧсынысы алынған кҥннен бастап республикалық бюджет нақтыланғанға немесе 

тҥзетілгенге дейін осы Кодекстің 153-бабының 7-тармағына сәйкес қҧжаттама 

бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органға ҧсынылғанға дейін 

қабылдамайды. 

      2. Мемлекеттік мекеменің мемлекеттік сатып алу мәні болып табылатын 

тауарларды (жҧмыстарды, кӛрсетілетін қызметті) сатып алуға азаматтық-

қҧқықтық мәміле жасасуы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу 

туралы заңнамасына сәйкес жҥзеге асырылады. 

      3. Мемлекеттік мекеме Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу 

туралы заңнамасы, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасы талаптарының 

сақталуын қамтамасыз етеді және оларды сақтамағаны ҥшін жауапты болады. 

      4. Мемлекеттік мекемелердің азаматтық-қҧқықтық мәмілелерін мемлекеттік 

мекемелер Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу 

туралы заңнамасында белгіленгеннен аспайтын мерзімге жасасады. 

      Қазақстан Республикасы ратификациялаған мемлекеттік қарыздар туралы 

халықаралық шарт немесе байланысты грант туралы келісім шеңберіндегі 

мемлекеттік мекемелердің азаматтық-қҧқықтық мәмілелерін мемлекеттік 

мекемелер Қазақстан Республикасы ратификациялаған мемлекеттік қарыздар 

туралы халықаралық шарттың немесе байланысты грант туралы келісімнің 

қолданылу мерзімінен аспайтын мерзімге жасасады. 

      5. Мемлекеттік мекемелердің азаматтық-қҧқықтық мәмілелері бюджетті 

атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органның аумақтық бӛлімшелерінде олар 

міндетті тҥрде тіркелгеннен кейін кҥшіне енеді. 

      Азаматтық-қҧқықтық мәмілелер тиісті қаржы жылына арналған 

міндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларында бекітілген сомалар 

және жоспарлы кезеңнің екінші және ҥшінші қаржы жылдарының базалық шығыстары 

шегінде олардың бҥкіл қолданылу мерзімі ішінде: 

      1) іске асырылу мерзімі бір жылдан асатын бюджеттік даму 

бағдарламаларына; 

      2) технологиялық дайындау мерзімінің ҧзақтығы оларды келесі (кейінгі) 

қаржы жылы (қаржы жылдары) беруді негіздейтін активтерді және басқа да 

тауарларды сатып алуды кӛздейтін ағымдағы бюджеттік бағдарламаларға; 

      3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу 

туралы заңнамасында белгіленген жағдайларда бір қаржы жылынан астам 

мерзіммен қызметтер кӛрсетуге; 

      4) алып тасталды - ҚР 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 

бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен; 

      5) Қазақстан Республикасы Ҥкіметі резервінің қаражаты есебінен бір 

қаржы жылынан астам іске асырылу мерзімінде іс-шаралар ӛткізуге байланысты 

тіркелуге жатады. 

      Бюджеттің базалық шығыстары ӛзгерген кезде аталған азаматтық-қҧқықтық 

мәмілелер қайта тіркелуге жатады. 

      Жобалау (жобалау-сметалық) қҧжаттамасын дайындау қҧны шарт қҧнына 

енгізілген объектілерден басқа, ғимараттарды, қҧрылыстарды, жолдарды салуға 

не реконструкциялауға, ҥй-жайларды, ғимараттарды, қҧрылыстарды, жолдарды 

және басқа да объектілерді кҥрделі жӛндеуге байланысты азаматтық-қҧқықтық 

мәмілелерді тіркеу жобалау-сметалық қҧжаттама бойынша ведомстводан тыс 

кешенді сараптаманың оң қорытындысы міндетті тҥрде болған кезде жҥргізіледі. 

      Осы Кодекстің 79-бабының 2-тармағы екінші бӛлігінің 2-1) тармақшасында 

кӛрсетілген тізбеге енгізілген бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша 

азаматтық-қҧқықтық мәмілелерді тіркеу Республикалық бюджет комиссиясының оң 
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ҧсынысы алынған кҥннен бастап республикалық бюджет нақтыланғанға немесе 

тҥзетілгенге дейін осы Кодекстің 153-бабының 7-тармағына сәйкес қҧжаттама 

бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органға ҧсынылғаннан кейін 

жҥзеге асырылады. 

      Мерзімі ҥш жылдан асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды тіркеу 

бюджеттің атқарылуы жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен 

жҥзеге асырылады. 

      Мемлекеттік мекеме осы Кодекстің 79-бабының 2-тармағы екінші бӛлігінің 

2-1) тармақшасында кӛрсетілген тізбеге енгізілген заңды тҧлғалардың 

акцияларын немесе жарғылық капиталына қатысу ҥлестерін тӛлеу бойынша 

міндеттемелерді Республикалық бюджет комиссиясының оң ҧсынысы алынған кҥннен 

бастап республикалық бюджет нақтыланғанға немесе тҥзетілгенге дейін осы 

Кодекстің 154-бабының 2-тармағына сәйкес қҧжаттама бюджеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті органға ҧсынылғанға дейін қабылдамайды. 

      6. Мемлекеттік мекемелердің азаматтық-қҧқықтық мәмілелерін шетел 

валютасында тіркеу ҥшін шарт сомасы шетел валютасында келтіріледі, тіркеу 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген тіркеу кҥнгі 

нарықтық валюта айырбастау бағамы бойынша жҥргізіледі. 

      7. Шартты тіркеу туралы хабарлама азаматтық-қҧқықтық мәміленің 

тіркелгенін растайтын қҧжат болып табылады. 

      8. Қазақстан Республикасы Ҥкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы 

органның резервiнен бюджет ақшасын бӛлу, сондай-ақ бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық уәкілетті органның аумақтық бӛлімшесінде бҧрын тіркелген азаматтық-

қҧқықтық мәмілелерге қосымша келісімдерді тіркеу жағдайларын қоспағанда, 

азаматтық-қҧқықтық мәмiлелердi ағымдағы қаржы жылының 20 желтоқсанынан кейiн 

тiркеуге жол берiлмейдi. 

      9. Мемлекеттік мекемелердің азаматтық-қҧқықтық мәмілелерін тіркеуді 

жҥзеге асыру тәртібін бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті 

орган айқындайды. 

      Ескерту. 96-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.02.18N 408-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі), 2011.11.24 N 495-IV(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 

13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн 

ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн 

кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-

V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 04.12.2015 № 435-V (01.01.2016 

бастапқолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      97-бап. Тӛлемдерді және ақша аударымдарын ұлттық 

              валютамен жүзеге асыру 

      1. Мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелер бойынша тӛлемдерi тӛлеуге 

берiлетiн шоттар негiзiнде жҥзеге асырылады. 

      Республикалық бюджет туралы заңда не жергiлiктi бюджет туралы мәслихат 

шешiмiнде тиiстi қаржы жылына мемлекеттік тапсырманы орындау ҥшін немесе 

жарғылық капиталдарын ҧлғайтуға қаражат кӛзделген квазимемлекеттiк сектор 

субъектiлерiнiң тӛлемдерi Қазақстан Республикасының банк 

заңнамасында белгiленген нысан бойынша тӛлем тапсырмаларының негiзiнде 

жҥзеге асырылады. 

      2. Республикалық бюджет туралы заңда не жергiлiктi бюджет туралы 
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мәслихат шешiмiнде тиiстi қаржы жылына мемлекеттік тапсырманы орындау ҥшін 

немесе жарғылық капиталын ҧлғайтуға қаражат кӛзделген мемлекеттiк мекеменiң 

тӛлеуге берiлетiн шоты және квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң тӛлем 

тапсырмасы бюджеттi атқару жӛнiндегi орталық уәкiлеттi органның аумақтық 

бӛлiмшесi ҥшiн ақша алушының пайдасына тӛлемдер мен ақша аударымдарын жҥзеге 

асыруға негiз болып табылатын қҧжаттарды бiлдiредi. 

      3. Мемлекеттiк мекемелердiң тӛлемдерi мен ақша аударымдары қолма-қол 

ақшаны бақылау шоттарындағы немесе мемлекеттiк мекемелердiң шоттарындағы 

қалдықтар шегiнде, сондай-ақ тӛлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарына 

сәйкес жоспарлы мақсаттар сомалары және шартты тiркеу туралы хабарламаның 

пайдаланылмаған қалдығы шегiнде жҥргiзiледi. 

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің квазимемлекеттік сектор 

субъектілеріне қаражатты аударуы қаржылық-экономикалық негіздемеге немесе 

техникалық-экономикалық негіздемеге (жобалау-сметалық қҧжаттамаға) сәйкес 

тӛлемнің негізділігін растайтын қҧжаттардың, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында кӛзделген ӛзге де қҧжат тҥрінің негізінде 

жҥзеге асырылады. 

      Республикалық бюджет туралы заңда не жергiлiктi бюджет туралы мәслихат 

шешiмiнде тиiстi қаржы жылына мемлекеттік тапсырманы орындау ҥшін немесе 

жарғылық капиталдарын ҧлғайтуға қаражат кӛзделген квазимемлекеттiк сектор 

субъектiлерiнiң тӛлемдерi мен ақша аударымдары квазимемлекеттiк сектор 

субъектiлерiнiң шоттарындағы қалдықтар шегiнде жҥргiзiледi. 

      Есепті кезеңнің соңында квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 

шоттарындағы қалдықтар квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 

пайдаланылмаған қаражаты болып табылады және бюджеттік бағдарламалардың 

тиімсіз атқарылуына жатады. 

      4. Жасалған азаматтық-қҧқықтық мәмілелерді тіркеу міндетті болып 

табылатын шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшеліктері бойынша 

тіркелген азаматтық-қҧқықтық мәмілесіз тӛлемдер мен ақша аударымдарын 

жҥргізуге жол берілмейді. 

      Шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшеліктерінің, оның ішінде 

жасалған азаматтық-қҧқықтық мәмілелерді тіркеу міндетті болып табылатын 

шығыстар тҥрлерінің тізбесін бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті 

орган айқындайды. 

      5. Бюджеттi атқару жӛнiндегi орталық уәкiлеттi органның аумақтық 

бӛлiмшесi: 

      тӛлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарына; 

      тiркелген азаматтық-қҧқықтық мәмiлелерге; 

      бiрыңғай бюджеттiк сыныптамаға; 

      нысанды толтырудың толықтығы мен дҧрыстығы бойынша Қазақстан 

Республикасы бюджет заңнамасының талаптарына тӛлеуге берiлетiн шоттардың 

сәйкестiгiн тексеруге саятын тӛлемдердi тӛлеу кезiндегi ағымдағы бақылауды 

жҥзеге асырады. 

      Аванстық тӛлем сомасын қоспағанда, тіркелген азаматтық-қҧқықтық мәміле 

бойынша тӛлем жҥргізу кезінде бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті 

органның аумақтық бӛлімшесі тауарларды жеткізу туралы шот-фактура немесе 

жҥкқҧжат (акт) немесе орындалған жҧмыстар, кӛрсетілген қызметтер актісі 

немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ӛзге қҧжат тҥрі 

кӛшірмелерінің бар-жоғын тексереді. 

      Жобалау (жобалау-сметалық) қҧжаттамасын дайындау қҧны шарт қҧнына 

енгізілген ғимараттарды, қҧрылыстарды, жолдарды салуға не 
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реконструкциялауға, ҥй-жайларды, ғимараттарды, қҧрылыстарды, жолдарды және 

басқа да объектілерді кҥрделі жӛндеуге байланысты шығыстар бойынша бюджетті 

атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органның аумақтық бӛлімшесі аванстық 

тӛлемнен кейінгі тӛлем жҥргізу кезінде қҧрылысқа арналған жобалардың 

(техникалық-экономикалық негіздемелер немесе жобалау-сметалық қҧжаттама) 

ведомстводан тыс кешенді сараптамасының оң қорытындысының бар-жоғын қосымша 

тексереді. 

      5-1. Бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органның аумақтық 

бӛлімшесі квазимемлекеттік сектор субъектілерінің тӛлемдерін жҥргізу кезінде 

ағымдағы бақылауды жҥзеге асырады, ол: 

      1) тӛлемнің негізділігін растайтын қҧжаттардың: тауарларды жеткізу 

туралы шот-фактура немесе жҥкқҧжат (акт) немесе орындалған жҧмыстар, 

кӛрсетілген қызметтер актісі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген ӛзге қҧжат тҥрі кӛшірмелерінің бар-жоғына; 

      2) бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жҥзеге асыратын 

уәкілетті орган куәлігінің не квазимемлекеттік сектор субъектісінің жарғылық 

капиталын ҧлғайтуға ақша аударған жағдайда басқару органдарының тиісті 

шешімінің бар-жоғына; 

      3) нысанды толтырудың толықтығы мен дҧрыстығы бойынша Қазақстан 

Республикасы банк заңнамасының талаптарына сәйкестiгіне тӛлем тапсырмаларын 

тексеруден тҧрады. 

      6. Мемлекеттік мекеме: 

      тӛлеуге берілетін шотты табыс етудің заңдылығын және негізділігін; 

      тӛлеуге берілетін шоттың кӛрсетілген деректемелерінің дҧрыстығын; 

      ақша алушылардың пайдасына тӛлемдерді жҥзеге асыру жӛніндегі 

міндеттемелердің уақтылы және толық орындалуын; 

      жасалған азаматтық-қҧқықтық мәмілелерге сәйкес тауарлардың берілуін, 

орындалған жҧмыстарды және (немесе) кӛрсетілген қызметті растаудың 

дҧрыстығын; 

      бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органның аумақтық 

бӛлімшесіне осы баптың 5-тармағында кӛрсетілген, тіркелген азаматтық-

қҧқықтық мәміле бойынша тӛлемнің негізділігін растайтын қҧжаттарды табыс 

етуін қамтамасыз етеді. 

      6-1. Квазимемлекеттік сектор субъектісі: 

      1) тӛлем тапсырмаларын табыс етудің заңдылығы мен негізділігін; 

      2) тӛлем тапсырмаларында кӛрсетілген деректемелердің дҧрыстығын; 

      3) ақша алушының пайдасына тӛлемдерді жҥзеге асыру жӛніндегі 

міндеттемелердің уақтылы және толық орындалуын; 

      4) жасалған операциялардың дҧрыстығын; 

      5) бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органның аумақтық 

бӛлімшесіне тӛлемнің негізділігін растайтын қҧжаттардың табыс етілуін 

қамтамасыз етеді. 

      7. Мемлекеттік мекеменің ӛткен жылдардағы дебиторлық берешегінің 

сомасы азаматтық-қҧқықтық мәміленің талаптарында кӛзделген тауарларды 

(жҧмыстарды, кӛрсетілетін қызметті) беру арқылы ӛтелуге не тиісті бюджеттің 

кірісіне қайтарылуға жатады. 

      8. Тӛлемдер мен ақша аударымдарын жҥзеге асыру тәсілдерін Қазақстан 

Республикасының тӛлемдер мен ақша аударымдары туралы, бюджетті атқару 

жӛніндегі заңнамасы немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған 

халықаралық шарттар айқындайды. 

      9. Тӛлемдер мен ақша аударымдарын жҥзеге асыру тәртібін мемлекеттік 
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жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша бюджетті 

атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды. 

      Ескерту. 97-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.02.16N 557-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 02.07.2013 № 112-V(алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа 

енгізіледі); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      98-бап. Инкассолық ӛкім 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      1-тармақтың бірінші бӛлігі жаңа редакцияда кӛзделген - ҚР 16.11.2015 № 

406-V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқаенгізіледі). 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      1-тармаққа ӛзгеріс енгізу кӛзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен 

(01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі). 

      1. Инкассолық ӛкім соттардың заңды кҥшіне енген шешімдеріне, 

ҧйғарымдарына, қаулыларына, бҧйрықтарына сәйкес берілген, сондай-ақ пайда 

болған салық берешегін, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік 

зейнетақы жарналары немесе әлеуметтік аударымдар бойынша берешекті, 

Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында кӛзделген жағдайларда пайда 

болған берешекті ӛтеуге байланысты атқару парағын немесе бҧйрықты 

республикалық бюджет туралы заңда не жергілікті бюджет туралы мәслихат 

шешімінде тиісті қаржы жылына мемлекеттік тапсырманы орындау ҥшін немесе 

жарғылық капиталдарын ҧлғайтуға (қалыптастыруға) қаражат кӛзделген 

мемлекеттік мекеменің, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектісінің 

мәжбҥрлі тҥрде орындауына негіз болып табылатын қҧжатты білдіреді. 

Инкассолық ӛкім республикалық бюджет туралы заңда не жергілікті бюджет 

туралы мәслихат шешімінде тиісті қаржы жылына мемлекеттік тапсырманы орындау 

ҥшін немесе жарғылық капиталдарын ҧлғайтуға (қалыптастыруға) қаражат 

кӛзделген мемлекеттік мекеме және квазимемлекеттік сектор субъектісі 

тӛлемінің негізділігін растайтын қҧжат болып табылады. 

      Қазақстан Республикасы мемлекеттік кіріс органдарының инкассолық 

ӛкімдерін қоспағанда, инкассолық ӛкім сот шешімі (ҥкімі, ҧйғарымы, қаулысы) 

бойынша берілген атқару парағы немесе бҧйрық немесе ақша ӛндіріп алу туралы 

сот бҧйрығы негізінде және Қазақстан Республикасының заңдарында кӛзделген 

басқа да негіздер бойынша жасалады. 

      2. Инкассолық ӛкім ҧсынылатын, республикалық бюджет туралы заңда не 

жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімінде тиісті қаржы жылына мемлекеттік 

тапсырманы орындау ҥшін немесе жарғылық капиталдарын ҧлғайтуға 

(қалыптастыруға) қаражат кӛзделген мемлекеттік мекеменің және 

квазимемлекеттік сектор субъектісінің қызмет кӛрсетілу орны бойынша бюджетті 

атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органның аумақтық бӛлімшесіне инкассолық 

ӛкім беріледі. 

      Қазақстан Республикасы мемлекеттік кіріс органдарының инкассолық 

ӛкімдерін қоспағанда, инкассолық ӛкім оны жасауға негіз болып табылған 

атқару парағының немесе бҧйрықтың тҥпнҧсқасы не осы қҧжаттың әрбір беті 

соттың елтаңбалық мӛрінің бедерімен куәландырылған кӛшірмесі қоса тіркеліп 

беріледі. 
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      Инкассолық ӛкімде кӛрсетілген сома атқару парағында немесе бҧйрықта 

кӛрсетілген сомаға сәйкес болуға тиіс. 

      Инкассолық ӛкімде республикалық бюджет туралы заңда не жергілікті 

бюджет туралы мәслихат шешімінде тиісті қаржы жылына мемлекеттік тапсырманы 

орындау ҥшін немесе жарғылық капиталдарын ҧлғайтуға (қалыптастыруға) қаражат 

кӛзделген мемлекеттік мекеменің және квазимемлекеттік сектор субъектісінің 

кодтары кӛрсетіледі, олар бойынша осы ӛкімнің орындалуы талап етіледі. 

      3. Инкассолық ӛкімдерді бірыңғай қазынашылық шотқа және бюджетті 

атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органға ашылған шетел валютасындағы 

шоттарға, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарына, 

сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарына арналған 

шоттарға, тиісті бюджеттердің, Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының, ақшаны 

уақытша орналастырудың, сыртқы қарыздарды немесе байланысты гранттарды қайта 

айырбастаудың қолма-қол ақшаны бақылау шоттарына ҧсынуға жол берілмейді. 

      Инвестициялық жоба бойынша инкассолық ӛкімді орындау жӛніндегі 

міндеттемелер туындаған жағдайда ӛзі бҧл инкассолық ӛкім осы инвестициялық 

жобаны қаржыландыру арқылы жҥзеге асырылатын квазимемлекеттік сектор 

субъектісінің шотына ҧсынылады. 

      Инкассолық ӛкімдерді ҧсыну мемлекеттік мекеменің кодына, ақылы 

қызметтер кӛрсету, қайырымдылық кӛмек, жергілікті ӛзін-ӛзі басқару 

шоттарына, сондай-ақ республикалық бюджет туралы заңда не мәслихаттың 

жергілікті бюджет туралы шешімінде тиісті қаржы жылына мемлекеттік 

тапсырманы орындау ҥшін немесе жарғылық капиталдарын ҧлғайтуға 

(қалыптастыруға) қаражат кӛзделген квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 

шоттарына жҥзеге асырылуы мҥмкін. 

      4. Инкассолық ӛкім Қазақстан Республикасының банк 

заңнамасында белгіленген нысан бойынша ҧсынылады. 

      5. Инкассолық ӛкімдерді орындау бюджетті атқару жӛніндегі орталық 

уәкілетті орган белгілеген тәртіппен жҥзеге асырылады. 

      Ескерту. 98-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.02.16 N 557-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі) Заңымен; ӛзгерістер енгізілді - ҚР 13.06.2013 N 101-V (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізiледi), 21.06.2013 N 106-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізiледi); 02.07.2013 № 112-

V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгiзiледi); 16.11.2015 № 403-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      99-бап. Тӛлемдер мен ақша аударымдарын валюталардың 

               түрлері бойынша шетел валютасымен жүзеге асыру 

      1. Мемлекеттік мекемелер тӛлемдер мен ақша аударымдарын валюталардың 

тҥрлері бойынша шетел валютасымен Қазақстан Республикасының резиденті 

еместердің пайдасына шетел валютасын айырбастау және аудару жӛніндегі 

операцияларды жҥргізу жолымен жҥзеге асырады. 

      Валюталардың тҥрлері бойынша шетел валютасын айырбастау Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен айқындалған 
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айырбасталатын кҥнгі валюталар айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша жҥзеге 

асырылады. 

      2. Мемлекеттік мекеме валюталардың тҥрлері бойынша айырбасталған шетел 

валютасын шетел валютасымен шотқа есепке жазылған кҥннен бастап кҥнтізбелік 

он кҥн ішінде мақсаты бойынша пайдалануға тиіс. 

      Пайдаланылмаған не толық пайдаланылмаған шетел валютасы мемлекеттік 

мекеме шығыстарының бюджеттік сыныптамасының шетел валютасын айырбастау 

жҥзеге асырылған кодына ҧлттық валютадағы соманы кейіннен қалпына келтіре 

отырып, кӛрсетілген мерзім ӛткеннен кейін қайта айырбасталуға тиіс. 

      2-1. Бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органда ашылған 

сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотынан сыртқы қарыздың 

немесе байланысты гранттың қайта айырбастау шотына қайта айырбасталған 

ҧлттық валютадағы ақшаны мемлекеттік мекеме бес жҧмыс кҥні ішінде мақсаты 

бойынша пайдалануға тиіс. 

      Бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органда ашылған сыртқы 

қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотынан сыртқы қарыздың немесе 

байланысты гранттың арнайы шотына арналған шотқа қайта айырбасталған шетел 

валютасындағы ақшаны мемлекеттік мекеме бес жҧмыс кҥні ішінде мақсаты 

бойынша пайдалануға тиіс. 

      Ҧлттық немесе шетел валютасындағы пайдаланылмаған не толық 

пайдаланылмаған ақша кӛрсетілген мерзім ӛткен соң ақшасы ҧлттық немесе шетел 

валютасына қайта айырбасталған сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың 

арнайы шотына соманы шетел валютасында кейіннен қалпына келтіре отырып 

айырбасталуға тиіс. 

      3. Мемлекеттік мекеме айырбастау, қайта айырбастау жӛніндегі 

операцияларды ресімдеу кезінде деректемелердің дҧрыстығын және тӛлемдер мен 

ақша аударымдарын шетел валютасымен жҥзеге асырудың негізділігін қамтамасыз 

етеді. 

      3-1. Квазимемлекеттік сектор субъектісінің шотынан айырбасталған шетел 

валютасы оның екінші деңгейдегі банктегі шетел валютасындағы шотына валюта 

тҥрлері бойынша есепке алынған кҥнінен бастап кҥнтізбелік он кҥн ішінде 

мақсаты бойынша пайдаланылуға тиіс. 

      Пайдаланылмаған не толық пайдаланылмаған шетел валютасы кӛрсетілген 

мерзім ӛткен соң квазимемлекеттік сектор субъектісінің шетел валютасы 

айырбасталған шотына кейіннен ҧлттық валютадағы соманы қалпына келтіре 

отырып қайта айырбасталуға тиіс. 

      3-2. Республикалық бюджет туралы заңда не жергілікті бюджет туралы 

мәслихат шешімінде тиісті қаржы жылына жарғылық капиталдарын ҧлғайтуға 

(қалыптастыруға) қаражат кӛзделген квазимемлекеттік сектор субъектілері 

пайдаланылмаған не толық пайдаланылмаған шетел валютасының шетел валютасын 

айырбастау жҥзеге асырылған шотқа уақтылы қайта айырбасталуын және 

қайтарылуын қамтамасыз етеді. 

      4. Тӛлемдер мен ақша аударымдарын шетел валютасында жҥзеге асыру 

тәртібін бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды. 

      Ескерту. 99-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2012.02.16 N 557-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен. 
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      100-бап. Азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеуді және 

                тӛлемдер мен ақша аударымдарын жүргізуді тоқтата 

                тұру 

      1. Бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органның аумақтық 

бӛлімшесі бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындаған 

тәртіппен және мерзімде: 

      1) міндеттемелер мен тӛлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларына 

ӛзгерістер енгізген; 

      2) инкассолық ӛкімдерді ҧсынған; 

      3) егер мемлекеттік мекеме айырбасталған шетел валютасының пайдалану 

мерзімі біткеннен кейінгі келесі жҧмыс кҥні айырбасталған шетел валютасының 

мақсаты бойынша пайдаланылмаған не толық пайдаланылмаған қалдығын қайта 

айырбастау жӛніндегі рәсімді жҥзеге асырмаған; 

      4) егер жергілікті атқарушы орган бюджеттік кредит сомасын оны бӛлген 

жоғары тҧрған бюджетке кредит шартының талаптарында кӛзделген мерзімде 

қайтармаған; 

      5) секвестр жағдайларында азаматтық-қҧқықтық мәмілелерді тіркеу және 

тӛлемдер мен ақша аударымдарын жҥргізу ҥшін мемлекеттік мекемелердің 

қҧжаттарын қабылдауды тоқтата тҧрады. 

      2. Азаматтық-қҧқықтық мәмілелерді тіркеу және мемлекеттік мекемелердің 

тӛлемдерін жҥргізу жӛніндегі операцияларды тоқтата тҧру: 

      1) осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында кӛзделген жағдайда, 

ӛзгерістер енгізілетін шығыстардың бюджеттік сыныптамасының кодтары бойынша 

міндеттемелер мен тӛлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларына ӛзгерістер 

енгізу рәсімі аяқталғанға дейін; 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      2) тармақша жаңа редакцияда кӛзделген - ҚР 16.11.2015 № 406-V Заңымен 

(01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі). 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      2) тармақшаға ӛзгеріс енгізу кӛзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен 

(01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі). 

      2) осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында кӛзделген жағдайда, жалақы 

тӛлеу және басқа да ақшалай тӛлемдер, Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілерінде кӛзделген ақшалай ӛтемақы, 

жәрдемақылар, алименттер тӛлеу, салықтық және әлеуметтік аударымдарды, 

міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын 

аудару, банк қызметін кӛрсетуге ақы тӛлеу жҥзеге асырылатын шығыстардың 

тҥрлерін қоспағанда, осы ӛкімдер ҧсынылған шығыстардың бюджеттік 

сыныптамасының кодтары бойынша инкассолық ӛкімдер орындалғанға дейін; 

      3) осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында кӛзделген жағдайда, 

мақсаты бойынша пайдаланылмаған не толық пайдаланылмаған айырбасталған шетел 

валютасының қалдығын қайта айырбастау рәсімі аяқталғанға дейін; 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      4) тармақша жаңа редакцияда кӛзделген - ҚР 16.11.2015 № 406-V Заңымен 

(01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі). 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      4) тармақшаға ӛзгеріс енгізу кӛзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен 

(01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі). 

      4) осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасында кӛзделген жағдайда, тиісті 

жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісі тӛлеуге берілетін шоттарды 

бюджеттік кредит бойынша берешектің сомасын қайтаруға оларды бӛлген жоғары 
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тҧрған бюджетке ҧсынғанға дейін жҥзеге асырылады. Азаматтық-қҧқықтық 

мәмілелерді тіркеу және тӛлемдерді жҥргізу жӛніндегі операцияларды тоқтата 

тҧру жалақы тӛлеу және басқа да ақшалай тӛлемдер, Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актiлерiнде кӛзделген ақшалай ӛтемақы, 

жәрдемақылар, алименттер тӛлеу, салықтық және әлеуметтiк аударымдарды, 

мiндеттi зейнетақы жарналарын, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналарын 

аудару, банк қызметін кӛрсетуге ақы тӛлеу жҥзеге асырылатын шығыстардың 

тҥрлерiн қоспағанда, тиісті жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісі 

аппаратының қызметін қамтамасыз ететін бюджеттік бағдарлама бойынша жҥзеге 

асырылады; 

      5) осы баптың 1-тармағының 5) тармақшасында кӛзделген жағдайда, 

секвестр кӛзделіп отырған бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) 

бойынша бюджет қаражатын қысқарту туралы тиісті бюджет комиссиясы ҧсыныс 

шығарған кҥннен, келесі жҧмыс кҥнінен бастап, ӛзгерістер енгізілетін 

шығыстардың бюджеттік сыныптамасының кодтары бойынша міндеттемелер мен 

тӛлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларына ӛзгерістер енгізу рәсімі 

аяқталғанға дейін жҥзеге асырылады. 

      Ескерту. 100-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 21.06.2013 N 106-V (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн 

кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 12.11.2015 № 395-

V(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      100-1-бап. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 

                  тӛлемдері мен ақша аударымдарын жүргізуді 

                  тоқтата тұру 

      Инкассолық ӛкім ҧсынылған жағдайда бюджетті атқару жӛніндегі орталық 

уәкілетті органның аумақтық бӛлімшесі бюджетті атқару жӛніндегі орталық 

уәкілетті орган айқындаған тәртіппен және мерзімдерде квазимемлекеттік 

сектор субъектілерінің қҧжаттарын қабылдауды және тӛлемдері мен ақша 

аударымдарын жҥргізуді тоқтата тҧрады. 

      Ескерту. Кодекс 100-1-баппен толықтырылды - ҚР 2012.02.16 N 557-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі) Заңымен; жаңа редакцияда - ҚР 29.09.2014 N 239-

V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен 

соң қолданысқа енгiзiледi). 

      101-бап. Бюджет ақшасын басқару 

      1. Бюджет ақшасын басқару бюджетке тҥсетін тҥсімдердің мерзімдеріне 

сәйкес тӛлемдердің уақтылы тӛленуін қамтамасыз ету жӛніндегі іс-шаралар 

кешенін білдіреді. 

      2. Бюджет ақшасын басқаруды бюджетті атқару жӛніндегі уәкілетті орган 

жҥзеге асырады. 

      3. Бюджетті атқару жӛніндегі уәкілетті орган тҥсімдер мен тӛлемдер 

бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарында кӛзделген кӛлемде тӛлемдерді 

қолма-қол ақшамен қамтамасыз ету ҥшін қажетті шараларды қабылдайды. 

      4. Тӛлемдердің уақтылы және толық тӛленуін жҥргізуді қамтамасыз ету 

ҥшін бюджетті атқару жӛніндегі уәкілетті орган: 

      бюджетке тҥсетін тҥсімдердің кҥтілетін кӛлемдерін және жоспарлы 

кезеңге арналған шығыстардың атқарылуын, қолма-қол ақша профицитін 

(тапшылығын) және оны жабу кӛздерін айқындау жӛніндегі процесс болып 
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табылатын қолма-қол ақша легінің болжамын жасайды; 

      тиісті бюджеттің қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы ақша қозғалысы 

мониторингін жҥргізеді. 

      5. Республикалық және жергілікті бюджеттерге тҥсуі кҥтілетін немесе 

тҥсетін нақты тҥсімдер мен бюджет қаражаты қалдықтары кӛлемінің ағымдағы 

қаржы жылы басталғаннан бері кҥтілетін немесе жҥргізілген тӛлемдер кӛлемінен 

асып тҥсуі қолма-қол ақша профициті болып табылады. 

      Тҥсуі кҥтілетін немесе жҥргізілген тӛлемдер кӛлемінің ағымдағы қаржы 

жылы басталғаннан бері республикалық және жергілікті бюджеттерге тҥсуі 

кҥтілетін немесе тҥсетін нақты тҥсімдердің және бюджет қаражаты 

қалдықтарының кӛлемінен асып тҥсуі қолма-қол ақша тапшылығы болып табылады. 

      6. Тиісті бюджеттің қолма-қол ақшасын бақылау шотында қолма-қол ақша 

тапшылығы болжанған жағдайда қолма-қол ақшаның тапшылығын жабу қарыз алу не 

тҥсімдер мен тӛлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына ӛзгерістер 

енгізу есебінен жҥзеге асырылады. 

      7. Тиісті бюджеттің қолма-қол ақшасын бақылау шотында қолма-қол ақша 

профициті болжанған жағдайда бюджетті атқару жӛніндегі уәкілетті орган 

уақытша бос бюджет ақшасының кӛлемін айқындайды. 

      Ағымдағы қаржы жылының белгілі бір уақыт кезеңі ішінде 

пайдаланылмайтын бірыңғай қазынашылық шоттағы ақша уақытша бос бюджет ақшасы 

болып табылады. 

      Уақытша бос бюджет ақшасын ҧтымды пайдалану және тиісті бюджетке кіріс 

алу мақсатында республикалық және облыстық бюджеттердің, республикалық 

маңызы бар қала, астана бюджеттерінің уақытша бос бюджет ақшасы Қазақстан 

Республикасының Ҧлттық Банкіндегі салымдарға (депозиттерге) орналастырылады. 

      Кодекстің осы бабында кӛзделген жағдайларды қоспағанда, банктік 

шоттардағы бюджет ақшасын орналастыруға жол берілмейді. 

      8. Республикалық және жергілікті бюджеттердің уақытша бос бюджет 

ақшасын орналастыруды бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган 

жҥзеге асырады. 

      9. Уақытша бос бюджет ақшасын орналастыру тәртібін Қазақстан 

Республикасы Ҧлттық Банкімен келісу бойынша бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық уәкілетті орган айқындайды. 

      Ескерту. 101-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi). 

      102-бап. Мемлекеттік мекемелердің ӛздерінің билігінде 

                қалатын тауарларды (жұмыстарды, кӛрсетілетін 

                қызметті) ӛткізуден түсетін ақша бойынша атқару 

      1. Мемлекеттік мекеменің тауарларды (жҧмыстарды, кӛрсетілетін 

қызметтерді) ӛткізуінен тҥсетін ӛз билігінде қалатын ақшаның есебінен 

операцияларды жҥзеге асыру ҥшін мемлекеттік мекеме жыл сайын тауарларды 

(жҧмыстарды, кӛрсетілетін қызметтерді) олардың тҥрлері бойынша ӛткізуден 

тҥсетін ақша тҥсімдері мен шығыстарының жоспарын бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық уәкілетті орган бекітетін Республикалық немесе жергілікті бюджет 

есебінен ҧсталатын мемлекеттік мекемелердің оларды ӛткізуден тҥсетін ақшасы 

ӛзінің иелігінде қалатын  тауарларының (жҧмыстарының, кӛрсетілетін 

қызметтерінің) тізбесінің сыныптауышы негізінде жасайды. 

      2 . Мемлекеттік мекеменің тауарларды (жҧмыстарды, кӛрсетілетін 

қызметті) ӛткізуден тҥсетін ӛз билігінде қалатын ақша тҥсімдері мен 

шығыстарының жоспарын бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бекітеді. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1400000239#z70
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V090005702_#z10


      3. Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі мемлекеттік мекеменің тауарларды 

(жҧмыстарды, кӛрсетілетін қызметті) ӛткізуден тҥсетін ӛз билігінде қалатын 

ақша тҥсімдері мен шығыстарының мемлекеттік мекемелер 

ҧсынған жоспарлары негізінде мемлекеттік мекемелердің тауарларды 

(жҧмыстарды, кӛрсетілетін қызметті) ӛткізуден тҥсетін ӛз билігінде қалатын 

ақша тҥсімдері мен шығыстарының жиынтық жоспарын жасайды. 

      Мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жҧмыстарды, кӛрсетілетін 

қызметті) ӛткізуден тҥсетін ӛз билігінде қалатын ақша тҥсімдері мен 

шығыстарының жиынтық жоспарын бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бекітеді және 

бюджетті атқару жӛніндегі уәкілетті органмен келіседі. 

      4. Мемлекеттік мекеменің тауарларды (жҧмыстарды, кӛрсетілетін 

қызметті) ӛткізуден тҥсетін ӛз билігінде қалатын ақша тҥсімдері мен 

шығыстарының бекітілген жоспарын мемлекеттік мекеме бюджетті атқару 

жӛніндегі уәкілетті органға ҧсынады. 

      Мемлекеттік мекеменің тауарларды (жҧмыстарды, кӛрсетілетін қызметті) 

ӛткізуден тҥсетін ӛз билігінде қалатын ақша тҥсімдері мен шығыстарының 

бекітілген жоспарының қолданысы ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанында 

тоқтатылады. 

      5. Қаржы жылы ішінде мемлекеттік мекеменің тауарларды (жҧмыстарды, 

кӛрсетілетін қызметті) ӛткізуден тҥсетін ӛз билігінде қалатын ақша тҥсімдері 

мен шығыстарының жоспарында кӛзделген сомалардан артық кірістер ағымдағы 

қаржы жылының аяғына дейін тауарларды (жҧмыстарды, кӛрсетілетін қызметті) 

ӛткізуден тҥсетін ақша тҥсімдері мен шығыстарының жоспары нақтыланған 

жағдайда ағымдағы қаржы жылында жҧмсалуы мҥмкін. 

      6. Мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жҧмыстарды, кӛрсетілетін 

қызметті) ӛткізуден тҥсетін, ӛз билігінде қалатын ақша есебінен тауарларды 

(жҧмыстарды, кӛрсетілетін қызметті) сатып алуы Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес жҥзеге асырылады. 

      7. Мемлекеттік мекеменің тауарларды (жҧмыстарды, кӛрсетілетін 

қызметті) ӛткізуден тҥсетін, ӛз билігінде қалатын ақша есебінен азаматтық-

қҧқықтық мәмілелерді тіркеу осы Кодекстің 96-бабына сәйкес жҥзеге асырылады. 

      8. Мемлекеттік мекеменің тауарларды (жҧмыстарды, кӛрсетілетін 

қызметті) ӛткізуден тҥсетін, ӛз билігінде қалатын ақша есебінен жҥргізілетін 

тӛлемдер мемлекеттік мекеменің тауарларды (жҧмыстарды, кӛрсетілетін 

қызметті) ӛткізуден тҥсетін ақшаны есепке алу ҥшін ашылған шотындағы нақты 

қолма-қол ақша шегінде жҥзеге асырылады. 

      9. Мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жҧмыстарды, кӛрсетілетін 

қызметті) ӛткізуден тҥсетін, ӛз иелігінде қалатын ақшаны пайдалану тәртібін 

бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша тиісті 

саланың (аяның) орталық мемлекеттік органы айқындайды. 

      Ескерту. 102-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы 

ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгiзiледi) Заңдарымен. 

       102-1-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 

                 округ әкімдерінің жергілікті ӛзін-ӛзі басқару 

                 функцияларын іске асыруына бағытталған ақша 

                 бойынша атқару 

      1. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері 

Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және ӛзін-ӛзі 

басқару туралы заңнамасында кӛзделген тҥсімдерден тҥсетін қаражатты 
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пайдалану ҥшін жыл сайын аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 

әкiмдерiнің жергілікті ӛзін-ӛзі басқару функцияларын іске асыруына 

бағытталатын ақша тҥсімдері мен шығыстарының жоспарын жасайды. 

      2. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмдерiнің 

жергілікті ӛзін-ӛзі басқару функцияларын іске асыруына бағытталған ақша 

тҥсімдері мен шығыстарының жоспары жергілікті қоғамдастық жиналысымен 

келісілгеннен кейін оны тиісті аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 

округ әкімі бекітеді. 

      Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмдерiнің 

жергілікті ӛзін-ӛзі басқару функцияларын іске асыруына бағытталған ақша 

тҥсімдері мен шығыстарының бекітілген жоспарының қолданысы ағымдағы қаржы 

жылының 31 желтоқсанында тоқтатылады. 

      3. Қаржы жылының ішінде аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 

округ әкімдерінің жергілікті ӛзін-ӛзі басқару функцияларын іске асыруына 

бағытталған ақша тҥсімдері мен шығыстарының жоспарында кӛзделген сомалардан 

артық тҥскен кірістер ағымдағы қаржы жылының аяғына дейін аудандық маңызы 

бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің жергілікті ӛзін-ӛзі басқару 

функцияларын іске асыруына бағытталған ақша тҥсімдері мен шығыстарының 

жоспары нақтыланған және жергілікті қоғамдастық жиналысында келісілген 

жағдайда ағымдағы қаржы жылында жҧмсалуы мҥмкін. 

      4. Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және ӛзін-

ӛзі басқару туралы заңнамасында кӛзделген тҥсімдерден тҥсетін ақша есебінен 

тӛлемдер ақы тӛлеуге арналған шот негізінде жҥзеге асырылады және жергілікті 

ӛзін-ӛзі басқарудың қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы қалдықтар шегінде 

жҥргізіледі. 

      5. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің 

жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу ҥшін аудандық маңызы бар қала, ауыл, 

кент, ауылдық округ аумағындағы мемлекеттік мекемелер, коммуналдық-

мемлекеттік кәсіпорындар ҥшін тауарларды (жҧмыстарды, кӛрсетілетін 

қызметтерді) жергілікті қоғамдастық жиналысының шешімімен жергілікті ӛзін-

ӛзі басқару қаражаты есебінен сатып алуға қҧқығы бар. 

      6. Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және ӛзін-

ӛзі басқару туралы заңнамасында кӛзделген тҥсімдерден жергілікті ӛзін-ӛзі 

басқарудың қолма-қол ақшаны бақылау шотында есепті қаржы жылының аяғына 

қарай пайдаланылмай қалған қаражат қалдықтары тҥсімдер мен шығыстар жоспарын 

нақтылау және жергілікті қоғамдастық жиналысымен келісу арқылы ағымдағы 

жылдың шығыстарын қаржыландыруға бағытталуы мҥмкін. 

      Ақша тҥсімдері мен шығыстарының жоспарын нақтылау қажетіне қарай 

ағымдағы қаржы жылы бойы жҥргізілуі мҥмкін. 

      7. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің 

жергілікті ӛзін-ӛзі басқару функцияларын іске асыруына бағытталған ақша 

тҥсімі мен оны жҧмсау тәртібін бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті 

орган айқындайды. 

      Ескерту. 18-тарау 102-1-баппен толықтырылды - ҚР 13.06.2013 N 101-

V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізiледi) Заңымен; ӛзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-

V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен 

соң қолданысқа енгiзiледi). 

      103-бап. Қаржы жылының аяқталуы 

      1. Ағымдағы қаржы жылының бюджет тҥсімдерін есепке жазуға және 

бюджеттен тӛленетін тӛлемдерді жҥзеге асыруға байланысты операциялардың 
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барлығы ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанында аяқталады. 

      2. Бюджетке ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанынан кейін есепке 

жазылған тҥсімдер жаңа қаржы жылының тҥсімдері болып есептеледі. 

      3. Ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсаны аяқталғанға дейінгіні қоса 

алғанда пайдаланылмаған жоспарлы мақсатқа арналған қалдықтар жойылады. 

      4. Ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша пайда 

болған бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджет қаражатының қалдықтарын 

аккредитивтік және ӛзге де бюджеттен тыс шоттарға аударуға жол берілмейді. 

      104-бап. Бюджет қаражатының қалдықтары 

      1. Тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шоттарында есепті 

кезеңнің соңындағы жағдай бойынша пайдаланылмай қалған қаражат кезеңнің 

соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары болып табылады. 

      2. Кезекті қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша ӛткен қаржы 

жылында бюджеттің атқарылу қорытындылары бойынша пайдаланылмай қалған 

қаражат жыл басындағы бюджет қаражатының қалдықтары болып табылады. 

      3. Жергілікті бюджеттердің бюджет қаражатының қалдықтары жоғары тҧрған 

бюджетке алып қоюға (аударуға) жатпайды. 

      4. Жылдың басындағы бюджет қаражатының қалдықтары бюджетті тҥзету 

арқылы мыналарға: 

      1) алынған қарыздар бойынша негізгі борышқа қызмет кӛрсетуге және оны 

ӛтеуге; 

      2) алынып тасталды - ҚР 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап 

қолданысқа енгізіледі) Заңымен; 

      3) алынып тасталды - ҚР 2012.02.16 N 557-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңымен; 

      4) іске асыру мерзімі бір жылдан асатын бюджеттік даму бағдарламалары 

және дайындау мен беру мерзімі бір қаржы жылынан асатын активтерді және 

басқа да тауарларды, қызмет кӛрсету мерзімі бір қаржы жылынан асатын қызмет 

кӛрсетуді сатып алуды кӛздейтін ағымдағы бюджеттік бағдарламалар бойынша 

ӛткен қаржы жылының тіркелген міндеттемелерінің тӛленбеген бӛлігін 

қаржыландыруға; 

      4-1) аяқталу мерзімі осы Кодекстің 157-бабының 1 және 2-

тармақтарында және 159-бабының 1-1-тармағында кӛрсетілген бекітілген 

қҧжаттамаға сәйкес бюджеттік инвестицияларды іске асыру кезеңіне сәйкес 

келетін бюджеттік инвестицияларды одан әрі қаржыландыруға; 

      5) республикалық немесе облыстық бюджеттен бӛлінген нысаналы 

трансферттердің ӛткен қаржы жылында пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 

сомаларын қайтаруға; 

      6) жалпы сипаттағы трансферттер кӛлемдері туралы заңда (облыстық 

мәслихаттың шешімінде) белгіленген ең тӛменгі кӛлемдерден тӛмен кӛлемде 

жергілікті бюджеттен шығыстардың жекелеген бағыттарын қаржыландырған 

жағдайда, белгіленген соманың тӛлемдер бойынша қаржыландырудың тиісті қаржы 

жылының соңындағы жиынтық жоспарының жылдық сомасынан асып тҥскен сомасы 

ӛткен қаржы жылының қорытындылары бойынша жергілікті атқарушы органдардың 

қайтаруына; 

      7) Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорынан республикалық бюджетке 

нысаналы трансферт тҥрінде тартылған пайдаланылмаған қаражаттың бір бӛлігі 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорына қайтаруға; 

      8) республикалық бюджетке тартылған кепілдік берілген трансферттің бір 

бӛлігі Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорына қайтаруға пайдаланылуы 
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мҥмкін. 

      5. Осы баптың 4-тармағында кӛзделген мақсаттарға бӛлгеннен кейін 

қалған жылдың басындағы бюджет қаражатының қалдықтары бюджет қаражатының бос 

қалдықтары болып табылады және бюджетті нақтылау арқылы ағымдағы жылдың 

шығыстарын қаржыландыруға жіберілуі мҥмкін. 

      6. Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бірінші басшысы бюджеттік 

бағдарлама нәтижелерінің кӛрсеткіштеріне қол жеткізбеуге әкеп соққан бюджет 

қаражатын игермегені ҥшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 

жауаптылықта болады. 

      6-1. Бюджет қаражаты толық игерілген кезде бюджеттік бағдарламалардың 

тікелей және тҥпкілікті нәтижелеріне қол жеткізбегені ҥшін бюджеттік 

бағдарламалар әкімшісінің бірінші басшысы Қазақстан Республикасының 

заңдарына сәйкес жауапты болады. 

      Ескерту. 104-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.02.16 N 557-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-

V(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 

      105-бап. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 

                жауаптылығы 

      Мемлекеттің қатысуы арқылы олардың жарғылық капиталдарына салынатын 

бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемеде кӛзделген 

нәтижелеріне қол жеткізбегені ҥшін, оның ішінде бӛлінген бюджет қаражаты 

толық игерілген кезде, республикалық бюджет туралы заңда не жергілікті 

бюджет туралы мәслихат шешімінде тиісті қаржы жылына жарғылық капиталдарын 

ҧлғайтуға (қалыптастыруға) қаражат кӛзделген квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің бірінші басшылары Қазақстан Республикасының заңдарында 

кӛзделген жауаптылықта болады. 

      Ескерту. 105-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.02.16 N 557-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі) Заңымен; ӛзгеріс енгізілді - ҚР 03.12.2013 № 150-V (алғашқы 

ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі) Заңымен. 

      105-1-бап. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау 

      1. Бюджет қаражатын, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің активтерін, байланысты гранттарды, мемлекеттік және мемлекет 

кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен тартылатын 

қарыздарды басқару және пайдалану, оның ішінде басқа, бюджетті атқаруға 

байланысты қызметтің тиімділігін арттыру, бюджетті атқару кезінде 

бҧзушылықтар мен кемшіліктерді болғызбау, олардың жолын кесу, оларды анықтау 

мақсатында мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жҥзеге асырылады. 

      2. Мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды мемлекеттік аудит және 

қаржылық бақылау органдары «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жҥргізеді. 

      Мемлекеттік органдардың сҧрау салулары бойынша мемлекеттік 

аудиторларды және сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау уәкілетті 

органдарының ӛзге де лауазымды адамдарын мемлекеттік аудит объектілерінің 
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тиісті жылға арналған тізбелерінде кӛзделмеген тексерулерді жҥргізу ҥшін 

тартуға жол берілмейді. 

      Ескерту. 18-тарау 105-1-баппен толықтырылды - ҚР 12.11.2015 № 393-

V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен 

соң қолданысқа енгізіледі). 

19-тарау. БЮДЖЕТТІ НАҚТЫЛАУ 

      106-бап. Бюджетті нақтылау 

      1. Тиісті қаржы жылы ішінде республикалық бюджет туралы заңға немесе 

жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешіміне ӛзгерістер мен толықтырулар 

енгізу арқылы республикалық және жергілікті бюджеттердің кӛрсеткіштерін 

ӛзгерту республикалық және жергілікті бюджеттерді нақтылау болып табылады. 

      2. Республикалық және жергілікті бюджеттерді нақтылау: 

      1) Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық, экологиялық және 

әлеуметтік тҧрақтылығына қауіп тӛндіретін ахуалды жою қажет болған; 

      2) республикалық және жергілікті бюджеттер кірістерін қысқартуды 

немесе шығыстарын ҧлғайтуды кӛздейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актілері қабылданған немесе ӛзгертілген; 

      3) республикалық және жергілікті бюджеттерді атқару барысында 

тҥсімдері ағымдағы қаржы жылы олардың бекітілген жылдық кӛлемінен он 

пайыздан астам сомаға кеміген; 

      4) алып тасталды - ҚР 02.07.2014 N 225-V Заңымен (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгiзiледi); 

      5) осы Кодекстің 10-бабының 4-тармағында, 20-бабының 5-тармағында 

және 104-бабының 5-тармағында кӛзделген; 

      6) аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске 

асыруға бағытталған, Республикалық бюджет комиссиясының оң ҧсыныстары бар 

бюджеттік инвестициялар бойынша осы Кодекстің 153 және 154-

баптарында кӛрсетілген тиісті қҧжаттама ҧсынылмаған жағдайларда жҥргізіледі. 

      2-1. Республикалық бюджетті нақтылау қосымша нысаналы трансферттер мен 

бюджеттік кредиттер бӛлінген және (немесе) олардың бӛлінген кӛлемдері 

ӛзгерген кезде де жҥзеге асырылады. 

      2-2. Жергілікті атқарушы органдар жергілікті бюджеттің қолма-қол ақша 

тапшылығын жабуға ағымдағы қаржы жылынан асатын мерзімге қарыз алған 

жағдайда да жергілікті бюджеттерді нақтылау жҥзеге асырылады. 

      3. Сондай-ақ бірыңғай бюджеттік сыныптамаға ӛзгерістер енгізу кезінде 

жергілікті бюджеттерді нақтылауға жол беріледі. 

      4. Жергілікті атқарушы органның бастамашылығы бойынша ағымдағы қаржы 

жылы ішінде тоқсанына бір-ақ рет жергілікті бюджетті нақтылауға жол 

беріледі. 

      Осы баптың 2-тармағының 1) тармақшасында кӛзделген жағдайларды 

қоспағанда, мәслихат депутаттарының бастамашылығы бойынша жергiлiктi 

бюджеттi ағымдағы қаржы жылы iшiнде тоқсанына бiр реттен жиі емес нақтылауға 

жол берiледi. 

      5. Тиісті бюджеттік комиссияның республикалық бюджет 

туралы заңға немесе мәслихаттың жергілікті бюджет туралы шешіміне ӛзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы ҧсыныстары негізінде бюджетті атқару 

жӛніндегі уәкілетті орган бюджет қаражатын қысқарту туралы шешім қабылданған 

бюджеттік бағдарламалар бойынша операцияларды тоқтата тҧруға қҧқылы. 
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      Ескерту. 106-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24 N 495-

IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз); 02.07.2014 N 225-V (алғашқы 

ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгiзiледi); 07.04.2016 № 487-V (қол қойылған кҥннен бастап қолданысқа 

енгізіледі) Заңдарымен. 

      107-бап. Республикалық бюджетті нақтылау 

      1. Республикалық бюджетті нақтылау Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актілеріне сәйкес Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің және(немесе) 

Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының ҧсыныстары негізінде жҥзеге 

асырылады. 

      2. Республикалық бюджетті нақтылау жӛніндегі ҧсыныстарды Республикалық 

бюджеттік комиссия қарайды. 

      3. Республикалық бюджетті нақтылау кезінде осы Кодексте белгіленген 

республикалық бюджетті әзірлеу мен бекіту кезіндегі талаптар сақталады. 

      4. Республикалық бюджет комиссиясының ағымдағы қаржы жылына арналған 

республикалық бюджетті нақтылау туралы ҧсынысын ескере отырып, республикалық 

бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшілері бес жҧмыс кҥні ішінде: 

      мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органға стратегиялық 

жоспарларға енгізілетін ӛзгерістер мен толықтырулардың жобаларын, ӛзгерістер 

енгізу кӛзделетін бюджеттік бағдарламалар жобаларын; 

      бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органға стратегиялық 

жоспарларға енгізілетін ӛзгерістер мен толықтырулардың жобаларын, бюджеттік 

бағдарламалардың жобаларын және ӛзгерістер енгізу кӛзделетін бюджеттік 

бағдарламалар бойынша бюджеттік ӛтінімді ҧсынады. 

      4-1. Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган 

республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері стратегиялық жоспарларға 

енгізілетін ӛзгерістер мен толықтырулардың жобаларын, бюджеттік 

бағдарламалардың жобаларын ҧсынғаннан кейін бес жҧмыс кҥні ішінде оларды 

қарайды, олар бойынша қорытындылар дайындайды және бюджеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті органға жібереді. 

      Бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган бес жҧмыс кҥні 

ішінде стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға 

ӛзгерістер мен толықтырулардың жобаларын, бюджеттік бағдарламалардың 

жобаларын және бюджеттік ӛтінімдерді қарайды, олар бойынша қорытындылар 

дайындайды және Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізеді. 

      5. Алып тасталды - ҚР 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңымен. 

      6. Республикалық бюджет комиссиясының ҧсынысын ескере отырып, 

бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган бес жҧмыс кҥні ішінде 

нақтыланған республикалық бюджеттің жобасын жасайды және оны Республикалық 

бюджет комиссиясының қарауына енгізеді. 

      7. Бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган Республикалық 

бюджет комиссиясының нақтыланған республикалық бюджеттің жобасы бойынша 

ҧсынысының негізінде он жҧмыс кҥні ішінде республикалық бюджет туралы заңға 

ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын жасайды және оны 

Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің қарауына ҧсынады. 

      Ескерту. 107-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24 N 495-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 
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енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi) 

Заңдарымен. 

      108-бап. Облыстық бюджетті, республикалық маңызы бар 

                қаланың, астананың бюджеттерін нақтылау 

      1. Облыстық бюджетті, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

бюджеттерін оның атқарылу барысында нақтылау осы Кодекске сәйкес тиісті 

жергілікті атқарушы органның және (немесе) мәслихат депутаттарының 

ҧсыныстары негізінде жҥзеге асырылады. 

      2. Облыстық бюджетті, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

бюджеттерін нақтылау жӛніндегі ҧсыныстарды тиісті бюджеттік комиссия 

қарайды. 

      3. Облыстық бюджетті, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

бюджеттерін нақтылау кезінде облыстық бюджетті, республикалық маңызы бар 

қаланың, астананың бюджеттерін әзірлеу мен бекіту кезінде осы Кодексте 

белгіленген талаптар сақталады. 

      4. Облыстық бюджеттерді, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

бюджеттерін нақтылау республикалық бюджетті нақтылауға байланысты 

жҥргізілген жағдайда, мәслихаттың тиісті шешімі Қазақстан Республикасы 

Ҥкіметінің республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы қаулысына 

ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 

қаулысына қол қойылғаннан кейін екі апта мерзімнен кешіктірілмей 

қабылданады. 

      Ескерту. 108-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

      109-бап. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін 

                нақтылау 

      1. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін оны атқару 

барысында нақтылау осы Кодекске сәйкес тиісті жергілікті атқарушы органның 

және (немесе) мәслихат депутаттарының ҧсыныстары негізінде жҥзеге асырылады. 

      2. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін нақтылау жӛніндегі 

ҧсыныстарды тиісті бюджеттік комиссия қарайды. 

      3. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін нақтылау кезінде 

осы Кодексте белгіленген ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін 

әзірлеу мен бекіту кезіндегі талаптар сақталады. 

      4. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін Қазақстан 

Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес облыстық бюджеттер мен аудандардың 

(облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттері арасында бӛлінетін тҥсімдер 

бойынша нақтылау облыстың мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті 

уәкілетті органымен келісім бойынша жҥргізіледі. 

      5. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін нақтылау облыстық 

бюджетті нақтылауға байланысты жҥргізілген жағдайда, мәслихаттың тиісті 

шешімі облыстық бюджет туралы мәслихаттың шешімін іске асыру туралы 

жергілікті атқарушы органның қаулысына ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы жергілікті атқарушы органның қаулысы қабылданғаннан кейін екі апта 

мерзімнен кешіктірілмей қабылданады. 

      Ескерту. 109-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 
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20-тарау. СЕКВЕСТР ЖӘНЕ БЮДЖЕТТІ ТҤЗЕТУ 

      110-бап. Секвестр 

      1. Секвестр бюджет қаражатының шығыстарын белгілі бір шектерде 

қысқартуды кӛздейтін арнайы тетікті білдіреді, ол республикалық және 

жергілікті бюджеттерді атқару кезінде бекітілген тҥсімдер республикалық және 

жергілікті бюджеттерге толық тҥспеуі салдарынан бекітілген бюджеттік 

бағдарламаларды толық кӛлемде қаржыландыру мҥмкін болмаған жағдайларда 

енгізіледі. 

      2. Секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың (кіші 

бағдарламалардың) шығыстарын қоспағанда, бюджет шығыстарын бекітілген жылдық 

кӛлемінің он пайызынан аспайтын сомасына секвестрлеу Қазақстан Республикасы 

Ҥкіметінің немесе жергілікті атқарушы органның шешімі бойынша, он пайыздан 

астам сомаға секвестрлеу – заңның немесе мәслихат шешімінің негізінде жҥзеге 

асырылуы мҥмкін. 

      3. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің немесе жергілікті атқарушы 

органның секвестр жҥргізу туралы қаулысының негізінде бюджеттің атқарылуы 

жӛніндегі уәкілетті орган осы Кодексте белгіленген тәртіппен бюджет 

тҥсімдері мен шығыстарын ӛзгерту арқылы тиісті бюджетті тҥзетуді жҥзеге 

асырады. 

      4. Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) қысқартылған кезде 

олардың басымдығы мен әлеуметтік бағыттылығы ескеріледі. 

      5. Тиісті бюджеттік комиссияның секвестрлеу туралы ҧсынысын ескере 

отырып, бюджетті атқару жӛніндегі уәкілетті орган азаматтық-қҧқықтық 

мәмілелердің тіркелуін жҥзеге асыруды және секвестрлеу белгіленген бюджеттік 

бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тӛлемдер жҥргізуді тоқтата 

тҧрады. 

      5-1. Секвестр жҥргізу кезінде бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері 

ағымдағы қаржы жылына арналған бюджеттік ӛтінімдерді жасайды және оларды 

бюджетті жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік 

жоспарлау жӛніндегі тиісті жергілікті уәкілетті органға ҧсынады. 

      6. Секвестрлеу кезінде бюджет қаражаты есебінен жасалған азаматтық-

қҧқықтық мәмілелер бойынша туындаған қатынастарды реттеу Қазақстан 

Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жҥзеге асырылады. 

      7. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi 

орындауға бағытталған бюджет қаражатының шығыстары бюджеттi атқару 

процесiнде секвестрлеуге жатпайды. 

      Ескерту. 110-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 04.07.2013 № 131-

V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 31.10.2015 № 380-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      111-бап. Бюджетті түзету 

      1. Бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын 

тәртіппен Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің, жергілікті атқарушы 

органдардың қаулылары және ӛзге де нормативтік қҧқықтық актілер негізінде 

тҥсімдердің және тӛлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, кезекті 

қаржы жылына арналған міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық 

жоспарына ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы, бекітілген 
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(нақтыланған) бюджеттің кӛрсеткіштерін ӛзгерту бюджетті тҥзету болып 

табылады. 

      Егер жҥргізілген тҥзетуден кейін бюджетті нақтылау жҥргізілсе, 

бӛлінетін бюджеттік бағдарламаларды қоспағанда, бюджеттің тҥзетілген 

кӛрсеткіштері нақтыланған бюджетте кӛрсетіледі. 

      2. Республикалық бюджетті тҥзету: 

      1) орталық мемлекеттік органдар мен оларға ведомстволық бағыныстағы 

мемлекеттік мекемелер қҧрылған, таратылған, қайта ҧйымдастырылған, 

функциялары мен штат санының лимиттері ӛзгертілген жағдайларда жҥзеге 

асырылады. Бҧл ретте бюджетті тҥзету аталған жағдайларға байланысты тиісті 

бюджеттік бағдарламаларды республикалық бюджет туралы заңмен бекітілген 

(нақтыланған) осы бюджеттік бағдарламалардың жалпы сомасы шегінде 

біріктіруді, бӛлуді, қысқартуды (ҧлғайтуды), беруді білдіреді; 

      2) бюджетте бюджеттік бағдарламалардың белгілі бір әкімшісінің 

бюджеттік бағдарламалары қҧрамында бекітілген бюджеттік бағдарлама қаражаты 

бюджеттік бағдарламалардың тҥрлі әкімшілері арасында бӛлінген; 

      2-2) Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің резервтері қаражатының жалпы 

кӛлемін қайта бӛлу арқылы тиісті резервтің жоспарлы мақсаттарын ҧлғайту ҥшін 

резерв тҥрлерінің біріне кӛзделген қаражат жеткіліксіз болған; 

      3) осы Кодекстің 24-бабының 3-тармағында кӛзделген; 

      3-1) Республикалық бюджет комиссиясында қаралмастан, қаражат ағымдағы 

қаржы жылына арналған бюджеттік бағдарлама шығыстары кӛлемінің бес пайызынан 

аспайтын кӛлемде бюджет шығыстарының қҧрылымын ӛзгертпей, республикалық 

бюджеттік бағдарламалардың бір әкімшісінің бюджеттік даму бағдарламалары 

арасында, Республикалық бюджет комисссиясында міндетті тҥрде қарай отырып, 

ағымдағы қаржы жылына арналған бюджеттік бағдарлама шығыстары кӛлемінің бес 

пайызынан он пайызына дейінгі кӛлемде бюджет шығыстарының қҧрылымын 

ӛзгертпей, республикалық бюджеттік бағдарламалардың бір әкімшісінің 

бюджеттік даму бағдарламалары арасында қайта бӛлінген; 

      4) осы Кодекстің 104-бабының 4-тармағында кӛзделген; 

      5) осы Кодекстің 110-бабының 3-тармағында кӛзделген; 

      5-1) осы Кодекстің 151-бабының 13-тармағында кӛзделген; 

      6) аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске 

асыруға бағытталған, Республикалық бюджет комиссиясының оң ҧсыныстары бар 

бюджеттік инвестициялар бойынша осы Кодекстің 153 және 154-

баптарында кӛрсетілген тиісті қҧжаттама ҧсынылмаған жағдайларда жҥзеге 

асырылады. 

      Бҧл ретте кӛрсетілген бюджеттік инвестицияларды іске асыру ҥшін 

кӛзделген сомалар бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшісінің бір 

бюджеттік бағдарламасы шеңберінде басқа бюджеттік инвестициялық жобалар 

арасында қайта бӛлінуі мҥмкін. 

      3. Жергілікті бюджеттерді тҥзету: 

      1) жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдар мен оларға 

ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер қҧрылған, таратылған, қайта 

ҧйымдастырылған, функциялары мен штат санының лимиттері ӛзгертілген 

жағдайларда жҥзеге асырылады. Бҧл ретте бюджетті тҥзету аталған жағдайларға 

байланысты тиісті бюджеттік бағдарламаларды мәслихаттың жергілікті бюджет 

туралы шешімінде бекітілген (нақтыланған) осы бюджеттік бағдарламалардың 

жалпы сомасы шегінде біріктіруді, бӛлуді, қысқартуды (ҧлғайтуды), беруді 

білдіреді; 

      2) қаржы жылы iшiнде тӛмен тҧрған бюджетке Қазақстан Республикасы 
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Ҥкiметiнiң және облыстың жергілікті атқарушы органының резервтерiнен қаражат 

бӛлiнген, сондай-ақ қаржы жылы ішінде тӛмен тҧрған бюджетке жоғары тҧрған 

бюджетте кӛзделген бӛлінетін бюджеттік бағдарламалардан қаражат бӛлінген; 

      2-1) осы Кодекстің 42-бабының 3-тармағында кӛзделген; 

      2-2) жоғары тҧрған бюджеттен қосымша нысаналы трансферттер мен 

бюджеттік кредиттер бӛлінген және (немесе) олардың бӛлінген кӛлемдері 

ӛзгерген; 

      3) бюджетте бюджеттік бағдарламалардың белгілі бір әкімшісінің 

қҧрамында бекітілген бюджеттік бағдарлама қаражаты бюджеттік 

бағдарламалардың тҥрлі әкімшілері арасында бӛлінген; 

      4) осы Кодекстің 44-бабының 4 және 5-тармақтарында кӛзделген; 

      5) осы Кодекстің 104-бабының 4-тармағында кӛзделген; 

      6) осы Кодекстің 110-бабының 3-тармағында кӛзделген жағдайларда жҥзеге 

асырылады. 

      Ескерту. 111-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24 N 495-

IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 2012.02.16 N 557-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 11.04.2014 № 189-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 

29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен. 

21-тарау. БЮДЖЕТТІК МОНИТОРИНГ ЖӘНЕ НӘТИЖЕЛЕРДІ 

БАҒАЛАУ 

      112-бап. Бюджеттік мониторинг 

      1. Міндеттемелердің уақтылы қабылданбау, бюджеттік бағдарламалар 

бойынша тӛлемдердің уақтылы жҥргізілмеу себептерін анықтау, бюджет тҥсімдері 

мен шығыстарының атқарылу болжамдарын жасау мақсатында жҥзеге асырылатын 

бюджеттің атқарылу кӛрсеткіштерін тҧрақты және жҥйелі жинау, бақылап отыру 

және талдау бюджеттік мониторинг болып табылады. 

      2. Бюджеттік мониторингті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, бюджетті 

атқару жӛніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдар жҥзеге асырады. 

      3. Бюджеттік мониторинг бюджетті атқару жӛніндегі уәкілетті 

органдардың бюджеттік есептілігі және бюджеттік бағдарламалар әкімшілері 

ҧсынатын ақпарат негізінде жҥзеге асырылады. 

      4. Республикалық және жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері 

бюджетті атқару жӛніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдарға 

бюджеттік бағдарламалардың іске асырылу мониторингінің нәтижелері туралы 

есептер береді. 

      5. Бюджеттік мониторинг нәтижелері бойынша бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық және жергілікті уәкілетті органдар тоқсан сайын және жыл 

қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының Ҥкіметіне, республикалық 

бюджеттің атқарылуын бақылау жӛніндегі есеп комитетіне, жергілікті атқарушы 

органдарға және мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органға 

республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы талдамалық 

есепті, сондай-ақ ай сайын бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K080000095_#z366
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K080000095_#z51
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K080000095_#z1304
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K080000095_#z1332
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z100000263_#z94
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z100000263_#z94
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1100000495#z177
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1100000495#z177
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1100000495#z316
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1200000557#z187
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1300000150#z171
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1400000189#z146
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1400000189#z146
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1400000225#z172
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1400000239#z808
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V090005574_#z9
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V090005574_#z35
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V090005574_#z35
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V090005574_#z35


міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік бағдарламалар 

бойынша қабылданбаған міндеттемелер және тӛлемдер бойынша қаржыландыру 

жоспарының уақтылы орындалмауы туралы ескертпе-ақпарат жібереді. 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      6-тармақ жаңа редакцияда кӛзделген - ҚР 12.11.2015 № 393-V Заңымен 

(01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі). 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      6-тармақтың бҧл редакциясы ҚР 12.11.2015 № 393-V Заңына сәйкес 

01.01.2017 дейін қолданыста болады. 

      6. Тиісті бюджеттің атқарылуы туралы талдамалық есептің нәтижелері 

тиісті бюджетті әзірлеу немесе нақтылау, мемлекеттік аудиттің және қаржылық 

бақылаудың бірыңғай дерекқорын қалыптастыру кезінде ескеріледі. 

      7. Бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган бюджеттік 

мониторинг жҥргізу жӛніндегі жалпы әдіснамалық және әдістемелік басшылықты 

қамтамасыз етеді. 

      Ескерту. 112-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24 N 495-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 393-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      113-бап. Нәтижелерді бағалау 

      1. Мемлекеттік орган қызметінің ел немесе ӛңір экономикасының дамуына, 

экономиканың, қоғамның жеке саласына (аясына) тигізетін әсерін кешенді және 

объективті бағалау, мемлекеттік орган қызметі нәтижелерінің кӛрсеткіштеріне 

қол жеткізуді стратегиялық жоспар мен бюджеттік бағдарламалардың іске 

асырылуын бағалау негізінде талдау нәтижелерді бағалау болып табылады. 

      2. Нәтижелерді бағалау: 

      1) нәтижелер кӛрсеткіштерін таңдаудың дҧрыстығын, олардың тҥсінікті 

және анық жазылуын, бюджеттік бағдарламаны іске асыруға қажетті ресурстарды 

жоспарлаудың дҧрыстығын талдауды; 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      2) тармақша жаңа редакцияда кӛзделген - ҚР 03.12.2013 № 150-V Заңымен 

(01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі). 

      2) мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары мен бюджеттік 

бағдарламаларында айқындалған нәтижелер кӛрсеткіштеріне қол жеткізу 

дәрежесін талдауды; 

      3) алынған нәтижелердің стратегиялық жоспарда айқындалған мемлекеттік 

органның стратегиялық бағыттарына, мақсаттары мен міндеттеріне сәйкестігін 

бағалауды; 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      2-тармақты 3-1) тармақшамен толықтыру кӛзделген - ҚР 03.12.2013 № 150-

V Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі). 

      4) қол жеткізген нәтижелердің мемлекеттік қызмет кӛрсетуді алушылардың 

мҥдделері мен қажеттіліктеріне сәйкестігін бағалауды; 

      5) нәтижелердің стратегиялық мақсаттар мен кӛрсеткіштерге қол жеткізе 

алмау себептерін талдауды; 

      6) мемлекеттік органның қызметін жақсарту, бюджеттік бағдарламаларды 

қаржыландыру кӛлемін ҧлғайту, қысқарту не оларды бюджеттен алып тастау 

жӛніндегі ҧсынымдарды қамтуға тиіс. 
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      3. Нәтижелерге бағалау жҥргізу кезінде ҥкіметтік емес ҧйымдардың 

(қоғамдық бірлестіктердің) мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтерді алушыларға 

сауалнама қою, қоғамдық кеңестердің ҧсынымдары негізінде алынған мемлекеттік 

кӛрсетілетін қызметтерді ҧсынудың сапасы туралы ақпараты пайдаланылады. 

      4. Нәтижелерді бағалауды бюджеттік бағдарламалар әкімшілері және 

Қазақстан Республикасының Президенті уәкілеттік берген мемлекеттік органдар 

жҥзеге асырады. 

      5. Нәтижелерді бағалауды жҥргізу тәртібін Қазақстан Республикасының 

Президенті айқындайды. 

      6. Бюджеттік бағдарламаларда айқындалған тікелей және тҥпкілікті 

нәтижелерге қол жеткізбегені ҥшін, оның ішінде бюджет қаражаты толық 

игерілген кезде қол жеткізбегені ҥшін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің 

бірінші басшысы және бюджеттік бағдарламаның басшысы Қазақстан 

Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады. 

      Ескерту. 113-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.11.2015 № 384-V (01.01.2016 

бастап қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 395-V(алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 

5-бӛлім. Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкін 

және оның ведомстволарын қоспағанда, мемлекеттік 

мекемелердің бухгалтерлік есебінің және қаржылық 

есептілігінің жҥйесі 

      Ескерту. 5-бӛлімнің тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 2012.07.05   N 30-

V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

22-тарау. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПКЕ АЛУ ЖҤЙЕСІ 

      114-бап. Бухгалтерлік есепке алудың және қаржылық 

                есептіліктің мақсаты 

      Бухгалтерлік есепке алудың және қаржылық есептіліктің мақсаты мҥдделі 

адамдарды мемлекеттік мекемелердің қаржылық жағдайы туралы толық және дҧрыс 

ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады. 

      115-бап. Бухгалтерлік есепке алудың және қаржылық 

                есептіліктің принциптері мен негізгі сапалық 

                сипаттамалары 

      1. Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есептілікті жасау принциптері 

есептен шығару және қызмет ҥздіксіздігі болып табылады. 

      Есептен шығару принципі ақы тӛлеу уақытына қарамастан, оларды жасау 

фактісі бойынша операциялардың нәтижелерін танумен қамтамасыз етіледі. 

      Қызмет ҥздіксіздігі принципі мемлекеттік мекеменің алдағы болашақта 

жҧмыс істейтін ниеті бар екенін, қызметін таратудың немесе қызмет ауқымдарын 

едәуір қысқартудың қажеті болмайтынын білдіреді. Егер мҧндай ниет немесе 

қажеттілік бар болса, онда қаржылық есептілік арнаулы ережелер бойынша 

жасалады. 

      2. Қаржылық есептіліктің негізгі сапалық сипаттамалары тҥсініктілік, 
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орындылық, сенімділік және салыстырмалылық болып табылады. 

      Тҥсініктілік - қаржылық есептілікте берілетін ақпарат пайдаланушыларға 

тҥсінікті болуы тиіс. 

      Орындылық - шешімдер қабылдайтын пайдаланушылар ҥшін ақпараттың орынды 

болуы және олардың оқиғаны бағалауына кӛмектесуі, бҧрынғы бағаларын растауы 

немесе тҥзетуі тиіс. 

      Сенімділік - елеулі қателер мен бҧрмалаушылықтардың болмауы және 

пайдаланушылардың ақпаратқа шынайы ақпарат ретінде сенуі. 

      Салыстырмалылық - әртҥрлі кезеңдердегі және әртҥрлі мемлекеттік 

мекемелердің ақпаратын салыстыру мҥмкіндігі. Ҧқсас операциялардың қаржылық 

нәтижелері барлық мемлекеттік мекемелер ҥшін бірыңғай әдіснама бойынша 

жҥзеге асырылуға тиіс. 

      116-бап. Бухгалтерлік есепке алу жүйесі 

      1. Бухгалтерлік есепке алу Қазақстан Республикасының бюджет 

заңнамасымен және есепке алу саясатымен регламенттелген мемлекеттік 

мекемелердің операциялары туралы ақпаратты жинаудың, тіркеудің және 

жинақтаудың тәртіпке келтірілген жҥйесін білдіреді. 

      2. Есепке алу саясаты мемлекеттік мекемелер барлық мемлекеттік 

мекемелер ҥшін бірыңғай болып табылатын қаржылық есептілікті жасау мен ҧсыну 

кезінде қолданатын принциптерді, негіздерді, ережелерді, қағидаларды және 

практиканы қамтиды. Есепке алу саясатын бюджетті атқару жӛніндегі орталық 

уәкілетті орган әзірлеп, бекітеді. 

      3. Бухгалтерлік есепке алудағы операциялар мен оқиғалар бюджетті 

атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган әзірлейтін және бекітетін 

мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есепке алу шоттарының 

жоспары негізінде кӛрсетіледі. 

      4. Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жҥргізу тәртібін, 

мемлекеттік мекемелерде тҥгендеу жҥргізу тәртібін, мемлекеттік мекемелер 

ҥшін бухгалтерлік қҧжаттама нысандарының альбомын бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық уәкілетті орган белгілейді. 

      5. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық уәкілетті органмен келісім бойынша қажет болған жағдайларда олардың 

қызмет ерекшелігін ескеріп және мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке 

алуды жҥргізудің белгіленген тәртібін сақтай отырып, мемлекеттік мекемелерде 

ӛз жҥйесінің бухгалтерлік есепке алу жӛніндегі жалпы ережелерін қолдану 

тәртібі туралы нҧсқаулар шығара алады. 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      116-бапты 6 және 7-тармақтармен толықтыру кӛзделген - ҚР 12.11.2015 № 

393-V Заңымен (01.01.2019 бастап қолданысқаенгізіледі). 

      Ескерту. 116-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.05 N 452-

IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

23-тарау. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК 

      117-бап. Қаржылық есептілік 

      1. Қаржылық есептілік мемлекеттік мекеменің қаржылық жағдайы және 

қаржылық жағдайындағы ӛзгерістер туралы ақпаратты білдіреді. 

      2. Мемлекеттік мекеменің қаржылық есептілігі: 

      1) бухгалтерлік балансты; 

      2) алынып тасталды - ҚР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап 
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қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

      2-1) қаржы қызметінің нәтижелері туралы есепті; 

      2-2) таза активтердің/капиталдың ӛзгерістері туралы есепті; 

      3) қаржыландыру кӛздері бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы 

ақша қозғалысы туралы есепті; 

      4) тҥсіндірме жазбаны қамтиды. 

      3. Мемлекеттік мекеменің қаржылық есептілігі бастапқы қҧжаттармен 

расталады. 

      4. Мемлекеттік мекеме барлық операциялардың бірыңғай бухгалтерлік 

есепке алынуын жҥргізеді. 

      5. Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ҧсыну тәртібін 

бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган белгілейді. 

      Ескерту. 117-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.05 N 452-

IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

      118-бап. Шоғырландырылған қаржылық есептілік 

      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi мен бюджеттi атқару жӛнiндегi 

жергілікті уәкiлеттi органдар бюджеттi атқару жӛнiндегi орталық уәкiлеттi 

орган белгiлеген тәртiппен шоғырландырылған қаржылық есептiлiктi жасауға 

мiндеттi. 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      118-бапты екінші бӛлікпен толықтыру кӛзделген - ҚР 02.07.2014 № 225-

V Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі). 

      Ескерту. 118-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.07.2013 № 112-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі). 

      119-бап. Есепті кезең 

      1. Жылдық қаржылық есептілік ҥшін 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды 

қоса алғандағы кҥнтізбелік жыл есепті кезең болып табылады. 

      2. Жаңадан қҧрылған мемлекеттік мекеме ҥшін бірінші есепті жыл ол 

мемлекеттік тіркелген кезден бастап сол жылдың 31 желтоқсанын қоса алғандағы 

кезеңді қамтиды. 

      120-бап. Қаржылық есептілікті ұсыну 

      1. Мемлекеттік мекемелер қаржылық есептілікті бюджеттік бағдарламалар 

әкімшісіне табыс етеді. 

      2. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері қаржылық есептілікті: 

      1) бюджетті атқару жӛніндегі уәкілетті органға; 

      2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау 

органдарына ҧсынады. 

      2-1. Бюджеттi атқару жӛнiндегi жергілікті уәкiлеттi органдар бюджеттi 

атқару жӛнiндегi орталық уәкiлеттi органғашоғырландырылған қаржылық 

есептiлiктi ҧсынады. 

      3. Қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының ҧлттық валютасымен 

беріледі. 

      4. Бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган аралық қаржылық 

есептілікті ҧсыну мерзімін анықтауға және жылына кемінде бір рет ӛзге де 

кезеңділікті белгілеуге қҧқылы. 

      Ескерту. 120-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 02.07.2013 № 112-

V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 393-V (алғашқы ресми жарияланған 
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кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      23-тарауды 120-1 және 120-2-баптармен толықтыру кӛзделген - ҚР 

02.07.2014 № 225-V  Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі). 

6-бӛлім. БЮДЖЕТТІК ЕСЕПКЕ АЛУ МЕН ЕСЕПТІЛІК 

24-тарау. БЮДЖЕТТІК ЕСЕПКЕ АЛУ 

      121-бап. Бюджеттік есепке алу бойынша негізгі ережелер 

      Бюджеттік есепке алу бірыңғай қазынашылық шоттан және мемлекеттік 

мекемелердің шоттарынан жасалатын операциялар туралы, Қазақстан Республикасы 

Ҥкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың талаптары мен міндеттемелері 

туралы ақшалай тҥрдегі ақпаратты жинаудың, тіркеудің және жинақтаудың 

Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен реттелген, тәртіпке 

келтірілген жҥйесін білдіреді. 

      122-бап. Бюджеттік есепке алуды жүргізу 

      1. Бюджеттік есепке алу деректері бюджеттік есептілік жасау ҥшін негіз 

болып табылады. 

      2. Бюджеттік есепке алуды жҥргізу тәртібін бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық уәкілетті орган айқындайды. 

      123-бап. Бюджеттік есептіліктің сапалық сипаттамалары 

      1. Бюджеттік есептілік мынадай: 

      1) жасалған операциялардың тҥпнҧсқалығын және есепке алуда оларды 

кӛрсеткен кезде қателердің жоқтығын білдіретін анықтық; 

      2) Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында кӛзделген барлық 

талап етілетін ақпараттың кӛрсетілуін білдіретін толықтық; 

      3) осы Кодекстің және басқа 

да нормативтік қҧқықтық актілердің есептілікті жасау жӛніндегі ережелерінің 

сақталуын білдіретін сәйкестік сапалық сипаттамаларға сай келуге тиіс. 

      2. Алынған тауарлардың (жҧмыстардың, кӛрсетілген қызметтің) бюджетке 

тҥсетін тҥсімдері бюджеттік есептілікте ақшалай тҥрде кӛрсетіледі. 

      124-бап. Бюджеттік есептіліктің түрлері 

      1. Бюджеттік есептілік есептердің мынадай тҥрлерін: 

      1) мемлекеттік мекемелердің есептерін: 

      тауарларды (жҧмыстарды, кӛрсетілетін қызметті) ӛткізуден тҥскен ақша 

тҥсімдері мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есепті; 

      филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және 

(немесе) меценаттық қызметтен ақшаның тҥсімі мен жҧмсалуы туралы есепті; 

      дебиторлық берешек туралы есепті; 

      кредиторлық берешек туралы есепті; 

      2) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің есептерін: 

      бюджеттік мониторингтің нәтижелері туралы есепті; 

      тауарларды (жҧмыстарды, кӛрсетілетін қызметті) ӛткізуден тҥскен ақша 

тҥсімдері мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есепті; 

      филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және 

(немесе) меценаттық қызметтен ақшаның тҥсуі және оның жҧмсалуы туралы 

есепті; 

      дебиторлық берешек туралы есепті; 
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      кредиторлық берешек туралы есепті; 

      стратегиялық жоспардың іске асырылуы туралы есепті; 

      бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есепті; 

      3) бюджетті атқару жӛніндегі уәкілетті органдардың бюджеттік 

есептілігін: 

      республикалық, тиісті жергілікті бюджеттердің, облыс бюджеттерінің, 

мемлекеттік және шоғырландырылған бюджеттердің атқарылуы туралы есептерді; 

      Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының тҥсімдері мен пайдаланылуы 

туралы есепті; 

      Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының қолма-қол ақшасын бақылау 

шотындағы ақша қозғалысы туралы есепті; 

      мемлекеттік, республикалық және жергілікті бюджеттер бойынша 

тауарларды (жҧмыстарды, кӛрсетілетін қызметті) сатудан тҥскен ақша тҥсімдері 

мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есепті; 

      Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың 

талаптары мен міндеттемелері туралы есепті; 

      мемлекеттік, республикалық және жергілікті бюджеттер бойынша 

филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) 

меценаттық қызметтен ақшаның тҥсуі және оның жҧмсалуы туралы есепті; 

      мемлекеттік, республикалық және жергілікті бюджеттердің дебиторлық 

берешегі туралы есепті; 

      мемлекеттік, республикалық және жергілікті бюджеттердің кредиторлық 

берешегі туралы есепті; 

      бюджеттік мониторинг нәтижелері бойынша республикалық (жергілікті) 

бюджеттің атқарылуы туралы талдамалық есепті; 

      3-1) шоғырландырылған қаржылық есептілікпен бір мезгілде берілетін 

есептерді; 

      4) Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің, жергілікті атқарушы органның 

есептерін: 

      республикалық немесе тиісті жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы 

жылдық есепті; 

      Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы 

туралы жылдық есепті қамтиды. 

      2. Бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган ӛз қҧзыреті 

шегінде бюджеттік есептіліктің қосымша нысандарын белгілейді. 

      3. Орталық және жергілікті мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер 

бюджеттік есептілікті жасау және табыс ету 

жӛніндегі нормативтік қҧқықтық актілерді басшылыққа алуға міндетті. 

      4. Стратегиялық жоспардың іске асырылуы туралы есепті қоспағанда, осы 

баптың 1-тармағының 1), 2), 3) және 3-1) тармақшаларында кӛрсетілген 

бюджеттік есептілікті жасау және ҧсыну тәртібін бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық уәкілетті орган белгілейді. 

      Ескерту. 124-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24 N 495-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-

V(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 16.11.2015 № 403-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 
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      125-бап. Бюджеттің атқарылуы туралы есепті ұсыну 

      1. Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы есеп 

бекітілген, нақтыланған, тҥзетілген республикалық және жергілікті 

бюджеттерді, қабылданған, тӛленбеген міндеттемелерді, бюджет тҥсімдерінің 

атқарылуын және (немесе) тиісті бюджеттің бюджеттік бағдарламалары бойынша 

тӛленген міндеттемелерді кӛрсетеді. 

      2. Бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган есепті айдан 

кейінгі айдың бірінші кҥніндегі жағдай бойынша мемлекеттік, 

шоғырландырылған, республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуы 

туралы есептерді ай сайын – Қазақстан Республикасының Ҥкіметіне, мемлекеттік 

жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органға және ішкі мемлекеттік аудит 

жӛніндегі уәкілетті органға, тоқсан сайын – Қазақстан Республикасы 

Президентінің Әкімшілігіне, республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есепті 

республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жӛніндегі есеп комитетіне 

ҧсынады. 

      3. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетті 

атқару жӛніндегі жергілікті уәкілетті органдары есепті айдан кейінгі айдың 

бірінші кҥніндегі жағдай бойынша ай сайын облыстық бюджеттің, республикалық 

маңызы бар қала, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы есепті әкімдікке, 

облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясына, 

облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі жергілікті уәкілетті органдарына, ішкі мемлекеттік аудит жӛніндегі 

уәкілетті органға ҧсынады. 

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетті атқару 

жӛніндегі жергілікті уәкілетті органдары ай сайын және жыл қорытындылары 

бойынша осы Кодекстің 124-бабында кӛзделген есептерді бюджетті атқару 

жӛніндегі орталық уәкілетті органға ҧсынады. 

      4. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетті атқару жӛніндегі 

жергілікті уәкілетті органы есепті айдан кейінгі айдың бірінші кҥніндегі 

жағдай бойынша ай сайын аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің 

атқарылуы туралы есепті, сондай-ақ осы Кодексте кӛзделген басқа да есептерді 

әкімдікке, облыстың тексеру комиссиясына, ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті органына, 

облыстың бюджетті атқару жӛніндегі жергілікті уәкілетті органына және ішкі 

мемлекеттік аудит жӛніндегі уәкілетті органға ҧсынады. 

      Ескерту. 125-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.21 N 465-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 12.11.2015 № 393-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      126-бап. Стратегиялық жоспардың іске асырылуы туралы есеп 

      1. Стратегиялық жоспардың іске асырылуы туралы есепте оның іске 

асырылу барысы, мемлекеттік орган қызметінің мақсаттарына, нысаналы 

индикаторларына қол жеткізудегі прогресс туралы ақпарат қамтылады. 

      2. Стратегиялық жоспардың іске асырылуы туралы есепті жыл сайын 

ағымдағы қаржы жылының 15 ақпанына дейінгі мерзімде: 

      Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп 

беретін мемлекеттік органдар, - Қазақстан Республикасы Президентінің 

Әкімшілігіне, мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі және бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық уәкілетті органдарға және Қазақстан Республикасының Президенті 

нәтижелердің бағалауын жҥргізуге уәкілеттік берген органдарға; 
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      Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің қҧрамына кіретін мемлекеттік 

органдар, - Қазақстан Республикасының Ҥкіметіне, мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі және бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органдарға және 

Қазақстан Республикасының Президенті нәтижелердің бағалауын жҥргізуге 

уәкілеттік берген органдарға ҧсынады. 

      3. Стратегиялық жоспарлардың іске асырылуы туралы есептер бҧқаралық 

ақпарат қҧралдарында жариялауға жатады. 

      Стратегиялық жоспардың іске асырылуы туралы есепті жасау және ҧсыну 

тәртібін Қазақстан Республикасының Президенті белгілейді. 

      Ескерту. 126-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (01.01.2015 

бастап қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 

25-тарау. БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ ТУРАЛЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 

      127-бап. Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық 

               есепті ұсыну 

      1. Бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган есепті жылдан 

кейінгі жылдың 1 сәуірінен кешіктірмей есепті қаржы жылындағы республикалық 

бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті жасайды және оны Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметіне, мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті 

органға және мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарына ҧсынады. 

      2. Есепті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы 

жылдық есеп: 

      1) республикалық бюджет туралы заңға қосымшаларға сәйкес республикалық 

бюджет кӛрсеткіштерінің атқарылуы туралы деректерді білдіретін тиісті қаржы 

жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есептен; 

      2) есепті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің тҥсімдер бойынша 

атқарылуы, жҥргiзiлген бюджеттiк мониторинг және оның нәтижелерiн бағалау 

негiзiнде республикалық бюджеттік бағдарламалардың орындалуы туралы 

талдамалық есептен тҧрады. 

      Республикалық бюджеттік бағдарламалардың орындалуы туралы талдамалық 

есепте бюджеттік бағдарламалардың тікелей және тҥпкілікті нәтижелерінің 

кӛрсеткіштеріне қол жеткізу, бӛлінген бюджет қаражатының игерілуі, бюджеттік 

бағдарламалардың тиімсіз атқарылуы туралы ақпарат қамтылады. 

      Республикалық бюджеттік бағдарламаларды орындау туралы талдамалық есеп 

бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мен бюджеттік бағдарламалар бӛлігінде 

жасалады; 

      3) тҥсіндірме жазбадан тҧрады. 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      2-тармақты 4) тармақшамен толықтыру кӛзделген - ҚР 02.07.2014 № 225-

V Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі). 

      3. Тҥсіндірме жазба елдегі экономикалық ахуал және республиканың 

тиісті кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамында қабылданған 

салық-бюджет саясатының негізгі бағыттарының іске асырылуы туралы, тиісті 

қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заң баптарының орындалуы 

туралы талдамалық ақпаратты қамтиды. 

      4. Есепті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы 

жылдық есепті Қазақстан Республикасының Ҥкіметі жыл сайын ағымдағы жылдың 20 
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сәуірінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Парламентіне және 

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жӛніндегі есеп комитетіне 

ҧсынады. Бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган есепті қаржы 

жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті Қазақстан 

Республикасының Парламентінде қарау кезінде бюджеттік бағдарламалар 

әкімшілерінің жҧмысын ҥйлестіруді қамтамасыз етеді. 

      4-1. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жӛніндегі есеп 

комитеті ағымдағы жылғы 15 мамырдан кешіктірмей ӛзінің мазмҧны бойынша 

Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің тиісті есебіне қорытынды болып табылатын 

есепті қаржы жылы ҥшін республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есепті 

Қазақстан Республикасының Парламентіне талқылау мен бекіту және Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметіне ақпарат ҥшін ҧсынады. 

      5. Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті жасау және 

ҧсыну тәртібін Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды. 

      Ескерту. 127-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-V (қолданысқа 

енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 12.11.2015 № 393-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      128-бап. Қазақстан Республикасының Парламентінде 

                республикалық бюджеттің атқарылуы туралы 

                жылдық есепті талқылау және бекіту 

      1. Қазақстан Республикасының Парламенті Республикалық бюджеттің 

атқарылуын бақылау жӛніндегі есеп комитетінің республикалық бюджеттің 

атқарылуы туралы есебін алғаннан кейін есепті қаржы жылындағы республикалық 

бюджеттің атқарылуы туралы Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің жылдық есебін 

ӛз кезегімен қарау арқылы Палаталардың бӛлек отырысында - алдымен Мәжілісте, 

содан кейін Сенатта талқылайды. 

      2. Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті талқылаған 

кезде Қазақстан Республикасының Парламенті: 

      Қазақстан Республикасының Ҥкіметі уәкілеттік берген адамдардың 

республикалық бюджеттің атқарылуы және тиісті кезеңге арналған әлеуметтік-

экономикалық даму болжамында қабылданған елдегі салық-бюджет саясатының 

негізгі бағыттарының іске асырылуы туралы баяндамасын; 

      Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жӛніндегі есеп комитеті 

тӛрағасының республикалық бюджеттің атқарылуы туралы баяндамасын; 

      Қазақстан Республикасы Парламентінің Палаталары уәкілеттік берген 

адамдардың республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есеп бойынша қорытынды 

жасалған қосымша баяндамаларын тыңдайды. 

      2-1. Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті талқылау 

кезінде Қазақстан Республикасы Парламентінің тҧрақты комитеттері 

республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері басшыларының бюджеттік 

бағдарламалардың тікелей және тҥпкілікті нәтижелеріне қол жеткізу туралы 

баяндамаларын тыңдайды. 

      3. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің және Республикалық бюджеттің 

атқарылуын бақылау жӛніндегі есеп комитетінің есепті қаржы жылындағы 

республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есептері Қазақстан 

Республикасы Парламентінің Мәжілісі мен Сенатында талқыланғаннан кейін 

Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының бірлескен 

отырысындабекітіледі. 
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      Ескерту. 128-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы 

ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі) Заңдарымен. 

      129-бап. Облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар 

                қала, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы 

                жылдық есепті ұсыну 

      1. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетті 

атқару жӛніндегі жергілікті уәкілетті органы есепті жылдан кейінгі жылдың 1 

сәуірінен кешіктірмей есепті қаржы жылы ҥшін облыстық бюджеттің, 

республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы жылдық 

есепті әкімдікке, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті органына және ішкі 

мемлекеттік аудит жӛніндегі уәкілетті органға ҧсынады. 

      2. Есепті қаржы жылындағы облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар 

қала, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы жылдық есеп: 

      1) облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеті 

туралы мәслихаттың шешіміне қосымшаларға сәйкес облыстық бюджет, 

республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері кӛрсеткіштерінің атқарылуы 

туралы деректерді білдіретін тиісті қаржы жылындағы облыстық бюджеттің, 

республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы 

есептен; 

      2) облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана 

бюджеттерінің тҥсімдер бойынша атқарылуы, жҥргізілген бюджеттік мониторинг 

және нәтижелерді бағалау негізінде жергілікті бюджеттік бағдарламалардың 

орындалуы туралы талдамалық есептен тҧрады. 

      Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың орындалуы туралы талдамалық 

есепте аумақтарды дамыту бағдарламаларының нысаналы индикаторларына, 

жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тікелей және тҥпкілікті нәтижелерінің 

кӛрсеткіштеріне қол жеткізу, бӛлінген бюджет қаражатының игерілуі, бюджеттік 

бағдарламалардың тиімсіз атқарылуы туралы ақпарат қамтылады; 

      3) тҥсіндірме жазбадан тҧрады. 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      2-тармақты 4) тармақшамен толықтыру кӛзделген - ҚР 02.07.2014 № 225-

V Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі). 

      3. Тҥсіндірме жазба экономикалық ахуал және тиісті кезеңге арналған 

әлеуметтік-экономикалық даму болжамында қабылданған салық-бюджет саясатының 

негізгі бағыттарының іске асырылуы туралы, тиісті қаржы жылына арналған 

облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеті баптарының 

орындалуы туралы талдамалық ақпараттан тҧрады. 

      3-1. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімдігі 

«Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қҧрылатын 

қоғамдық кеңестің отырысында облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар 

қала, астана бюджетінің атқарылуы туралы жылдық есепті талқылауды жҥргізеді. 

      4. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкімдігі есепті қаржы 

жылындағы облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана 

бюджеттерінің атқарылуы туралы жылдық есепті жыл сайын қосымшаларымен бірге: 

      1) ағымдағы жылдың 20 сәуірінен кешіктірмей облыстың, республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясына; 

      2) ағымдағы жылдың 1 мамырынан кешіктірмей облыстың, республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың мәслихатына ҧсынады. 
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      Ескерту. 129-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.21 N 465-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 

02.11.2015 № 387-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 393-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      130-бап. Облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар 

                қала, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы 

                жылдық есепті қарау және бекіту 

      1. Мәслихат ӛткен қаржы жылындағы облыстық бюджеттің, республикалық 

маңызы бар қала, астана бюджетінің атқарылуы туралы облыс, республикалық 

маңызы бар қала, астана әкімдіктерінің жылдық есебін облыстық бюджеттің, 

республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы 

облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының 

есебін алғаннан кейін бір айдың ішінде мәслихаттың тҧрақты комиссияларында 

қарайды. 

      2. Жылдық есепті қараған кезде мәслихат: 

      әкімдік уәкілеттік берген адамдардың облыстық бюджеттің, республикалық 

маңызы бар қала, астана бюджеттерінің атқарылуы және тиісті кезеңге арналған 

әлеуметтік-экономикалық даму болжамында қабылданған ӛңірдің салық-бюджет 

саясатының негізгі бағыттарының іске асырылуы туралы баяндамасын; 

      облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру 

комиссиясы тӛрағасының облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, 

астана бюджеттерінің атқарылуы туралы баяндамасын; 

      мәслихат уәкілеттік берген адамның (адамдардың) облыстық бюджеттің, 

республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы есеп 

бойынша қорытынды жасалған баяндамасын; 

      әкімдік уәкілеттік берген адамның облысты, республикалық маңызы бар 

қаланы, астананы дамыту бағдарламасының іске асырылуы туралы баяндамасын; 

      бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бірінші басшыларының облысты, 

республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламаларының нысаналы 

индикаторларына қол жеткізуі, бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы 

туралы баяндамаларын тыңдайды. 

      3. Облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана 

бюджеттерінің атқарылуы туралы жылдық есеп мәслихаттың тҧрақты 

комиссияларында қаралғаннан кейін мәслихаттың сессиясында бекітіледі. 

      Ескерту. 130-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.21 N 465-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 12.11.2015 № 393-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 395-

V(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      131-бап. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің 

                атқарылуы туралы жылдық есепті ұсыну 

      1. Ауданның (облыстың маңызы бар қаланың) бюджетті атқару жӛніндегі 

жергілікті уәкілетті органы есепті жылдан кейінгі жылдың 1 наурызынан 

кешіктірмей есепті қаржы жылы ҥшін аудан (облыстың маңызы бар қала) 
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бюджетінің атқарылуы туралы жылдық есепті қосымшаларымен қоса әкімдікке, 

ауданның (облыстың маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі 

жергілікті уәкілетті органына және ішкі мемлекеттік аудит жӛніндегі 

уәкілетті органға ҧсынады. 

      2. Есепті қаржы жылындағы аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің 

атқарылуы туралы жылдық есеп: 

      1) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті туралы мәслихаттың 

шешіміне қосымшаларға сәйкес аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті 

кӛрсеткіштерінің атқарылуы туралы деректерді білдіретін тиісті қаржы 

жылындағы аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуы туралы 

есептен; 

      2) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің тҥсімдер бойынша 

атқарылуы, жҥргізілген бюджеттік мониторинг және оның нәтижелерін бағалау 

негізінде жергілікті бюджеттік бағдарламалардың орындалуы туралы талдамалық 

есептен тҧрады. 

      Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың орындалуы туралы талдамалық 

есепте аумақтарды дамыту бағдарламаларының нысаналы индикаторларына, 

жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тікелей және тҥпкілікті нәтижелерінің 

кӛрсеткіштеріне қол жеткізу, бӛлінген бюджет қаражатының игерілуі, бюджеттік 

бағдарламалардың тиімсіз атқарылуы туралы ақпарат қамтылады; 

      3) тҥсіндірме жазбадан тҧрады. 

      3. Тҥсіндірме жазба экономикалық ахуал және облыстың, республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың тиісті кезеңге арналған әлеуметтік-

экономикалық даму болжамында қабылданған салық-бюджет саясатының негізгі 

бағыттарының іске асырылуы туралы, тиісті қаржы жылына арналған аудан 

(облыстық маңызы бар қала) бюджеті баптарының орындалуы туралы талдамалық 

ақпаратты қамтиды. 

      3-1. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкімдігі «Қоғамдық 

кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының Заңынасәйкес қҧрылатын қоғамдық 

кеңестің отырысында аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуы 

туралы жылдық есепті талқылауды ӛткізеді. 

      4. Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімдігі есепті қаржы жылындағы 

аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуы туралы жылдық есепті 

жыл сайын қосымшаларымен бірге: 

      1) ағымдағы жылдың 20 наурызынан кешіктірмей қҧрамына тиісті аудан 

(облыстық маңызы бар қала) кіретін облыстың, республикалық маңызы бар 

қаланың, астананың тексеру комиссиясына; 

      2) ағымдағы жылдың 1 сәуірінен кешіктірмей ауданның (облыстық маңызы 

бар қаланың) мәслихатына ҧсынады. 

      Ескерту. 131-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.21 N 465-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 

02.07.2014 N 225-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.11.2015 № 387-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 12.11.2015 № 393-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 395-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 
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      132-бап. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің 

                атқарылуы туралы жылдық есепті қарау және бекіту 

      1. Мәслихат аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімдігінің есепті қаржы 

жылындағы аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуы туралы 

жылдық есебін облыстың тексеру комиссиясының аудан (облыстық маңызы бар 

қала) бюджетінің атқарылуы туралы есебін алғаннан кейін бір ай ішінде 

мәслихаттың тҧрақты комиссияларында қарайды. 

      2. Жылдық есепті қараған кезде мәслихат: 

      әкімдік уәкілеттік берген адамның аудан (облыстық маңызы бар қала) 

бюджетінің атқарылуы туралы баяндамасын; 

      облыстың тексеру комиссиясы тӛрағасының немесе тӛраға уәкілеттік 

берген мҥшесінің аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуы 

туралы баяндамасын; 

      мәслихат уәкілеттік берген адамның (адамдардың) аудан (облыстық маңызы 

бар қала) бюджетінің атқарылуы туралы есеп бойынша қорытынды жасалған 

баяндамасын; 

      әкімдік уәкілеттік берген адамның ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) 

дамыту бағдарламасының іске асырылуы туралы баяндамасын; 

      бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бірінші басшыларының ауданды 

(облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламаларының нысаналы 

индикаторларына қол жеткізуі, бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы 

туралы баяндамаларын тыңдайды; 

      3. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуы туралы жылдық 

есеп мәслихаттың тҧрақты комиссияларында қаралғаннан кейін мәслихаттың 

сессиясында бекітіледі. 

      Ескерту. 132-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2011.07.21 N 465-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 393-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

26-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҦЛТТЫҚ ҚОРЫНЫҢ 

ҚАЛЫПТАСТЫРЫЛУЫ МЕН ПАЙДАЛАНЫЛУЫ ТУРАЛЫ ЖЫЛДЫҚ 

ЕСЕП 

      133-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 

                қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық 

                есепті жасау 

      1. Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын басқаруға байланысты 

қызметтің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында жыл сайын аудит жҥргізіледі. 

      Аудиторлық ҧйымды таңдау конкурстық негізде Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі айқындайтын тәртіппен жҥзеге асырылады. 

      Қазақстан Республикасының Ҥкіметі Қазақстан Республикасы Ҧлттық 

қорының жыл сайынғы аудитін жҥргізуді ҧйымдастыруды қамтамасыз етеді. 

      2. Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының қалыптастырылуы мен 

пайдаланылуы туралы жылдық есепті Қазақстан Республикасының Ҥкіметі 

Қазақстан Республикасы Ҧлттық қоры аудитінің нәтижелерін қоса алғанда, жыл 

сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 мамырына дейін Қазақстан 

Республикасының Ҧлттық Банкімен бірлесіп жасайды. 
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      3. Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының қалыптастырылуы мен 

пайдаланылуы туралы жылдық есепте: 

      1) Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының тҥсімдері мен пайдаланылуы 

туралы есеп; 

      2) Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің Қазақстан Республикасының 

Ҧлттық қорын сенімгерлікпен басқару жӛніндегі қызметі туралы есеп; 

      3) Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорын басқару жӛніндегі ӛзге де 

деректер болуға тиіс. 

      4. Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорын сенімгерлікпен басқару 

нәтижелері бойынша жылдық қаржылық есептілікке Қазақстан Республикасы Ҧлттық 

Банкінің Тӛрағасы мен бас бухгалтері қол қояды. 

      5. Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының қалыптастырылуы мен 

пайдаланылуы туралы жылдық есепті жасаудың нысандары мен тәртібін Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкімен келісім 

бойынша бекітеді. 

      Ескерту. 133-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2012.02.16 N 557-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 

      134-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 

                қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы 

                жылдық есепті ұсыну және бекіту 

      1. Қазақстан Республикасының Ҥкіметі Қазақстан Республикасының Ҧлттық 

Банкімен бірлесе отырып, жыл сайын ағымдағы жылдың 1 маусымынан кешіктірмей 

Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы 

туралы жылдық есепті Қазақстан Республикасы Президентінің бекітуіне ҧсынады. 

      2. Қазақстан Республикасының Ҥкіметі Қазақстан Республикасы Ҧлттық 

қорының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық есепті Қазақстан 

Республикасының Президенті бекіткеннен кейін оны ақпарат ретінде Қазақстан 

Республикасының Парламентіне ҧсынады. 

      3. Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының қалыптастырылуы мен 

пайдаланылуы туралы жылдық есеп және аудит жҥргізудің нәтижелері туралы 

ақпарат бҧқаралық ақпарат қҧралдарында жарияланады. 

      Ескерту. 134-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 12.11.2015 № 395-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі). 

7-бӛлім. МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУ 

      Ескерту. 7-бӛлім алып тасталды - ҚР 12.11.2015 № 393-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі). 

8-бӛлім. Бюджеттік инвестициялар және 

мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік жобалары, оның ішінде концессиялық 

жобалар 
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      Ескерту. 8-бӛлімнің тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 31.10.2015 № 380-

V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен 

соң қолданысқа енгізіледі). 

      Ескерту. 8-бӛлім жаңа редакцияда - ҚР 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 

бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

30-тарау. Бюджеттік инвестицияларды және 

мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық 

жобаларды 

жоспарлау 

      Ескерту. 30-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 31.10.2015 № 380-

V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен 

соң қолданысқа енгізіледі). 

      Ескерту. 30-тарау жаңа редакцияда - ҚР 03.12.2013 № 150-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі). 

      151-бап. Бюджеттiк инвестициялар және 

                мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары, оның 

                ішінде концессиялық жобалар туралы жалпы 

                ережелер 

      Ескерту. 151-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 31.10.2015 № 380-

V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен 

соң қолданысқа енгізіледі). 

      1. Мемлекеттік инвестициялық жобалар мынадай тҥрлерге бӛлінеді: 

      1) бюджеттiк инвестициялар; 

      2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары, оның ішінде концессиялық 

жобалар. 

      Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау мемлекеттік, ҥкіметтік 

бағдарламаларды және аумақтарды дамыту бағдарламаларын іске асыру шеңберінде 

инвестициялық ҧсынысқа экономикалық қорытынды, сондай-ақ мемлекеттік-

жекешелік әріптестік жобасының тҧжырымдамасына экономикалық қорытынды 

негізінде жҥзеге асырылады. 

      2. Бюджеттiк инвестициялар мен мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары, оның ішінде концессиялық жобалар республикалық және жергiлiктi 

болып бӛлiнедi. 

      3. Мыналар: 

      1) бюджеттiк инвестицияларды және мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды жҥзеге асыру нәтижесiнде 

алынған мҥлiкке туындайтын меншiк (республикалық немесе коммуналдық) 

қҧқығына қарай республикалық немесе жергiлiктi ретiндегi меншiк тҥрi бойынша 

ӛлшемшарт; 

      2) пайда алушылар бойынша, егер экономикалық пайда алушылар екi және 

одан да кӛп облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

субъектiлерi болып табылса – республикалық, егер экономикалық пайда алушылар 

бiр облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың субъектiлерi болып 

табылса – жергiлiктi ретіндегі ӛлшемшарт республикалық және жергiлiктi 

бюджеттiк инвестициялар мен мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның 

ішінде концессиялық жобаларды айқындау ӛлшемшарттары болып табылады. 
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      4. Бюджеттiк инвестицияларды және мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды республикалық ретiнде айқындау 

ҥшiн олардың осы баптың 3-тармағында кӛрсетiлген ӛлшемшарттардың бiрiне 

сәйкес келуі жеткiлiктi болады. 

      5. Жергiлiктi бюджеттiк инвестициялар мен мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды облыстық, 

республикалық маңызы бар қалалардың, астананың және аудандық (облыстық 

маңызы бар қалалардың) деп сыныптау осы баптың 3-тармағында кӛзделген 

ӛлшемшарттардың негiзiнде жҥзеге асырылады. 

      6. Республикалық бюджеттiк инвестицияларды орталық мемлекеттiк 

органдар республикалық бюджет қаражаты есебiнен iске асырады. 

      7. Жергiлiктi бюджеттiк инвестицияларды жергiлiктi атқарушы органдар 

жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен iске асырады. 

      8. Бюджеттік инвестициялар: 

      1) техникалық жағынан кҥрделі және (немесе) бірегей және техникалық 

жағынан кҥрделі емес және (немесе) ҥлгілік болуы мҥмкін объектілерді қҧруға 

(салуға) және реконструкциялауға, ақпараттық жҥйелерді енгізуге және 

дамытуға; 

      2) квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын 

қалыптастыру немесе ҧлғайту арқылы саланы (салаларды) институционалдық 

дамытуға бағытталуы мҥмкін. 

      9. Іске асыру кӛзі мен тәсілін айқындау критерийлері: 

      1) бюджеттік инвестицияларды немесе мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды іске асыруда артықшылықты 

таңдау критерийі жекеше сектордың, квазимемлекеттік сектордың субъектілері 

немесе мемлекеттік орган (бюджеттік бағдарлама әкімшісі) арасындағы 

инвестицияларды іске асыру және басқару тиімділігінің кӛрсеткіштері 

негізінде жҥзеге асырылады; 

      2) қаржыландыру тетіктері бойынша критерий пайдалар мен шығындарды 

талдау негізінде жоспарланатын іс-шараның мҥмкіндіктері негізге алына 

отырып, оларды қаржыландыру кӛздері мен тәсілдеріне сәйкес айқындалады. 

      10. Мыналар:  

      1) республикалық бюджет;  

      2) жергілікті бюджет бюджеттік инвестицияларды қаржыландыру кӛздері 

болып табылады. 

      11. Мемлекеттік инвестициялық жобаларды бюджеттен қаржыландыру 

тәсілдері: 

      1) бюджеттік инвестициялық жобаны қаржыландыру; 

      2) бюджеттік инвестициялық жобаны бюджеттік кредиттеу; 

      3) заңды тҧлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ҧлғайту; 

      4) қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске 

асыруын бюджеттік кредиттеу; 

      5) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді 

орындау. 

      12. Мемлекеттік инвестициялық жобаны қаржыландыру тетіктері бюджеттік 

инвестициялар кӛздерін және мемлекеттік инвестициялық жобаларды қаржыландыру 

тәсілдерін қамтиды. 

      13. Аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске 

асыруға бағытталған, осы Кодекстің 153және 154-баптарында белгіленген 

жоспарлау кезеңдерінен ӛтпеген бюджеттік инвестициялар Республикалық бюджет 
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комиссиясының оң ҧсынысы болған кезде республикалық бюджет жобасына немесе 

оны ағымдағы қаржы жылының бірінші жартысында нақтылау шартымен нақтыланған 

республикалық бюджет жобасына енгізіледі. 

      Бҧл ретте бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері Республикалық бюджет 

комиссиясының оң ҧсынысы алынған кҥннен бастап республикалық бюджет 

нақтыланғанға немесе тҥзетілгенге дейін осы Кодекстің 153 және 154-

баптарында кӛрсетілген тиісті қҧжаттаманы бюджеттік жоспарлау жӛніндегі 

орталық уәкілетті органға ҧсынуға міндетті. 

      Тиісті қҧжаттама белгіленген мерзімде ҧсынылмаған жағдайда, бюджеттік 

инвестициялар нақтылау немесе тҥзету кезінде республикалық бюджеттен алып 

тасталады. Бҧл ретте кӛрсетілген бюджеттік инвестицияларды іске асыруға 

кӛзделген сомалар бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшісінің басқа 

бюджеттік инвестициялары арасында қайта бӛлінуі мҥмкін. 

      Аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске 

асыруға бағытталған, Республикалық бюджет комиссиясының оң ҧсыныстары бар 

бюджеттік инвестицияларды қарау және іріктеу тәртібін мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша бюджеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды. 

      Егер аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске 

асыруға бағытталған республикалық бюджеттік инвестициялар бойынша осы 

Кодекстің 153 және 154-баптарында кӛрсетілген қҧжаттар ҧсынылғаннан кейін 

олардың қҧны тиісті жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджет туралы 

заңда кӛзделген сомадан асатын жағдайда, бюджеттік инвестициялар қҧнының 

ҧлғаюы ағымдағы қаржы жылында кӛзделген сомалар шегінде жҥзеге асырылады. 

      Егер аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске 

асыруға бағытталған республикалық бюджеттік инвестициялар бойынша осы 

Кодекстің 153 және 154-баптарында кӛрсетілген қҧжаттар ҧсынылғаннан кейін 

олардың қҧны тиісті жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджет туралы 

заңда кӛзделген сомадан аз болған жағдайда, онда қалған сома бюджеттік 

бағдарламалардың тиісті әкімшісінің бір бюджеттік бағдарламасы шегінде 

бюджеттік инвестициялар арасында қайта бӛлінеді не бюджетті белгіленген 

тәртіппен тҥзету не нақтылау жолымен алып тасталады. 

      14. Бюджеттік инвестицияларды жоспарлау және іске 

асыру тәртібін бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органмен 

келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган 

айқындайды. 

      Ескерту. 151-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 02.07.2014 N 225-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 

31.10.2015 № 380-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі) Заңдарымен. 

      152-бап. Инвестициялық ұсыныстарды әзiрлеу 

      1. Инвестициялық ҧсыныстарды бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi 

әзiрлейді және мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық немесе жергілікті 

уәкілетті органға енгізеді. 

      2. Инвестициялық ҧсыныстар салалық сараптамадан ӛткiзiлуге жатады. 

      3. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi ҧсынылатын инвестициялық 

ҧсыныстардың негізділігі ҥшін Қазақстан Республикасының заңдарында кӛзделген 
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жауаптылықта болады. 

      4. Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті 

орган инвестициялық ҧсынысқа экономикалық қорытынды дайындайды.  

      Мемлекеттік инвестициялық жобаларды бюджеттен қаржыландырудың ықтимал 

тҥрлері мен тәсілдерін айқындау мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық 

немесе жергілікті уәкілетті органның экономикалық қорытындысының нәтижесі 

болып табылады. 

      5. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның экономикалық 

қорытындысына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

тәртіппен инвестициялық жобаны дайындау бойынша іс-шаралар ӛткізеді.  

      6. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ҧсынысын әзірлеу 

немесе тҥзету, оған қажетті сараптамаларды жҥргізу және бюджеттік 

инвестицияларды іріктеу тәртібін бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық 

уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық 

уәкілетті орган айқындайды. 

      Ескерту. 152-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi). 

      153-бап. Бюджеттiк инвестициялық жобаларды жоспарлау 

      1. Бюджеттiк инвестициялық жобаларды жоспарлау мынадай ҥш кезеңде 

жҥзеге асырылады: 

      1) инвестициялық ҧсыныстарды әзірлеу және оларға сараптамалар жҥргізу; 

      2) техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап етпейтін 

жобаларды қоспағанда, бюджеттiк инвестициялық жобалардың техникалық-

экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе тҥзету, сондай-ақ оларға қажетті 

сараптамалар жҥргізу; 

      3) бюджеттi әзiрлеу сатысында бюджеттiк инвестициялық жобаларды 

iрiктеу. 

      2. Аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске 

асыруға бағытталған, Республикалық бюджеттік комиссияның оң ҧсыныстары бар 

бюджеттік инвестициялық жобалар бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің 

республикалық бюджетті нақтылауға немесе тҥзетуге дейін жетіспейтін 

қҧжаттаманы ҧсынуы туралы кейінге қалдыру шартымен бюджет жобасына 

енгізіледі. 

      3. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға бюджеттік 

инвестициялық жобаны іске асырудың орындылығы туралы мемлекеттік 

инвестициялық жобаның инвестициялық ҧсынысына экономикалық қорытынды 

негізінде техникалық-экономикалық негіздемелер енгізеді. 

      4. Ҥлгілік жобалар, ҥлгілік жобалық шешімдер және қайталап 

қолданылатын жобалар бойынша қҧрылысы кӛзделіп отырған, техникалық жағынан 

кҥрделі болып табылмайтын жобалар бойынша техникалық-экономикалық негіздеме 

әзірлеу талап етілмейді. 

      Техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап етпейтін жобалардың 

тізбесін сәулет, қала қҧрылысы және қҧрылыс істері жӛніндегі уәкілетті орган 

әзірлейді және оны Қазақстан Республикасының Ҥкіметі бекітеді. 

      5. Бюджеттік инвестициялық жобаны қарауды мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган бюджеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын бюджеттік инвестициялық 
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жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе тҥзету, сондай-

ақ оған қажетті сараптамалар жҥргізу тәртібіне сәйкес әзірленген техникалық-

экономикалық негіздеменің негізінде жҥзеге асырады. 

      Ҥлгілік жобалар, ҥлгілік жобалық шешімдер және қайталап қолданылатын 

жобалар бойынша қҧрылысы кӛзделіп отырған, техникалық жағынан кҥрделі болып 

табылмайтын жобаларды қарау инвестициялық ҧсыныс кезеңінде жҥзеге асырылады. 

      6. Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті 

орган бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік инвестициялық 

жобаларын қарайды және бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне олар бойынша 

экономикалық қорытынды жібереді. 

      6-1. Бюджеттік инвестициялық жобаны тиісті бюджет жобасына енгізу ҥшін 

іріктеуді бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган немесе 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті орган жҥзеге асырады. 

      7. Осы Кодекстің 151-баптың 13-тармағында кӛрсетілген жағдайларды 

қоспағанда, бюджеттік инвестициялық жобаларды бюджет жобасына енгізу ҥшін: 

      бюджеттік инвестициялық жобаны одан әрі іске асырудың орындылығы 

туралы мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ҧсынысына оң 

экономикалық қорытындының; 

      техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап етпейтін жобаларды 

қоспағанда, бюджеттік инвестициялық жобаның белгіленген тәртіппен бекітілген 

техникалық-экономикалық негіздемесінің; 

      тиісті бюджеттік комиссияның оң ҧсынысының болуы негіз болып табылады. 

      8. Бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі 

пайдалар мен шығындарды экономикалық талдау негізінде жҥргізілетін бюджеттік 

инвестициялық жобаның жҥзеге асырылатындығы мен тиімділігін зерделеу 

нәтижелерін қамтиды. 

      Техникалық шешімдердің ӛзгеруіне және қосымша шығыстарға әкеп соғатын 

бюджеттік инвестициялық жобаның белгіленген техникалық-экономикалық 

параметрлері ӛзгерген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

кейіннен қажетті сараптамалар жҥргізіле отырып, бюджеттік инвестициялық 

жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне тҥзету жҥргізіледі. 

      9. Мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi 

орган бюджеттік комиссиялар мақҧлдаған, экономикалық қорытындысы бар 

инвестициялық ҧсыныстарда қамтылған инвестициялық жобалар бойынша бюджеттiк 

инвестициялық жобалардың тiзбесiн қалыптастырады, олардың техникалық-

экономикалық негiздемелерін әзiрлеу немесе тҥзету, сондай-ақ, оларға қажетті 

сараптамалар жҥргізу мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi орталық немесе 

жергілікті уәкiлеттi органның тиiстi бӛлiнетiн бюджеттiк бағдарламасының 

қаражаты есебiнен жҥзеге асырылады. 

      Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті 

органның бӛлінетін бюджеттік бағдарламасы бойынша техникалық-экономикалық 

негіздемені әзірлеуге бӛлінген қаражаттың игерілу кезеңі бір жылдан асатын, 

бірақ тиісті бюджеттік комиссияның ҧсынысында айқындалған мерзімнен аспайтын 

мерзімді қҧрауы мҥмкін. 

      10. Бюджеттік инвестициялық жобаның белгіленген техникалық-

экономикалық параметрлерін растау ҥшін техникалық-экономикалық негіздеме 

Қазақстан Республикасының заңнамасында кӛзделген экономикалық және басқа да 

сараптамалардан ӛтуге жатады. 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      11-тармақ 24.04.2004 бастап қолданысқа енгізіледі және 31.12.2011 

дейін қолданыста болады - ҚР 03.12.2013 № 150-VЗаңымен (қолданысқа енгізілу 
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тәртібін  2-б. қараңыз). 

      11. Осы бапта белгіленген рәсімдерді сақтамай, тиісті бюджетте 

бекітілген іске асырылатын бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша 

экономикалық сараптама мен қорытынды талап етілмейді. 

      12. Бюджеттік инвестициялық жобаның экономикалық сараптамасы салалық 

сараптаманың, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін 

басқа да сараптамалардың негізінде жҥргізіледі, сондай-ақ ол бюджеттік 

инвестициялық жобаны экономикалық талдауды кешенді бағалау болып табылады. 

      13. Басқа мемлекеттердің аумағында іске асыруға жоспарланып отырған, 

сондай-ақ қҧрылыс қызметін кӛздемейтін бюджеттік инвестициялық жобалардың 

экономикалық сараптамасы техникалық-экономикалық негіздеменің және оған 

салалық орган сараптамасының қорытындысы негізінде жҥргізіледі. 

      14. Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың экономикалық 

сараптамасын Қазақстан Республикасының Ҥкіметі айқындайтын заңды тҧлға 

жҥзеге асырады. 

      15. Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша экономикалық 

қорытындыны Қазақстан Республикасының Ҥкіметі айқындайтын заңды тҧлғаның 

экономикалық сараптамасының қорытындысы негізінде мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті орган дайындайды. 

      16. Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-

экономикалық негіздемелерінің, сондай-ақ, республикалық бюджеттен берілетін 

кредиттер мен нысаналы даму трансферттері есебінен қаржыландыруға 

жоспарланатын жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың экономикалық 

сараптамаларын жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тҧлғалар 

жҥзеге асырады. 

      17. Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың, сондай-ақ нысаналы 

даму трансферттері мен республикалық бюджеттен берілетін кредиттер есебінен 

қаржыландыруға жоспарланатын жобалардың экономикалық қорытындысын жергілікті 

атқарушы органдар айқындайтын заңды тҧлғалардың экономикалық сараптамасының 

қорытындысы негізінде мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті 

органдар дайындайды. 

      18. Бюджеттік инвестициялық жобалардың экономикалық сараптамасын 

жҥзеге асыру ҥшін айқындалған заңды тҧлғалар бюджеттік инвестициялық жобаны 

іске асыру жӛніндегі ҧсынылатын шешімдердің экономикалық сараптамасының 

сапасы ҥшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады. 

      19. Қажет болған жағдайда экономикалық сараптаманы жҥзеге асыру ҥшін 

айқындалған заңды тҧлғалар жҥргізілген сараптамаларда қамтылмаған мәселелер 

бойынша қосымша сараптама жҥргізуді талап етеді. 

      20. Экономикалық қорытындының нәтижелері бойынша бюджеттік 

инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін бюджеттік 

бағдарламалар әкімшісі бекітеді. 

      21. Бюджеттік инвестициялық жобаларды, оның ішінде техникалық-

экономикалық негіздеме әзірлеу талап етілмейтін, сондай-ақ сметалық қҧнын 

ҧлғайту болжанатын бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау, іріктеу тәртібін 

бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды. 

      Ескерту. 153-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi). 
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      154-бап. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына 

                мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк 

                инвестицияларды жоспарлау 

      1. Заңды тҧлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы 

бюджеттiк инвестицияларды жоспарлау мынадай ҥш кезеңде жҥзеге асырылады: 

      1) инвестициялық ҧсыныстарды әзірлеу және оларға сараптамалар жҥргізу; 

      2) қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе тҥзету, сондай-

ақ оларға қажетті сараптамалар жҥргізу; 

      3) бюджетті әзірлеу сатысында заңды тҧлғалардың жарғылық капиталына 

мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды іріктеу. 

      2. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі 

орталық немесе жергілікті уәкілетті органға заңды тҧлғалардың жарғылық 

капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды іске 

асырудың орындылығы туралы мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық 

ҧсынысына экономикалық қорытынды немесе мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобасының тҧжырымдамасына экономикалық қорытынды негізінде қаржылық-

экономикалық негіздемелер енгізеді. 

      Бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесі заңды 

тҧлғалардың жарғылық капиталына бюджет қаражатын салудың орындылығы, 

негізділігі жӛніндегі мәліметтерді және нәтижесін бағалауды қамтитын қҧжатты 

білдіреді. 

      Заңды тҧлғаны дамыту мақсаттары ҥшін заңды тҧлғаның жарғылық капиталын 

бюджет қаражаты есебінен ҧлғайтуға жол беріледі. 

      Іс-шараларды, техникалық-технологиялық шешімдерді толықтыруға және 

(немесе) ӛзгертуге, бекітілген іс-шараларға кӛзделген шығыстарды ҧлғайтуға 

әкеп соғатын, заңды тҧлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы 

арқылы бюджеттік инвестициялардың белгіленген қаржылық-экономикалық 

параметрлері ӛзгерген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

кейіннен қажетті сараптамалар жҥргізіле отырып, бюджеттік инвестициялардың 

қаржылық-экономикалық негіздемесіне тҥзету жҥргізіледі. 

      Бюджеттік комиссияның қарауынсыз және ҧсынуынсыз бюджеттік 

инвестициялардың тҥзетілген қаржылық-экономикалық негіздемесін бекітуге жол 

берілмейді. 

      3. Ҧлттық холдингтер мен ҧлттық басқарушы холдингтiң жарғылық 

капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестицияларды жҥзеге асыру 

кезiнде кӛрсетілген заңды тҧлғалар акцияларының мемлекеттiк топтамасын 

иелену және пайдалану қҧқықтары жоқ бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi 

Қазақстан Республикасы Ҥкiметiнiң шешiмiне сәйкес ҧлттық холдингтер мен 

ҧлттық басқарушы холдинг акцияларының эмиссиясын тӛлей алады. 

      Республикалық бюджеттiк бағдарламалардың осы әкiмшiлерi тиiстi 

бюджеттiк бағдарламалардың жоспарлануын, негiздемесін және iске асырылуын, 

осы Кодекске сәйкес олар бойынша есептiлiкті, мониторингті және олардың 

нәтижелерін бағалауды қамтамасыз етедi. 

      4. Бюджеттік жоспарлау жӛнiндегi орталық уәкiлеттi орган немесе 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергiлiктi уәкiлеттi орган, осы баптың 6-

тармағында кӛзделген жағдайларды қоспағанда, бюджеттік бағдарламалар 

әкімшісінің ҧсынысы мен экономикалық қорытынды негізінде заңды тҧлғалардың 

жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы жоспарланатын бюджеттiк 

инвестицияларды iрiктеуді жҥзеге асырады және қорытындыны тиісті бюджет 

комиссиясының қарауына жібереді. 

      5. Заңды тҧлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы 



республикалық бюджет қаражаты есебінен жоспарланатын бюджеттік инвестициялар 

бойынша экономикалық қорытынды Қазақстан Республикасының Ҥкіметі айқындайтын 

заңды тҧлғаның экономикалық сараптамасының қорытындысы негізінде 

дайындалады. 

      6. Заңды тҧлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы 

іске асыруға жоспарланатын, аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін 

міндеттерді іске асыруға бағытталған, Республикалық бюджеттік комиссияның оң 

ҧсыныстары бар бюджеттік инвестициялар Республикалық бюджеттік комиссияның 

оң ҧсынысы алынған кҥннен бастап республикалық бюджетті нақтылауға немесе 

тҥзетуге дейін бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жетіспейтін қҧжаттаманы 

ҧсынуы туралы кейінге қалдыру шартымен бюджет жобасына енгізіледі. 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      7-тармақ 24.04.2004 бастап қолданысқа енгізіледі және 31.12.2011 дейін 

қолданыста болады - ҚР 03.12.2013 № 150-VЗаңымен (қолданысқа енгізілу 

тәртібін  2-б. қараңыз). 

      7. Заңды тҧлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы 

іске асырылатын, осы бапта белгіленген рәсімдерді сақтамай, тиісті бюджетте 

бекітілген бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық сараптама мен 

қорытынды талап етілмейді. 

      8. Заңды тҧлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы 

республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асыруға жоспарланатын бюджеттік 

инвестициялардың экономикалық сараптамасын Қазақстан Республикасының Ҥкіметі 

айқындайтын заңды тҧлға жҥзеге асырады. 

      9. Заңды тҧлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы 

жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен іске асыруға жоспарланатын бюджеттік 

инвестициялардың, сондай-ақ нысаналы даму трансферттері есебінен 

қаржыландыруға жоспарланатын бюджеттік инвестициялардың экономикалық 

қорытындысы жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тҧлғалардың 

экономикалық сараптамасының қорытындысы негізінде дайындалады. 

      10. Заңды тҧлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы 

жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен іске асыруға жоспарланатын 

бюджеттік инвестициялардың экономикалық сараптамасын жергілікті атқарушы 

органдар айқындайтын заңды тҧлғалар жҥзеге асырады. 

      11. Жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік 

инвестициялардың экономикалық сараптамасын жҥзеге асыруға айқындалған заңды 

тҧлғалар жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік 

инвестицияларды іске асыру бойынша ҧсынылатын шешімдердің экономикалық 

сараптамасының сапасына Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес 

жауаптылықта болады. 

      12. Бюджеттік бағдарламалардың бір әкімшісінің қҧзыретіне жатқызуға 

болмайтын экономиканың тҥрлі салаларында жобалардың іске асырылуын 

кӛздейтін, бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесін 

ҧлттық холдингтер мен ҧлттық басқарушы холдинг бекітетін осы ҧлттық 

холдингтер мен ҧлттық басқарушы холдингтің жарғылық капиталына мемлекеттің 

қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды қоспағанда, заңды тҧлғалардың 

жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар 

жӛніндегі экономикалық қорытындының нәтижелері бойынша бюджеттік 

инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесін бюджеттік 

бағдарламалардың әкімшісі бекітеді. 

      13. Бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесін 

әзiрлеу немесе тҥзету, сондай-ақ заңды тҧлғалардың жарғылық капиталына 
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мемлекеттiң қатысуы арқылы iске асыруға жоспарланатын бюджеттiк 

инвестицияларды iрiктеу тәртiбi мен мерзiмдерiн бюджеттік жоспарлау 

жӛнiндегi орталық уәкiлеттi органмен келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкiлеттi орган айқындайды. 

      Ескерту. 154-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 02.07.2014 № 225-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 № 239-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 

31.10.2015 № 380-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      154-1-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын 

                   жоспарлау 

       1. Мемлекеттік бюджеттен шығыстар кӛзделетін мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік жобасының тҧжырымдамасын бюджеттік бағдарлама әкімшісі әзірлейді 

және осы Кодекстің 152-бабында кӛзделген инвестициялық ҧсыныс кезеңінен 

ӛткізбей, мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық немесе жергілікті 

уәкілетті органға енгізеді. 

      2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тҧжырымдамасы салалық 

сараптамаға жатады. 

      3. Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті 

орган мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тҧжырымдамасына 

экономикалық қорытынды дайындайды. 

      4. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау мемлекеттік-

жекешелік әріптестік жобасы тҧжырымдамасының орындылығы туралы экономикалық 

қорытынды негізінде ҥш кезеңде жҥзеге асырылады: 

      1) бюджетті әзірлеу сатысында мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобасының тҧжырымдамасын әзірлеу және сараптама жасау; 

      2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық 

қҧжаттамасын әзірлеу немесе тҥзету, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар 

жҥргізу; 

      3) шартқа қол қою. 

      5. Тиісті бюджет комиссиясының оң шешімі бар мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік жобасын іске асыруға бағытталған, заңды тҧлғалардың жарғылық 

капиталына мемлекеттің қатысуына арналған шығыстар бюджет нақтыланғанға 

немесе тҥзетілгенге дейін «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының ережелері ескеріле отырып, қаржылық-

экономикалық негіздемені ҧсыну туралы кейінге қалдыру шартымен бюджет 

жобасына енгізіледі. 

      Ескерту. 30-тарау 154-1-баппен толықтырылды - ҚР 31.10.2015 № 380-

V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен 

соң қолданысқа енгізіледі). 

      154-2-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының 

                  тұжырымдамасын әзірлеу 

      1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тҧжырымдамасын әзірлеу 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

саласындағы заңнамасына сәйкес жҥзеге асырылады. 

      Тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органдары және жергілікті 

атқарушы органдар, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын 

консультациялық қолдауға Қазақстан Республикасының Ҥкiметі немесе жергiлiктi 

атқарушы органдар қажет болған жағдайда айқындаған заңды тҧлғалар 

мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары тҧжырымдамасының негiздiлiгi ҥшiн 
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Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады. 

      2. Тиiстi саланың уәкiлеттi мемлекеттiк органдары немесе жергiлiктi 

атқарушы органдар қажет болған жағдайда республикалық және жергiлiктi маңызы 

бар мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тҧжырымдамасына талдау 

жҥргiзу және оны пысықтау ҥшiн Қазақстан Республикасының Ҥкiметi немесе 

жергiлiктi атқарушы орган айқындайтын заңды тҧлғаларды тартады. 

      3. Мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi орталық уәкiлеттi орган 

Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығының сараптамасы негiзiнде 

мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тҧжырымдамасына қорытынды 

дайындайды. 

      Мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган жергiлiктi 

атқарушы орган айқындайтын заңды тҧлға тартылған жағдайда, оның сараптамасы 

негiзiнде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тҧжырымдамасына 

қорытынды дайындайды. 

      4. Бюджет комиссиялары мақҧлдаған, мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобаларының тҧжырымдамаларында қамтылған мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi орталық немесе жергiлiктi 

уәкiлеттi орган конкурстық қҧжаттамаларын әзiрлеу немесе тҥзету, сондай-ақ 

оларға қажеттi сараптамалар жҥргiзу мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi орталық 

немесе жергiлiктi уәкiлеттi органның тиiстi бӛлiнетiн бюджеттiк 

бағдарламасының қаражаты есебiнен жҥзеге асырылатын мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік жобаларының тiзбесiн қалыптастырады. 

      Ескерту. 30-тарау 154-2-баппен толықтырылды - ҚР 31.10.2015 № 380-

V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен 

соң қолданысқа енгізіледі). 

      154-3-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының 

                  конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе 

                  түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар 

                  жүргізу 

      1. Бюджет комиссиялары мақҧлдаған, мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобаларының тҧжырымдамаларында қамтылған мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша конкурстық қҧжаттамаларды әзiрлеу немесе тҥзету жҥзеге 

асырылады. 

      Мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi 

органның бӛлiнетiн бюджеттiк бағдарламасы бойынша мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік жобаларының конкурстық қҧжаттамаларын әзiрлеуге немесе тҥзетуге 

бӛлiнген қаражаттың игерiлу кезеңi бiр жылдан асатын, бiрақ тиiстi бюджет 

комиссиясының ҧсынысында айқындалған мерзiмнен аспайтын мерзiмдi қҧрауы 

мҥмкiн. 

      2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық 

қҧжаттамаларын әзiрлеудi немесе тҥзетудi қаржыландыру мемлекеттiк жоспарлау 

жӛнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органның тиiстi бӛлiнетiн 

бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен жҥзеге асырылады. 

      Республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық 

қҧжаттамаларын әзiрлеуге немесе тҥзетуге Қазақстан Республикасының Ҥкiметi 

айқындайтын заңды тҧлғалар тартылады. 

      Жергiлiктi мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық 

қҧжаттамаларын әзiрлеуге немесе тҥзетуге жергiлiктi атқарушы орган немесе 

Қазақстан Республикасының Ҥкiметi айқындайтын заңды тҧлғалар тартылады. 

      3. Мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi орталық уәкiлеттi орган 

мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық қҧжаттамасын 
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Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығына сараптамаға жiбередi. 

      Мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган 

мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық қҧжаттамасын 

жергiлiктi атқарушы орган айқындайтын заңды тҧлға тартылған жағдайда, оған 

сараптамаға жiбередi. 

      4. Мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

саласындағы заңнамасына сәйкес тиiстi сараптамалар негiзiнде конкурстық 

қҧжаттама бойынша қорытындылар қалыптастырады. Бюджеттік жоспарлау жӛніндегі 

орталық уәкілетті орган оларды Республикалық бюджет комиссиясының қарауына 

енгiзедi. 

      5. Мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы 

заңнамасына сәйкес тиiстi сараптамалар мен келiсулер негiзiнде конкурстық 

қҧжаттама бойынша қорытындылар қалыптастырады және оларды тиiстi бюджет 

комиссиясының қарауына енгiзедi. 

      6. Конкурстық қҧжаттамаға тиiстi бюджет комиссиясының қарауынсыз 

мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттiк 

мiндеттемелердi енгізуге жол берiлмейдi. 

      7. Қолда бар жобалау-сметалық қҧжаттаманы мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік объектісінің нақты алаңына байланыстыруды конкурсты ҧйымдастырушы 

конкурстық қҧжаттаманы әзiрлеу немесе тҥзету шеңберінде не жекеше әріптес 

мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тҧжырымдамасында қамтылған 

мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының маркетингтiк және қаржылық-

экономикалық ӛлшемдерiн ескере отырып жҥзеге асырады. 

      8. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының техникалық-

экономикалық негiздемесiн әзiрлеуге немесе тҥзетуге, сондай-ақ оларға 

қажеттi сараптамалар жҥргiзуге қойылатын талаптарды мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды. 

      Ескерту. 30-тарау 154-3-баппен толықтырылды - ҚР 31.10.2015 № 380-

V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен 

соң қолданысқа енгізіледі). 

      154-4-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын 

                  консультациялық қолдау 

      1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық қолдау 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша 

бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртiппен 

мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органның 

бӛлiнетiн бюджеттiк бағдарламасы шеңберiнде жҥзеге асырылады. 

      2. Бюджеттік жоспарлау жӛнiндегi орталық уәкiлеттi орган немесе 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергiлiктi уәкiлеттi орган мемлекеттік-

жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық қолдау жӛнiнде қызметтер 

кӛрсетуге арналған қорытындыны тиiстi бюджет комиссиясының қарауына 

енгiзедi. 

      3. Бюджет комиссиялары мақҧлдаған әрбiр мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік жобасын консультациялық қолдау жӛнiндегi кӛрсетілетін қызметтердi 

қаржыландыру кӛлемдерi бойынша мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi орталық 

немесе жергiлiктi уәкiлеттi орган консультациялық қолдау жӛнiндегi 

кӛрсетілетін қызметтердiң тiзбесiн қалыптастырады, ол мемлекеттiк жоспарлау 

жӛнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органның тиiстi бӛлiнетiн 

бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен жҥзеге асырылады. 
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      Республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын 

консультациялық қолдауға, қажет болған жағдайда, Қазақстан Республикасының 

Ҥкiметi айқындайтын заңды тҧлғалар тартылады. 

      Жергiлiктi мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық 

қолдауға, қажет болған жағдайда, жергiлiктi атқарушы орган немесе Қазақстан 

Республикасының Ҥкiметi айқындайтын заңды тҧлғалар тартылады. 

      Ескерту. 30-тарау 154-4-баппен толықтырылды - ҚР 31.10.2015 № 380-

V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен 

соң қолданысқа енгізіледі). 

      155-бап. Концессиялық жобаларды жоспарлау 

      Концессиялық жобаларды жоспарлау концессиялық жобаны іске асырудың 

орындылығы туралы мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ҧсынысына 

экономикалық қорытынды негізінде мынадай ҥш кезеңде жҥзеге асырылады: 

      1) концессиялық ҧсыныстарды әзiрлеу және іріктеу; 

      2) концессиялық жобалардың конкурстық қҧжаттамасын әзірлеу немесе 

тҥзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жҥргізу; 

      3) концессия шартын жасасу. 

      Ескерту. 155-бап жаңа редакцияда - ҚР 03.12.2013 № 150-V Заңымен 

(01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі). 

      155-1-бап. Концессиялық ұсыныстарды әзірлеу және іріктеу 

      1. Концессиялық ҧсыныстарды әзірлеу және іріктеу Қазақстан 

Республикасының концессиялар туралы заңнамасына сәйкес жҥзеге асырылады. 

      Тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органдары және жергілікті 

атқарушы органдар, сондай-ақ концессиялық жобаларды консультациялық қолдауға 

Ҥкімет немесе жергілікті атқарушы органдар айқындаған заңды тҧлғалар 

концессиялық ҧсыныстардың негізділігі ҥшін Қазақстан Республикасының 

заңдарына сәйкес жауаптылықта болады. 

      2. Тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органдары немесе жергілікті 

атқарушы органдар республикалық және жергілікті маңызы бар концессиялық 

жобалар бойынша концессиялық ҧсыныстарға талдау жҥргізу және оларды пысықтау 

ҥшін Қазақстан Республикасының Ҥкіметі немесе жергілікті атқарушы орган 

айқындайтын заңды тҧлғаларды тартады. 

      3. Мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi орталық уәкiлеттi орган 

«Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабының 3-2) 

тармақшасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, концессия мәселелерi 

жӛнiндегi мамандандырылған ҧйымның сараптамасы негiзiнде концессиялық ҧсыныс 

бойынша қорытынды дайындайды. 

      Мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi жергілікті уәкiлеттi орган 

«Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабының 3-2) 

тармақшасында белгіленген жағдайда, жергілікті атқарушы орган айқындайтын 

заңды тҧлға тартылатын болса, оның сараптамасы негізінде концессиялық ҧсыныс 

бойынша қорытынды дайындайды. 

      4. Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті 

орган бюджеттік комиссиялар мақҧлдаған, концессиялық ҧсыныстарда қамтылған 

концессиялық жобалар бойынша концессиялық жобалардың тізбесін 

қалыптастырады, олардың конкурстық қҧжаттамаларын әзірлеу немесе тҥзету, 

сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жҥргізу мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның тиісті бӛлінетін 

бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жҥзеге асырылады. 

      Ескерту. 155-1-бап жаңа редакцияда - ҚР 03.12.2013 № 150-V Заңымен 

(01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); ӛзгеріс енгізілді - ҚР 
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02.07.2014 N 225-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен. 

      155-2-бап. Концессиялық жобалардың конкурстық 

                  құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, 

                  сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу 

      1. Бюджеттік комиссиялар мақҧлдаған, концессиялық ҧсыныстарда 

қамтылған концессиялық жобалар бойынша концессиялық жобаның конкурстық 

қҧжаттамасының ажырамас бӛлігі болып табылатын концессиялық жобалардың 

техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуді немесе тҥзетуді қамтитын 

концессиялық жобалардың конкурстық қҧжаттамаларын әзірлеу немесе тҥзету 

жҥзеге асырылады. 

      Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті 

органның бӛлінетін бюджеттік бағдарламасы бойынша концессиялық жобалардың 

конкурстық қҧжаттамаларын әзірлеуге немесе тҥзетуге бӛлінген қаражаттың 

игерілу кезеңі бір жылдан асатын, бірақ тиісті бюджеттік комиссияның 

ҧсынысында айқындалған мерзімнен аспайтын мерзімді қҧрауы мҥмкін. 

      2. Концессиялық жобалардың конкурстық қҧжаттамаларын әзірлеуді немесе 

тҥзетуді қаржыландыру мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық немесе 

жергілікті уәкілетті органның тиісті бӛлінетін бюджеттік бағдарламасының 

қаражаты есебінен жҥзеге асырылады. 

      Республикалық концессиялық жобалардың конкурстық қҧжаттамаларын 

әзірлеуге не тҥзетуге, осы баптың 7-тармағында кӛзделген жағдайларды 

қоспағанда, Қазақстан Республикасының Ҥкіметі айқындайтын заңды тҧлғалар 

тартылады. 

      Жергілікті концессиялық жобалардың конкурстық қҧжаттамаларын әзірлеуге 

немесе тҥзетуге, осы баптың 7-тармағында кӛзделген жағдайларды қоспағанда, 

жергілікті атқарушы орган немесе Қазақстан Республикасының Ҥкіметі 

айқындайтын заңды тҧлғалар тартылады. 

      3. Мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi орталық уәкiлеттi орган 

«Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабының 3-3) 

тармақшасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, концессиялық жобаның 

конкурстық қҧжаттамасының ажырамас бӛлiгi болып табылатын концессиялық 

жобаның техникалық-экономикалық негiздемесiн қамтитын концессиялық 

жобалардың конкурстық қҧжаттамасын концессия мәселелерi жӛнiндегi 

мамандандырылған ҧйымға сараптамаға жiбередi. 

      Мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi жергілікті уәкiлеттi орган 

«Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабының 3-3) 

тармақшасында белгіленген жағдайда, концессиялық жобаның конкурстық 

қҧжаттамасының ажырамас бӛлiгi болып табылатын концессиялық жобаның 

техникалық-экономикалық негiздемесiн қамтитын концессиялық жобалардың 

конкурстық қҧжаттамасын жергілікті атқарушы орган айқындайтын заңды тҧлғаға 

сараптамаға жiбередi. 

      4. Бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан 

Республикасының концессиялар туралы заңнамасына сәйкес тиісті 

сараптамалардың негізінде концессиялық жобаның конкурстық қҧжаттамасы 

бойынша қорытындылар қалыптастырады және оларды Республикалық бюджет 

комиссиясының қарауына енгізеді. 

      5. Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті орган 

Қазақстан Республикасының концессиялар туралы заңнамасына сәйкес тиісті 

сараптамалар мен келісулер негізінде концессиялық жобаның конкурстық 

қҧжаттамасы бойынша қорытындылар қалыптастырады және оларды тиісті бюджеттік 
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комиссияның қарауына енгізеді. 

      6. Конкурстық қҧжаттамаға тиісті бюджеттік комиссияның қарауынсыз 

мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді қосуға жол берілмейді. 

      7. Әзірленген жобалау-сметалық қҧжаттамасы бар, сондай-ақ техникалық 

жағынан кҥрделі болып табылмайтын, ҥлгілік жобалар, ҥлгілік жобалық шешімдер 

және қайталап қолданылатын жобалар негізінде іске асырылатын жобалар бойынша 

техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу талап етілмейді. 

      Қолда бар жобалау-сметалық қҧжаттаманы концессия объектісінің нақты 

алаңына байланыстыруды конкурсты ҧйымдастырушы конкурстық қҧжаттаманы 

әзiрлеу немесе тҥзету шеңберінде немесе концессионер конкурстық қҧжаттама 

шарттарына сәйкес концессиялық жобаның маркетингтiк және қаржылық-

экономикалық ӛлшемдерiн ескере отырып жҥзеге асырады. 

      8. Концессиялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге 

немесе тҥзетуге, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар жҥргізуге қойылатын 

талаптарды бюджеттік жоспарлау жӛнiндегi уәкiлеттi органмен келісу бойынша 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі уәкiлеттi орган айқындайды. 

      Ескерту. 155-2-бап жаңа редакцияда - ҚР 03.12.2013 № 150-V Заңымен 

(01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); ӛзгерістер енгізілді - ҚР 

02.07.2014 N 225-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгiзiледi); 31.10.2015 № 380-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      155-3-бап. Концессиялық жобаларды консультациялық қолдау 

      1. Концессиялық жобаларды консультациялық қолдау мемлекеттік жоспарлау 

жӛнiндегi уәкiлеттi органмен келісу бойынша бюджетті атқару жӛніндегі 

уәкiлеттi орган айқындайтын тәртіппен мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі 

орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бӛлінетін бюджеттік 

бағдарламасы шеңберінде жҥзеге асырылады. 

      2. Бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган немесе 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті орган концессиялық 

жобаларды консультациялық қолдау жӛнінде қызметтер кӛрсетуге арналған 

қорытындыны тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді. 

      3. Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті 

орган бюджеттік комиссиялар мақҧлдаған әрбір концессиялық жобаны 

консультациялық қолдау жӛніндегі қызметтерді қаржыландыру кӛлемдері бойынша 

концессиялық жобаларды консультациялық қолдау жӛніндегі қызметтердің 

тізбесін қалыптастырады, ол мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық немесе 

жергілікті уәкілетті органның тиісті бӛлінетін бюджеттік бағдарламасының 

қаражаты есебінен жҥзеге асырылады. 

      Республикалық концессиялық жобаларды консультациялық қолдауға қажет 

болған жағдайда Қазақстан Республикасының Ҥкіметі айқындайтын заңды тҧлғалар 

тартылады. 

      Жергілікті концессиялық жобаларды консультациялық қолдауға қажет 

болған жағдайда жергілікті атқарушы орган немесе Қазақстан Республикасының 

Ҥкіметі айқындайтын заңды тҧлғалар тартылады. 

      Ескерту. 155-3-бап жаңа редакцияда - ҚР 03.12.2013 № 150-V Заңымен 

(01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); ӛзгеріс енгізілді - ҚР 

29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен. 
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      156-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары 

                бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде 

                мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді 

                қабылдау үшін негіздер 

      1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді қабылдау мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарына қол қою 

арқылы жҥзеге асырылады. 

      Мыналар: 

      1) келіссӛздер хаттамасы (ол болған кезде); 

      2) бюджет комиссиясының мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары 

бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау туралы ҧсынысы болуы 

мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді қабылдау ҥшін негіз болып табылады. 

      2. Мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді қабылдау концессия 

шарттарына қол қою арқылы жҥзеге асырылады. 

      Мыналар: 

      1) келіссӛздер хаттамасы (ол болған кезде); 

      2) Қазақстан Республикасының концессиялар туралы заңнамасына сәйкес 

қҧрылған концессия жӛніндегі комиссияның конкурс жеңімпазын айқындау туралы 

ҧсыныстары; 

      3) бюджет комиссиясының мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi 

қабылдау туралы ҧсыныстары мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi қабылдау 

ҥшiн негiз болып табылады. 

      Ескерту. 156-бап жаңа редакцияда - ҚР 31.10.2015 № 380-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі). 

      156-1-бап. Дербес бiлiм беру ұйымдарын дамыту үшiн 

                  құрылтайшының нысаналы салымын салу арқылы 

                  жүзеге асырылатын бюджеттiк инвестицияларды 

                  жоспарлау 

      Ескерту. 156-1-бап алып тасталды - ҚР 2012.02.16 N 557-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі) Заңымен. 

31-тарау. Бюджеттік инвестицияларды және 

мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық 

жобаларды жҥзеге 

асыру 

      Ескерту. 31-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 31.10.2015 № 380-

V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен 

соң қолданысқа енгізіледі). 

      157-бап. Бюджеттiк инвестициялық жобаларды iске асыру 

      1. Бюджеттiк инвестициялық жобалар олардың белгiленген тәртiппен 

бекiтiлген техникалық-экономикалық негiздемелерiне сәйкес iске асырылады. 

      2. Бюджеттiк инвестициялық жобаларды iске асыру шеңберiнде кӛзделетiн 

қҧрылыс қызметi белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау-сметалық 

қҧжаттамаға сәйкес жҥзеге асырылады. 

      Қазақстан Республикасы ратификациялаған, Қазақстан Республикасының 
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Ҥкіметі жасаған қарыз туралы келісім шеңберінде іске асырылатын бюджеттік 

инвестициялық жобалар бойынша бюджеттік инвестициялық жобалардың сметалық 

қҧнын ҧлғайтуды қаржыландыру, егер қарыз шартының талаптарына сәйкес 

мердігермен азаматтық-қҧқықтық шартта қҧнын ҧлғайтуды қаржыландыру жӛнінде 

ӛзгеше талаптар белгіленген болса, азаматтық-қҧқықтық шартқа сәйкес жобалау-

сметалық қҧжаттаманы тҥзетпей-ақ мҥмкін болады. 

      3. Бюджеттiк инвестициялық жобаларды iске асыру шеңберiнде кӛзделетiн 

шет мемлекеттер аумағындағы қҧрылыс қызметi осы жоба аумағында iске 

асырылатын мемлекеттiң заңнамасында белгiленген тәртiппен бекiтiлетін 

жобалау-сметалық қҧжаттамаға сәйкес жҥзеге асырылады. 

      4. Бiрыңғай техникалық параметрлерi бар инвестициялық жобалар бойынша 

ҥлгiлiк жоба әзiрлеу жҥзеге асырылады. 

      Ҥлгi жобаларды әзiрлеуді және оларға сараптама жҥргiзудi қаржыландыру 

сәулет, қала қҧрылысы және қҧрылыс iстерi жӛнiндегi уәкiлеттi органның 

тиiстi бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен жҥзеге асырылады. 

      Бюджеттiк инвестициялық жобаларды iске асыру кезiнде ҥлгi жобаларды 

қолдану қҧрылыстың нақты алаңына бекiту жолымен жҥзеге асырылады. 

      5. Жобалау-сметалық қҧжаттаманы тҥзетуге немесе оған бекітілген 

техникалық-экономикалық негіздемеде немесе бюджеттік инвестициялық жобаның 

ҥлгілік жобасында кӛзделмеген, қосымша бюджет шығыстарына әкеп соғатын 

қосымша компоненттерді енгізуге байланысты бюджеттік инвестициялық 

жобалардың сметалық қҧнын бюджет комиссиясының қарауынсыз және ҧсынысынсыз 

ҧлғайтуға жол берілмейді. 

      5-1. Осы баптың 2-тармағының екінші бӛлігінде кӛрсетілген бюджеттік 

инвестициялық жобалар бойынша азаматтық-қҧқықтық шарттың талаптарына сәйкес 

жол учаскелерінің сметалық қҧнын ҧлғайтуды қаржыландыруға Республикалық 

бюджет комиссиясының қарауынсыз жол берілмейді. 

      6. Республикалық немесе жергiлiктi бюджетке енгiзiлмеген бюджеттiк 

инвестициялық жобалар бойынша жобалау-сметалық қҧжаттама әзiрлеуге жол 

берiлмейдi. 

      7. Алып тасталды - ҚР 2011.11.24 N 495-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңымен. 

      8. Алып тасталды - ҚР 2011.11.24 N 495-IV (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңымен. 

      9. Республикалық бюджет есебiнен қаржыландырылатын аяқталған 

инвестициялық жобалар бойынша инвестициялық жобалардың iске асырылуын 

бағалауды Қазақстан Республикасының Ҥкiметi уәкiлеттiк берген орган 

жҥргiзедi. 

      Жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен қаржыландырылатын инвестициялық 

жобалардың iске асырылуын бағалауды мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі 

жергілікті уәкілетті орган жҥргiзедi. 

      10. Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың және 

республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын 

жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуы мониторингін 

республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері жҥзеге асырады. 

      Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуы мониторингін жҥргізу 

тәртібін бюджеттік жоспарлау жӛнiндегi орталық уәкiлеттi органмен келісу 

бойынша мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкiлеттi орган айқындайды. 

      Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын бағалауды 
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мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган республикалық 

бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мониторингінің қорытындылары бойынша 

жылдық есептің негізінде жҥзеге асырады. 

      Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын бағалауды жҥргізу 

кезінде мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі айқындайтын заңды тҧлғаны тартады. 

      Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын бағалауды 

жҥргізу тәртібін бюджеттік жоспарлау жӛнiндегi орталық уәкiлеттi органмен 

келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкiлеттi орган 

айқындайды. 

      11. Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуы 

мониторингін және оны бағалауды мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті 

уәкілетті орган жҥзеге асырады. 

      Ескерту. 157-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2011.11.24 N 495-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 

27.10.2015 № 363-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      158-бап. Концессиялық жобаларды іске асыру 

      1. Концессиялық жобалар «Концессиялар туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сәйкес концессия шартының негізінде іске асырылады. 

      2. Концессиялық жобалардың іске асырылуы мониторингін концессия 

объектілерін қҧру (реконструкциялау) және оларды кейіннен пайдалану 

кезеңінде тиісті саланың орталық уәкілетті органы жҥзеге асырады. 

      3. Концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалауды мемлекеттік 

жоспарлау жӛніндегі уәкілетті орган жҥзеге асырады. 

      Концессиялық жобалардың іске асырылуын бағалауды жҥргізу кезінде 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасының 

Ҥкіметі айқындайтын заңды тҧлғаны тартады. 

      4. Концессиялық жобалардың іске асырылуы мониторингін және оны 

бағалауды жҥргізу тәртібін мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі уәкiлеттi 

орган айқындайды. 

      Ескерту. 158-бап жаңа редакцияда - ҚР 03.12.2013 № 150-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); ӛзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы 

ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгiзiледi) Заңымен. 

      158-1-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын 

                  іске асыру 

      1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары «Мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекеттік-

жекешелік әріптестік шарты негізінде іске асырылады. 

      2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу 

мониторингін шарттық қатынастарды орындау кезеңінде тиісті саланың уәкілетті 

мемлекеттік органы жҥзеге асырады. 

      3. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылуын 

бағалауды мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган жҥзеге 
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асырады. 

      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылуын бағалауды 

жҥргiзу кезiнде мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi орталық уәкiлеттi орган 

Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығын тартады. 

      4. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу 

мониторингін және оны бағалауды жҥргiзу тәртiбiн мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды. 

      Ескерту. 31-тарау 158-1-баппен толықтырылды - ҚР 31.10.2015 № 380-

V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен 

соң қолданысқа енгізіледі). 

      159-бап. Мемлекеттiң заңды тұлғалардың жарғылық капиталына 

                қатысуы арқылы бюджеттiк инвестицияларды жүзеге 

                асыру 

      1. Мемлекеттiң заңды тҧлғалардың жарғылық капиталына қатысуы арқылы 

бюджеттiк инвестицияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген 

тәртiппен Қазақстан Республикасының Ҥкiметi және жергiлiктi атқарушы 

органдар жҥзеге асырады. 

      1-1. Заңды тҧлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы 

салынатын бюджеттік инвестициялар белгіленген тәртіппен бекітілген қаржылық-

экономикалық негіздемелерге сәйкес іске асырылады. 

      2. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тҧлғалардың жарғылық 

капиталын ҧлғайтуға және олардың еншiлес ҧйымдарының жарғылық капиталын 

ҧлғайтуға заңды тҧлғалардың жарияланған акцияларын тӛлеуге ақша аудару 

бағалы қағаздар нарығын реттеудi және қадағалауды жҥзеге асыратын уәкілетті 

органның тиiстi куәлiгiмен расталатын жарияланған акцияларын (бағалы 

қағаздарды) шығару мемлекеттiк тiркеуден ӛткеннен кейiн жҥзеге асырылады. 

      Квазимемлекеттік сектор субъектісінің еншілес, тәуелді және ӛзімен 

ҥлестес ҧйымдардың жарғылық капиталдарын ҧлғайтуға жарияланған акцияларды 

(бағалы қағаздарды) тӛлеуге ақша аударуы республикалық бюджет туралы заңда 

не мәслихаттың жергілікті бюджет туралы шешімінде тиісті қаржы жылына 

кӛзделген ақша квазимемлекеттік сектор субъектісінің шотына тҥскен кҥннен 

бастап он жҧмыс кҥні ішінде жҥзеге асырылады. 

      3. Заңды тҧлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы 

республикалық бюджеттік инвестициялардың және республикалық бюджеттен 

нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын инвестициялардың 

мониторингін республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жҥзеге 

асырады. 

      Заңды тҧлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы 

бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын бағалауды мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті орган республикалық бюджеттік бағдарламалар 

әкімшілері мониторингінің қорытындылары бойынша жылдық есептің негізінде 

жҥзеге асырады. 

      Заңды тҧлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы 

бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын бағалауды жҥргізу кезінде 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі айқындайтын заңды тҧлғаны тартады. 

      Заңды тҧлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы 

бюджеттік инвестициялардың іске асырылуы мониторингін және оны бағалауды 

жҥргізу тәртібін бюджеттік жоспарлау жӛнiндегi орталық уәкiлеттi органмен 

келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкiлеттi 

орган айқындайды. 
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      4. Заңды тҧлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы 

жергілікті бюджеттік инвестициялардың іске асырылуы мониторингін және оны 

бағалауды мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті орган жҥзеге 

асырады. 

      Ескерту. 159-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2011.11.24 N 495-

IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі), 2012.02.16 N 557-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-

V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 

29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он 

кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен. 

9-бӛлім. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша 

мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде 

мемлекеттік концессиялық 

міндеттемелер 

      Ескерту. 9-бӛлім жаңа редакцияда - ҚР 31.10.2015 № 380-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі). 

32-тарау. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша 

мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде 

мемлекеттік концессиялық 

міндеттемелер 

      160-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша 

                мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде 

                мемлекеттік концессиялық мiндеттемелер туралы 

                жалпы ережелер 

      1. Қазақстан Республикасы Ҥкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы 

органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi 

қабылдауы Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына және Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және 

концессиялар туралы заңнамасына сәйкес жҥзеге асырылады. 

      2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік 

міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелер: 

      1) Қазақстан Республикасы Ҥкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелері, оның ішінде мемлекеттiк 

концессиялық мiндеттемелерi; 

      2) жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелері, оның ішінде мемлекеттiк 

концессиялық мiндеттемелерi болып бӛлiнедi. 
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      3. Қазақстан Республикасы Ҥкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттiк 

концессиялық мiндеттемелерiн орындау республикалық бюджет қаражаты есебiнен 

жҥзеге асырылады. 

      4. Жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттiк 

концессиялық мiндеттемелерiн орындау жергiлiктi бюджеттер қаражаты есебiнен 

жҥзеге асырылады. 

      5. Қазақстан Республикасының Ҥкiметi және жергiлiктi атқарушы органдар 

бiр-бiрiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік 

міндеттемелері, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерi бойынша 

жауап бермейдi. 

      6. Қазақстан Республикасы Ҥкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы 

органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік 

міндеттемелері, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерi жасалған 

мемлекеттік-жекешелік әріптестік не концессия шарттары бойынша мемлекеттік-

жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде 

мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелер толық тӛленген кезде орындалды деп 

есептеледi. 

      Мемлекеттік әріптес не концедент жекеше әріптес не концессионер 

мемлекеттік-жекешелік әріптестік не концессия шартын тиiсiнше орындамаған 

жағдайда, жекеше әріптестің не концессионердiң мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік не концессия шартында қамтылған, қабылданған мiндеттемелердi 

орындауын бағалау ӛлшемшарттары негiзiнде мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттiк 

концессиялық мiндеттемелердің кӛлемiн азайтуды жҥргiзедi. 

      7. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша инвестициялық 

шығындардың ӛтемақысын беру тәртiбiн мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық 

уәкілетті органмен келісу бойынша бюджетті атқару жӛніндегі орталық 

уәкілетті орган айқындайды. 

      8. Қазақстан Республикасы Ҥкiметiнің және жергiлiктi атқарушы 

органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерiнiң 

лимиттерiн айқындау әдiстемесiн мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық 

уәкілетті орган бекiтедi. 

      161-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша 

                мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде 

                мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi есепке 

                алу және олардың мониторингi 

      1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік 

міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелер бюджеттi 

атқару жӛнiндегi орталық уәкiлеттi органда ол белгiлеген тәртiппен тiркеуге 

және есепке алуға жатады. 

      2. Бюджеттi атқару жӛнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан 

Республикасы Ҥкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық 

мiндеттемелерiнiң мониторингiн жҥзеге асырады. 

      3. Бюджеттi атқару жӛнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдар жергiлiктi 

атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық 

мiндеттемелерiнiң мониторингiн жҥзеге асырады. 
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      4. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік 

міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердiң 

мониторингi мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органмен 

келісу бойынша бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті 

орган белгiлеген тәртiппен жҥзеге асырылады. 

      162-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 

                мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары 

                бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде 

                мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi 

                қабылдауы және орындауы 

      1. Қазақстан Республикасы Ҥкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк 

концессиялық мiндеттемелерді қабылдауы: 

      1) іске асырылуы жоспарланатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобаларының тiзбесiн қалыптастыру; 

      2) Қазақстан Республикасы Ҥкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттiк 

концессиялық мiндеттемелерiнiң лимиттерiн белгiлеу; 

      3) жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының, оның ішінде 

концессия шартының негiзiнде жҥзеге асырылады. 

      2. Қазақстан Республикасы Ҥкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк 

концессиялық мiндеттемелердi қабылдауын бюджеттi атқару жӛнiндегi орталық 

уәкiлеттi орган тиісінше әрбiр жеке мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы, 

оның ішінде концессиялық жоба бойынша Қазақстан Республикасы Ҥкiметiнiң 

шешiмi негiзiнде жҥзеге асырады. 

      3. Қазақстан Республикасы Ҥкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк 

концессиялық мiндеттемелердi қабылдауы республикалық бюджет 

туралы заңда белгiленген лимитпен шектеледi. 

      4. Қазақстан Республикасы Ҥкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк 

концессиялық мiндеттемелердi орындауын мемлекеттік әріптес не концедент 

республикалық бюджетте кӛзделген бюджет қаражаты есебiнен жҥзеге асырады. 

33-тарау. Жергілікті атқарушы органдардың 

мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік 

міндеттемелері, оның 

ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелері 

      163-бап. Жергiлiктi атқарушы органдардың 

                мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары 

                бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде 

                мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi 

                қабылдауы 

      1. Жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк 

концессиялық мiндеттемелердi қабылдауы: 

      1) іске асырылуы жоспарланатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
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жобаларының тізбесін қалыптастыру; 

      2) жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттiк 

концессиялық мiндеттемелерiнiң лимиттерiн белгiлеу; 

      3) жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, оның ішінде 

концессия шарты негiзiнде жҥзеге асырылады. 

      2. Жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк 

концессиялық мiндеттемелердi қабылдауын бюджеттi атқару жӛнiндегi жергiлiктi 

уәкiлеттi орган тиісінше әрбiр жеке мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы, 

оның ішінде концессиялық жоба бойынша облыс, республикалық маңызы бар қала 

және астана мәслихатының шешiмi негiзiнде жҥзеге асырады. 

      164-бап. Жергiлiктi атқарушы органдардың 

                мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары 

                бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде 

                мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерді 

                қабылдауын шектеу 

      1. Жергiлiктi атқарушы органның мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк 

концессиялық мiндеттемелердi қабылдауы тиiстi жергiлiктi атқарушы органның 

мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерiнiң 

белгiленген лимитiмен шектеледi. 

      2. Жергiлiктi атқарушы органның мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттiк 

концессиялық мiндеттемелерiнiң лимитiн бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық 

уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық 

уәкілетті орган ҥш жылдық кезеңге белгiлейдi. 

      165-бап. Жергiлiктi атқарушы органдардың 

                мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары 

                бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде 

                мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi 

                орындауы 

      Жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк 

концессиялық мiндеттемелердi орындауын мемлекеттік әріптес не концедент 

жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен жҥзеге асырады. 

10-бӛлім. ГРАНТТАР 

34-тарау. БАЙЛАНЫССЫЗ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ГРАНТТАР 

ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

      166-бап. Байланыссыз гранттар 

      Байланыссыз гранттарды тарту, пайдалану, мониторингілеу және 

пайдаланылуын бағалау мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті 

орган айқындайтын тәртіппен жҥзеге асырылады. 

      Ескерту. 166-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi). 
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      167-бап. Байланысты гранттарды жоспарлау 

      1. Орталық мемлекеттік органдардың донорлардың ӛтеусіз қаржылық және 

техникалық кӛмек беру туралы ҧсыныстарына негізделген байланысты гранттар 

тартуға ӛтінімдер қалыптастыру, ҧсыным жасау және іріктеу жӛніндегі қызметі 

байланысты гранттарды жоспарлау болып табылады. 

      2. Байланысты гранттарды тартуға арналған ӛтінімдерді орталық 

мемлекеттік органдар жергілікті ӛкілді және атқарушы органдардың ӛтінімдерін 

ескере отырып, мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті 

орган айқындайтын тәртіппен мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық 

уәкілетті органға ҧсынады. 

      Ақпараттық жҥйелерді қҧруға және дамытуға бағытталған немесе оларды 

кӛздейтін байланысты гранттарды тартуға арналған ӛтінімдерге ақпараттандыру 

және байланыс саласындағы уәкілетті органның салалық қорытындысы қоса 

беріледі. 

      3. Байланысты гранттарды тартуға арналған ӛтінімдерді іріктеуді 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган: 

      1) байланысты грантты тартуға арналған ӛтінімнің Қазақстан 

Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының басымдықтарына сәйкестігі; 

      2) байланысты грантты тартуға арналған ӛтінімнің донорлардың 

байланысты гранттарды беру саясатына сәйкестігі негізінде жҥзеге асырады. 

      4. Байланысты гранттарды тартуға арналған іріктелген ӛтінімдердің 

негізінде мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган байланысты 

гранттарды тартуға арналған ӛтінімдердің тізбесін қалыптастырады және 

бекітеді. 

      Ескерту. 167-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы 

ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгiзiледi); 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 

      168-бап. Байланысты гранттарды тарту 

      1. Байланысты гранттарды тартуға арналған ӛтінімдер тізбесінің 

негізінде мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган донорларға 

байланысты гранттар беруге арналған ӛтінімдер жібереді. 

      2. Байланысты гранттар беруге арналған ӛтінімдерді толтыруды донорлар 

белгілеген нысан бойынша мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті 

органның сҧрау салуы негізінде тиісті орталық мемлекеттік немесе жергілікті 

ӛкілді немесе атқарушы органдар жҥзеге  асырады. 

      Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органмен келісіп 

алмай донорларға ӛтініш жасауға тыйым салынады. 

      3. Байланысты грантты тартуға ӛтінімді донор мақҧлдаған жағдайда, оны 

тартудың орындылығын тиісті бюджет комиссиялары айқындайды. 

      Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган байланысты 

гранттарды тартуға арналған ӛтінімдер тізбесін қалыптастырады және оны 

Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізеді, сондай-ақ оны 

жергілікті атқарушы органдарға тиісті бюджет комиссияларының қарауына 

ӛтінімдер енгізу жӛніндегі жҧмысты ҧйымдастыру ҥшін жібереді. 

      4. Байланысты грант туралы келісім республикалық немесе жергілікті 

бюджеттер бекітілгеннен кейін жасалады. 

35-тарау. БАЙЛАНЫСТЫ ГРАНТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 

      169-бап. Байланысты гранттарды пайдалану 
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      1. Байланысты грант туралы келісімге және Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес мемлекеттік ҧйымдар-гранттарды алушылар байланысты 

гранттарды пайдалануды жҥзеге асырады. 

      2. Мемлекеттік ҧйымдар - байланысты гранттарды алушылар: 

      1) байланысты грант туралы келісімде кӛзделген ӛздеріне қабылдаған 

міндеттемелерді уақтылы орындауға; 

      2) алынған байланысты гранттардың нысаналы және тиімді пайдаланылуын 

қамтамасыз етуге; 

      3) байланысты гранттардың есебінен сатып алынған жабдықтар мен 

материалдардың балансқа қойылуын қамтамасыз етуге; 

      4) гранттардың есебінен сатып алынатын тауарлар импорты кезінде 

кедендік декларациялауды уақтылы жҥзеге асыруға; 

      5) ай сайын бюджетті атқару жӛніндегі уәкілетті органға байланысты 

гранттарды пайдалану туралы ақпаратты ҧсынуға міндетті. 

      3. Байланысты грантты пайдалану аяқталған соң мемлекеттік ҧйымдар – 

байланысты гранттарды алушылар мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық 

уәкілетті органға, ал ақпараттық жҥйелерді қҧруға және дамытуға бағытталған 

немесе оларды кӛздейтін байланысты гранттар бойынша – сонымен қатар 

ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкілетті органға донордың 

уәкілетті ӛкілі және ӛтінімі бойынша байланысты грантты тарту жҥзеге 

асырылған орталық мемлекеттік немесе жергілікті ӛкілді немесе атқарушы 

органдардың бірінші басшысы қол қойған байланысты грантты пайдалану туралы 

тҥпкілікті есепті ҧсынады. 

      Ескерту. 169-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 297-

IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы 

ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 24.11.2015№ 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 

      170-бап. Байланысты гранттарды пайдалану мониторингі және 

                бағалау 

      1. Байланысты гранттарды пайдалану мониторингі: 

      1) орталық мемлекеттік, жергілікті ӛкілді және атқарушы органдардың 

байланысты гранттарды пайдалану барысы мен нәтижелері туралы ақпарат жинауын 

және оны ӛңдеуін; 

      2) орталық мемлекеттік, жергілікті ӛкілді және атқарушы органдардың 

байланысты гранттарды пайдалану барысы мен нәтижелері туралы есептерді 

мемлекеттік жоспарлау және бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті 

органдарға, сондай-ақ осы Кодексте кӛзделген жағдайларда – ақпараттандыру 

және байланыс саласындағы уәкілетті органға ҧсынуын кӛздейді. 

      2. Есептілікті ҧсыну тәртібі мен мерзімдерін және нысандарын, сондай-

ақ байланысты гранттарды пайдалану барысы мен нәтижелері туралы ҧсынылатын 

ақпаратқа қойылатын талаптарды мемлекеттік жоспарлау және бюджетті атқару 

жӛніндегі орталық уәкілетті органдар, сондай-ақ осы Кодексте кӛзделген 

жағдайларда – ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкілетті орган 

айқындайды. 

      3. Байланысты гранттарды пайдалануды бағалауды мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті орган байланысты гранттарды пайдалану 

мониторингінің негізінде жҥзеге асырады және: 

      байланысты гранттарды тартудың орындылығын бағалауды; 

      байланысты гранттарды пайдаланудың жоспарланған және қол жеткізілген 

нәтижелерін салыстыруды, сондай-ақ олардың республика мен ӛңірдің 
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әлеуметтік-экономикалық дамуына әсер етуін талдауды; 

      байланысты гранттарды пайдалануға әсер еткен әртҥрлі сыртқы 

факторларды бағалауды және талдауды кӛздейді. 

      4. Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган оларды 

бағалау нәтижелеріне негізделген байланысты гранттарды пайдалану туралы 

жиынтық есепті қалыптастырады және оны есепті жылдан кейінгі жылдың 1 

сәуірінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ҥкіметіне табыс етеді. 

      Ескерту. 170-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 24.11.2015 № 419-

V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

11-бӛлім. БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ 

36-тарау. БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУДІҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

      171-бап. Бюджеттік кредиттеу туралы негізгі ережелер 

      1. Бюджеттік кредиттеу бюджеттік кредитті беру, пайдалану, оған қызмет 

кӛрсету және оны ӛтеу туралы шешім қабылдау рәсімдерін қамтитын процесті 

білдіреді. 

      2. Кредитор, бюджеттік бағдарлама әкімшісі және қарыз алушы арасындағы 

бюджеттік кредитті беру, пайдалану, оған қызмет кӛрсету және оны ӛтеу 

кезінде тараптардың қҧқықтық қатынастарын белгілейтін келісім кредиттік шарт 

болып табылады. 

      3. Бюджеттік кредиттер заңды тҧлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу 

мақсаттарына, қарыз алушылардың шаруашылық қызметінің залалдарын жабуына, 

сенім білдірілген ӛкілдердің (агенттердің) кӛрсетілетін қызметтеріне ақы 

тӛлеуге берілмейді. 

      4. Бюджеттік кредиттер мынадай талаптар сақталған жағдайда беріледі: 

      1) салық берешегінің болмауы; 

      2) қарыз алушының бюджеттік кредит бойынша міндеттемелерді орындауды 

қамтамасыз ететін жағдайының болуы; 

      3) қарыз алушының бҧрын берілген бюджеттік кредиттер бойынша 

берешегінің болмауы. 

      172-бап. Бюджеттік кредиттеу принциптері 

      Бюджеттік кредиттерді беру мынадай: 

      1) бюджеттік кредитті кредит шартына сәйкес ӛтеу міндеттілігін 

кӛздейтін қайтарымдылық; 

      2) міндеттемелердің орындалуын Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тәсілдермен қамтамасыз ететін 

жағдайының болуын кӛздейтін қамтамасыз етілу; 

      3) бюджеттік кредиттің берілгені ҥшін қарыз алушының сыйақы тӛлеуін 

кӛздейтін ақылылық; 

      4) бюджеттік кредитті беру мерзімін белгілеуді кӛздейтін мерзімділік 

принциптеріне сәйкес жҥзеге асырылады. 

      173-бап. Бюджеттік кредиттеу ӛлшемдері 

      Бюджеттік кредиттер мынадай ӛлшемдер сақталған жағдайда беріледі: 

      1) іс-шараларды бюджеттік кредиттеу арқылы іске асырудың 

экономикалық және әлеуметтік тиімділігі; 

      2) бюджеттік кредит есебінен іске асырылатын іс-шаралардың ӛзін-ӛзі 

ақтауы; 

      3) мемлекеттік жоспарлау жӛнiндегi уәкiлеттi органмен келісу бойынша 

бюджетті атқару жӛніндегі уәкiлеттi орган айқындайтын критерийлерге сәйкес 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000419#z23
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000419#z23
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000419#z862
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K940001000_#z330


қарыз алушының кредиттік қабілеттілігі. 

      Ескерту. 173-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi). 

      174-бап. Бюджеттік кредиттеу субъектілері 

      1. Кредитор, бюджеттік бағдарламаның әкімшісі, қарыз алушы, соңғы 

қарыз алушы және сенім білдірілген ӛкіл (агент) бюджеттік кредиттеу 

субъектілері болып табылады. 

      2. Бюджеттік кредиттеу субъектілерінің қҧқықтары мен міндеттері осы 

Кодекске және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық 

актілеріне сәйкес кредиттік шартпен және (немесе) тапсырма шартымен 

айқындалады. 

      175-бап. Кредитор 

      1. Қазақстан Республикасының бюджеттік және 

азаматтық заңнамасына сәйкес бюджеттік кредит беретін кредит шартының тарабы 

кредитор болып табылады. 

      2. Республикалық бюджеттен бюджеттік кредиттеу кезінде Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі кредитор болып табылады. 

      Бюджеттік кредиттеу кезінде бюджетті атқару жӛніндегі орталық 

уәкілетті орган Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің атынан кредитор ретінде 

әрекет етеді. 

      3. Жергілікті бюджеттен бюджеттік кредиттеу кезінде тиісті жергілікті 

атқарушы орган кредитор болып табылады. 

      4. Кредитор осы Кодекске және Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес бюджеттік кредит беруді қамтамасыз етеді, кредит шарты талаптарының 

орындалуын бақылауды жҥзеге асырады. 

      176-бап. Бюджеттік кредиттеу субъектісі ретіндегі 

                бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бюджеттік кредит беру кезінде 

кредиттік шарттың тарабы болып табылады және: 

      1) қаржы агенттіктерін және тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылықты 

жаңғырту және дамыту жӛніндегі ҧйымды қоспағанда, мамандандырылған ҧйымдар 

мен сенім білдірілген ӛкілдерді (агенттерді) конкурстық негізде айқындауды; 

      2) бюджеттік кредиттердің нысаналы және тиімді пайдаланылуын, ӛтелуі 

мен оларға қызмет кӛрсетілуін бақылауды және мониторингін жҥзеге асырады. 

      Ескерту. 176-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 15.06.2015 № 322-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі). 

      177-бап. Қарыз алушылар 

      1. Бюджеттік кредитті алушы, негізгі борышты ӛтеу және сыйақы, сондай-

ақ кредиттік шартқа сәйкес басқа да тӛлемдерді тӛлеу жӛнінде міндеттемелер 

алатын кредит шартының тарабы қарыз алушы болып табылады. 

      2. Мыналар: 

      1) мамандандырылған ҧйымдар - банктер, банк операцияларының жекелеген 

тҥрлерін жҥзеге асыратын ҧйымдар, сондай-ақ акцияларының бақылау пакеттері 

мемлекетке не ҧлттық холдингке, не Қазақстан Республикасының резиденттері 

болып табылатын ҧлттық басқарушы холдингке тиесілі ҧйымдар; 

      2) жергілікті атқарушы органдар; 

      3) шет мемлекеттер; 

      4) жеке тҧлғалар қарыз алушылар бола алады. 

      178-бап. Түпкілікті қарыз алушылар 
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      1. Кредитор немесе қаржы агенттігі айқындаған шарттармен 

мамандандырылған ҧйым немесе жергілікті атқарушы органның атынан қарыз алушы 

беретін бюджеттік кредитті соңғы алушы тҥпкілікті қарыз алушы болып 

табылады. 

      2. Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын, кәсіпкерлік 

қызметті жҥзеге асыратын жеке және заңды тҧлғалар тҥпкілікті қарыз алушылар 

бола алады. 

      3. Тҥпкілікті қарыз алушыларды іріктеуді және кредиттеуді бюджеттік 

бағдарламаның нысаналы мақсатына, сондай-ақ ӛздерінің кредиттік саясатына 

сәйкес мамандандырылған ҧйымдар немесе жергілікті атқарушы органның атынан 

қарыз алушы жҥзеге асырады. 

      Ескерту. 178-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 15.06.2015 № 322-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі). 

      179-бап. Сенім білдірілген ӛкілдер (агенттер) 

      1. Тапсырма шартының негізінде кредитордың (сенімгердің) немесе 

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атынан және есебінен және оның нҧсқауларына 

сәйкес бюджеттік кредит беруге байланысты белгілі бір тапсырмаларды жасайтын 

тҧлға сенім білдірілген ӛкіл (агент) болып табылады. 

      2. Сенім білдірілген ӛкіл (агент) кредитордың (сенімгердің) тапсырмасы 

бойынша мынадай іс-әрекеттерді орындай алады: 

      1) бюджеттік кредиттерге қызмет кӛрсету; 

      2) қарыз алушылармен есеп айырысу; 

      3) бюджеттік инвестициялық жобалардың және (немесе) қарыз алушы немесе 

тҥпкілікті қарыз алушы іске асыратын инвестициялық жобалардың 

қаржыландырылуы мен іске асырылуына мониторинг жҥргізу; 

      4) қарыз алушының және (немесе) тҥпкілікті қарыз алушының қаржылық 

жай-кҥйіне мониторинг жҥргізу; 

      5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берешекті ӛндіріп алу; 

      6) қарыз алушы-жеке тҧлғаларды анықтау және олармен кредиттік шарттар 

жасасу; 

      7) тҥпкілікті қарыз алушыларды айқындау. 

      3. Банк, банк операцияларының жекелеген тҥрлерін жҥзеге асыратын ҧйым 

немесе акцияларының бақылау пакеті мемлекетке немесе Қазақстан 

Республикасының резиденттері болып табылатын ҧлттық холдингке не ҧлттық 

басқарушы холдингке тиесілі ҧйым сенім білдірілген ӛкілдер (агенттер) бола 

алады. 

      4. Қаржы агенттігін және тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту 

және дамыту жӛніндегі ҧйымды қоспағанда, сенім білдірілген ӛкілді (агентті) 

бюджетті атқару жӛніндегі уәкілетті орган немесе бюджеттік бағдарламаның 

әкімшісі Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу 

туралы заңнамасына сәйкес айқындайды. 

      5. Егер тапсырыс шартында ӛзгеше кӛзделмесе, бюджеттік бағдарламаның 

әкімшісі тиісті бюджет қаражаты есебінен сенім білдірілген ӛкілге (агентке) 

тапсырманы орындағаны ҥшін сыйақы тӛлеуді жҥзеге асырады. 

      Сенім білдірілген ӛкілге (агентке) тапсырмаларды орындағаны ҥшін 

тӛленетін сыйақының мӛлшері тапсырма шартында белгіленеді. 

      Ескерту. 179-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 02.07.2014 N 225-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 15.06.2015 № 322-V (алғашқы ресми жарияланған 
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кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 

37-тарау. БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ ТАЛАПТАРЫ 

      180-бап. Кредиттік шарттың негізгі талаптары 

      1. Кредиттік шартта бюджеттік кредиттің мынадай негізгі талаптары 

міндетті тҥрде болуға тиіс: 

      1) берудің мақсаты; 

      2) мӛлшері; 

      3) валютасы; 

      4) мерзімі; 

      5) игеру кезеңі; 

      6) сыйақы мӛлшерлемесі. 

      2. Бюджеттік кредиттің негізгі талаптары және қарыз алушылардың санаты 

кредитордың шешімімен белгіленеді. 

      3. Кредиттік шартқа қосымша талаптар, оның ішінде бюджеттік кредитті 

беру тәсілін айқындайтын талаптар, бюджеттік кредитті ӛтеу және оған қызмет 

кӛрсету графигі, бюджеттік кредит бойынша міндеттемелердің орындалуын 

қамтамасыз ету тәсілдері енгізіледі. 

      181-бап. Бюджеттік кредиттің мерзімі 

      1. Қарыз алушы бюджеттік кредит алатын, пайдаланатын, оған қызмет 

кӛрсететін және оны ӛтейтін уақыт кезеңі бюджеттік кредиттің мерзімі болып 

табылады. 

      2. Бюджеттік кредиттің мерзімі бюджеттік кредиттің қаражатын 

кредитордың шотынан аударған кезден бастап есептеледі. 

      3. Бюджеттік кредиттер берілу мерзіміне қарай мынадай тҥрлерге 

бӛлінеді: 

      1) қысқа мерзімді - 1 жылға дейін; 

      2) орта мерзімді - 1 жылдан 5 жылға дейін; 

      3) ҧзақ мерзімді - 5 жылдан 30 жылға дейін. 

      182-бап. Бюджеттік кредитті игеру кезеңі 

      Бюджеттік кредиттің берілу мақсаттарына сәйкес іс-шараларды іске асыру 

ҥшін қарыз алушы бюджеттік кредитті пайдалана алатын уақыт кезеңі бюджеттік 

кредитті игеру кезеңі болып табылады. 

      183-бап. Бюджеттік кредит бойынша міндеттемелердің 

                орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері 

      1. Бюджеттік кредит бойынша міндеттемелердің орындалуы кепілмен, 

кепілдікпен, кепілгерлікпен немесе Қазақстан 

Республикасының заңнамасында немесе шартта кӛзделген басқа да тәсілдермен 

қамтамасыз етіледі. 

      Жергілікті атқарушы органдарға және тізбесін Қазақстан Республикасының 

Ҥкіметі айқындайтын қаржы агенттіктеріне республикалық бюджеттен бюджеттік 

кредиттер міндеттемелерді орындау қамтамасыз етілмей бӛлінуі мҥмкін. 

      Қаржы агенттіктерін республикалық бюджеттен қамтамасыз етілмейтін 

бюджеттік кредиттер алатын қаржы агенттіктерінің тізбесіне енгізу тәртібін 

мемлекеттік жоспарлау жӛнiндегi уәкiлеттi органмен келісу бойынша бюджетті 

атқару жӛніндегі уәкiлеттi орган айқындайды. 

      2. Бюджеттік кредиттің қайтарылуын қамтамасыз ету қҧны сыйақы сомасы 

ескеріле отырып, бюджеттік кредит мӛлшерінен кем болмауға тиіс. 
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      3. Бюджеттік кредит жӛніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз 

етуді бағалау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жҥзеге асырылады. 

      Бюджеттік кредит бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді 

бағалау жӛнінде кӛрсетілген қызметтерге ақы тӛлеуді қарыз алушы немесе 

тҥпкілікті қарыз алушы жҥргізеді. 

      Ескерту. 183-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.02.16 N 557-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн 

кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 15.06.2015 № 322-

V(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      184-бап. Сыйақы мӛлшерлемесі 

      1. Бюджеттік кредитті пайдаланғаны ҥшін қарыз алушы жҥзеге асыратын 

тӛлем - сыйақы болып табылады. 

      2. Жылдық пайыздар тҥрінде кӛрсетілетін сыйақы шамасы сыйақы 

мӛлшерлемесі болып табылады. 

      3. Сыйақы мӛлшерлемесі тіркелген немесе қҧбылмалы болуы мҥмкін. 

      Мӛлшері бюджеттік кредиттің барлық мерзіміне ӛзгеріссіз белгіленетін 

сыйақы мӛлшерлемесі тіркелген сыйақы мӛлшерлемесі болып табылады. 

      Мӛлшері қаржы нарығындағы конъюнктураға байланысты ӛзгеріп тҧратын 

сыйақы мӛлшерлемесі қҧбылмалы сыйақы мӛлшерлемесі болып табылады. 

      4. Бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган шығарған 

мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша сыйақының орташа ӛлшемді мӛлшерлемесі 

кірістіліктің орташа ӛлшемді мӛлшерлемесі деп танылады. 

      Жергілікті атқарушы органдарға, қаржы агенттіктеріне бюджеттік 

кредиттер бойынша, сондай-ақ қарыз алушылар ретінде жергілікті атқарушы 

органдар тҥпкілікті қарыз алушыларға мемлекеттің әлеуметтік саясатының 

міндеттерін шешуге беретін бюджеттік кредиттер бойынша сыйақы 

мӛлшерлемелерін қоспағанда, бюджеттік кредиттер бойынша сыйақы мӛлшерлемесі 

айналыс мерзімі бюджеттік кредиттің мерзіміне сәйкес келетін мемлекеттік 

бағалы қағаздар бойынша кірістіліктің орташа ӛлшемді мӛлшерлемесінен тӛмен 

болмайтын шамада белгіленеді. 

      Бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган шығарған тиісті 

мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша кірістіліктің орташа ӛлшемді 

мӛлшерлемесін айқындау тәртібін мемлекеттік жоспарлау жӛнiндегi уәкiлеттi 

органмен келісу бойынша бюджетті атқару жӛніндегі уәкiлеттi орган 

белгілейді. 

      Ескерту. 184-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 15.06.2015 № 322-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 

      185-бап. Бюджеттік кредит беру тәсілдері 

      Бюджеттік кредит: 

      1) қарыз алушының тӛлем қҧжаттарына ақы тӛлеу; 

      2) бір мерзімде не аудару графигіне сәйкес бӛліп-бӛліп немесе қарыз 

алушының тиісті қҧжаттар беруіне қарай қарыз алушының банк шотына аудару 

арқылы берілуі мҥмкін. 
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      186-бап. Бюджеттік кредитті ӛтеу және оған қызмет кӛрсету 

                графигі 

      1. Бюджеттік кредитті ӛтеу және оған қызмет кӛрсету графигі бюджеттік 

кредитті ӛтеу және оған қызмет кӛрсету жӛніндегі тӛлемдердің мерзімдерін, 

кезеңділігін белгілейді. 

      2. Кредиттік шартта жеңілдік кезеңін беру кӛзделуі мҥмкін. 

      Бюджеттік кредит мерзімінің қҧрамына кіретін уақыт кезеңі жеңілдік 

кезеңі болып табылады, бҧл кезеңде қарыз алушы кредитті ӛтеуді жҥзеге 

асырмайды. Жеңілдік кезеңінің ҧзақтығы кредит мерзімінің ҧзақтығының ҥштен 

бірінен аспауға тиіс. 

      Бір жылға дейінгі мерзіммен қаржылық агенттіктерді бюджеттік кредиттеу 

кезінде бюджет кредиті мерзімінің соңында бюджеттік кредитті ӛтеуге жол 

беріледі. 

      Ескерту. 186-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 02.07.2014 N 225-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi). 

38-тарау. БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ РӘСІМДЕРІ 

      187-бап. Бюджеттік кредит беру туралы шешім қабылдау 

      Бюджеттік кредит беру туралы шешім қабылдау: 

      1) тӛмен тҧрған бюджеттердiң қолма-қол ақша тапшылығын жабуға 

бағытталатын бюджеттік кредиттерді қоспағанда, мемлекеттiк жоспарлау 

жӛнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындаған тәртiппен мемлекеттiк жоспарлау 

жӛнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органның бюджеттiк 

кредиттеудiң орындылығын айқындауын; 

      2) бюджеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органның және 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті органдардың бюджеттік 

бағдарламалар әкімшісі бюджеттік кредиттеу арқылы іске асыруға ҧсынатын 

бюджеттік бағдарламаларды олардың бюджеттік кредиттеу критерийлеріне сәйкес 

келуі тҧрғысынан қарауын қамтиды. 

      Мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi орталық уәкiлеттi органның техникалық-

экономикалық негіздеме әзірлеуді талап ететін бюджеттік инвестициялық 

жобаларды және қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске 

асыруын бюджеттiк кредиттеудiң орындылығын айқындауы Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі айқындайтын заңды тҧлғаның экономикалық 

сараптамасының қорытындысы негізінде республикалық бюджет қаражаты есебінен 

жҥзеге асырылады. 

      Мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті органдардың 

техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап ететін бюджеттік 

инвестициялық жобаларды және қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық 

саясатты іске асыруын бюджеттiк кредиттеудiң орындылығын айқындауы 

экономикалық сараптаманың қорытындысы ескеріле отырып, жергілікті бюджет 

қаражаты есебінен жҥзеге асырылады. 

      Техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап ететін бюджеттік 

инвестициялық жобаларды және қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық 

саясатты іске асыруын бюджеттiк кредиттеудiң экономикалық сараптамасын 

жергілікті бюджет қаражаты есебінен жергілікті атқарушы органдар айқындайтын 

заңды тҧлғалар жҥзеге асырады; 

      3) бюджет комиссиясының бюджеттік ӛтінімді және бюджеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі 
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жергілікті уәкілетті органның қорытындысын қарауын; 

      4) бюджеттік комиссияның бюджеттік кредиттер беруге бағытталған 

бюджеттік бағдарламаны бюджет жобасына енгізу жӛніндегі ҧсыныстарды 

тҧжырымдауын қамтиды. 

      Ескерту. 187-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.06.2013 № 102-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); ӛзгерістер енгізілді - ҚР 03.12.2013 № 150-V (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 02.07.2014 N 225-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн 

кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен. 

      188-бап. Бюджеттік кредит беру рәсімі 

      1. Бюджеттік кредит беру рәсімі мынадай кезеңдерді: 

      1) бюджеттік кредиттің негізгі талаптарын айқындауды; 

      2) қарыз алушыны, оның ішінде тҥпкілікті қарыз алушыны ол болған 

жағдайда айқындауды; 

      3) кредиттік шарт және олармен байланысты шарттар жасасуды; 

      4) қарыз алушыға бюджеттік кредит беруді қамтиды. 

      2. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері тиісті бюджеттер 

бекітілгеннен кейін бюджеттік кредиттердің негізгі шарттары туралы және 

қарыз алушылардың санаттары туралы кредитор шешімдерінің жобаларын бекітуге 

енгізеді. 

      3. Қарыз алушыларды: 

      1) Қазақстан Республикасының азаматтарын бюджеттік кредиттеу кезінде 

тапсырма шартына сәйкес сенім білдірілген ӛкіл (агент); 

      2) қаржы агенттіктерін қоспағанда, мамандандырылған ҧйымдарды 

бюджеттік кредиттеу кезінде конкурс нәтижелері бойынша бюджеттік бағдарлама 

әкімшісі айқындайды. Мамандандырылған ҧйымдарды іріктеу тәртібін мемлекеттік 

жоспарлау жӛнiндегi уәкiлеттi органмен келісу бойынша бюджетті атқару 

жӛніндегі уәкiлеттi орган белгілейді; 

      3) жергілікті атқарушы органдар бюджеттік кредиттеу кезінде қарыз 

алушылар осы Кодекске сәйкес айқындалады; 

      4) шет мемлекеттерді бюджеттік кредиттеу кезінде қарыз алушылар 

Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес 

айқындалады. 

      4. Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілерінде кӛзделген жағдайларда бюджеттік 

кредиттер алады. 

      Қазақстан Республикасының азаматтарын бюджеттік кредиттеу сенім 

білдірілген ӛкілдер (агенттер) арқылы жҥзеге асырылады. 

      5. Бюджеттік кредит беру кредиттік шарт, тапсырма шарттары және 

бюджеттік кредит бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді 

растайтын қҧжаттар жасалып, тіркелгеннен кейін жҥзеге асырылады. 

      6. Бюджеттік кредиттер беру жӛніндегі рәсімдерді, оның ішінде оларды 

беру кезіндегі қажетті қҧжаттардың тізбесін мемлекеттік жоспарлау жӛнiндегi 

уәкiлеттi органмен келісу бойынша бюджетті атқару жӛніндегі уәкілетті 

орган айқындайды. 

      Ескерту. 188-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 02.07.2014 N 225-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған 
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кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi) 

Заңдарымен. 

      189-бап. Шет мемлекеттерді кредиттеудің ерекшеліктері 

      1. Шет мемлекеттерге бюджеттік кредиттер Қазақстан Республикасы 

ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес республикалық бюджет қаражаты 

есебінен беріледі. 

      2. Шет мемлекеттерге бюджеттік кредиттер шет мемлекеттер бюджеттік 

кредит беру туралы халықаралық шартқа міндетті кҥш беру ҥшін қажетті 

мемлекетішілік рәсімдерді жҥргізген жағдайда беріледі. 

      3. Шет мемлекетті бюджеттік кредиттеудің тәртібі мен талаптары 

бюджеттік кредит беру туралы халықаралық шартта белгіленеді. 

      Шет мемлекеттерге берілген бюджеттік кредит бойынша негізгі борыш шет 

мемлекеттердің Қазақстан Республикасы алдындағы борышын қҧрайды. 

      190-бап. Бюджеттік кредитті пайдалану 

      Қарыз алушы бюджеттік кредит қаражатын бюджеттік бағдарлама мен 

кредиттік шартта кӛзделген мақсаттарға ғана пайдаланады. 

      Тҥпкілікті қарыз алушы бюджеттік кредит қаражатын бюджеттік 

бағдарламаға және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес 

кредиттік шартта кӛзделген мақсаттарға ғана пайдаланады. 

      Бюджеттік кредит нысаналы мақсатта пайдаланылмаған жағдайда, қарыз 

алушы және тҥпкілікті қарыз алушы Қазақстан Республикасының заңдарына және 

кредиттік шарт талаптарына сәйкес жауаптылықта болады. 

      Ескерту. 190-бап жаңа редакцияда - ҚР 02.07.2014 N 225-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 

      191-бап. Бюджеттік кредитке қызмет кӛрсету 

      1. Бюджетті атқару жӛніндегі уәкілетті органның немесе сенім 

білдірілген ӛкілдің (агенттің) бюджеттік кредит қаражатының пайдаланылуын 

есепке алу және қарыз алушының кредиттік шарт талаптарына сәйкес негізгі 

борышты, сыйақыны және басқа да тӛлемдерді ӛтеуге тӛлемдер жасауды жҥзеге 

асыру жӛніндегі қызметі бюджеттік кредитке қызмет кӛрсету деп танылады. 

      Ол бойынша есептелген сыйақы, комиссиялық тӛлемдер, тҧрақсыздық 

тӛлемдері (айыппҧлдар, ӛсімпҧлдар) сомасы ескерілмей алынған және ӛтелмеген 

бюджеттік кредит сомасы негізгі борыш болып табылады. 

      2. Негізгі борышқа қызмет кӛрсету кредиттік шарт талаптарына сәйкес, 

белгілі бір уақыт кезеңіндегі сыйақының, ӛзге де тӛлемдердің жиынтық 

тӛлемдерін білдіреді. 

      Бюджеттік кредитті (кредиттік шартты) ӛтеу және оған қызмет кӛрсету 

графигіне сәйкес мерзімі басталған, қарыз алушы тӛлемеген тӛлемдер сомасы 

берешек болып табылады. 

      3. Сыйақыны есептеу кредитордың шотынан бюджеттік кредит аударылған 

кҥннен бастап ол толық ӛтелген кҥнге дейін бюджеттік кредит бойынша негізгі 

борыш сомасына қойылған сыйақы мӛлшерлемесі бойынша жҥргізіледі. 

      4. Сыйақыны есептеу тәртібі кредиттік шартта белгіленеді. 

      Сыйақыны есептеу ҥшін жылдың 360 кҥні және айдың 30 кҥні не толық емес 

ай кезінде ӛткен кҥндердің іс жҥзіндегі саны есепке алынады. 

      Тӛлем мерзімі басталған кезде қарыз алушы тиісті бюджетке негізгі 

борыш пен сыйақы бойынша тӛлем тапсырмасымен ақша аудару арқылы кезекті 

тӛлемдерді жҥзеге асыруға міндетті. 
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      5. Берешек пайда болған кезде бюджеттік кредитке қызмет кӛрсету 

тӛлемдердің мынадай кезектілігімен жҥзеге асырылады: 

      1) есебіне жазылған тҧрақсыздық тӛлемі (айыппҧлдар, ӛсімпҧлдар); 

      2) есебіне жазылған сыйақы; 

      3) негізгі борышты ӛтеу. 

      192-бап. Бюджеттік кредитті ӛтеу 

      1. Қарыз алушының кредиттік шартқа және Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес бюджеттік кредит бойынша негізгі борышты ӛтеуі бюджеттік 

кредитті ӛтеу болып табылады. 

      2. Бюджеттік кредиттен қарыз алушылардың кредитормен немесе сенім 

білдірілген ӛкілмен (агентпен) келісім бойынша кредитті мерзімінен бҧрын 

ӛтеуге қҧқығы бар. 

      Қарыз алушы кредиттік шарттың талаптарын бҧзған кезде кредитордың 

немесе сенім білдірілген ӛкілдің (агенттің) тапсырма шартына сәйкес кредитті 

мерзімінен бҧрын ӛтеуді талап етуге қҧқығы бар. 

      Қамтамасыз етілмеген бюджеттік кредит алған қаржы агенттігінің 

акцияларын сатуға олар бюджеттік кредитті қамтамасыз етуді ҧсынған жағдайда 

жол беріледі. 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      2-1-тармақ 01.06.2015 дейін қолданыста болады - ҚР 02.07.2014 № 225-

V Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптанқараңыз). 

      2-1. Кредитормен келісу бойынша бюджеттік кредитті ӛтеу, оның ішінде 

мерзімінен бҧрын ӛтеу қарыз алушының немесе тҥпкілікті қарыз алушының 

инвестициялық стратегиялық жобаларды іске асыру кезінде туындаған мҥлкімен 

жҥзеге асырылуы мҥмкін. 

      РҚАО-ның ескертпесі! 

      2-2-тармақ 31.12.2016 дейін қолданыста болады - ҚР 07.04.2016 № 487-

V Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптың2-тармағынан қараңыз). 

      2-2. Кредитормен келісім бойынша бюджеттік кредитті ӛтеу, оның ішінде 

мерзімінен бҧрын ӛтеу қарыз алушының немесе тҥпкілікті қарыз алушының кеден 

және шекара органдары қызметкерлерінің отбасы мҥшелеріне қызмет кӛрсетумен 

байланысты кедендік инфрақҧрылым және шекаралық сервистік инфрақҧрылым 

объектілеріне, әлеуметтік мақсаттағы объектілерге және мемлекет мҧқтаждары 

ҥшін пайдаланылатын объектілерге жататын мҥлкімен жҥзеге асырылуы мҥмкін. 

      3. Қарыз алушыда бюджеттік кредит бойынша берешек пайда болған кезде 

кредитор немесе сенім білдірілген ӛкіл (агент) тапсырма шартына сәйкес 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен кредиттің 

ӛтелуін қамтамасыз ететін шаралар қабылдайды. 

      4. Бюджеттік кредит бойынша берешекті ӛтеу есебіне ӛндіріліп алынған 

мҥлік мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органмен келісу 

бойынша бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті 

орган айқындаған тәртіппен ӛткізілуге және (немесе) мемлекеттік меншікке 

айналдыруға жатады. 

      5. Бюджеттік кредитті ӛтеу есебінен мемлекеттік меншікке 

айналдырылатын мҥлікке бағалау жҥргізуге арналған шығыстар тиісті бюджет 

қаражаты есебінен тӛленеді. 

      6. Бюджеттік кредит бойынша берешекті мерзімінен бҧрын ӛтеу кезінде 

немесе ӛтеу есебінен мҥлікті мемлекеттік меншікке айналдыру кезінде кредитор 

талаптарының мӛлшері мҥлік қҧнының сомасына азайтылады. 

      7. Жергілікті атқарушы органда жоғары тҧрған бюджет бӛлген бюджеттік 

кредит бойынша берешек болған кезде бюджетті атқару жӛніндегі орталық немесе 
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жергілікті уәкілетті орган бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті 

органның тиісті аумақтық бӛлімшесіне осы Кодекстің 100-бабының 1 және 2-

тармақтарының 4) тармақшаларында кӛзделген шараларды қабылдау туралы жазбаша 

нҧсқау береді. 

      8. Бюджеттік кредитті ӛтемеген, ӛз уақытында ӛтемеген жағдайда қарыз 

алушы және тҥпкі қарыз алушы Қазақстан Республикасының заңдарына және 

кредиттік шарт талаптарына сәйкес жауаптылықта болады. 

      Ескерту. 192-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 02.07.2014 N 225-

V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 29.09.2014 N 239-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 12.11.2015№ 395-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен 

кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.04.2016 № 487-

V(қол қойылған кҥннен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

39-тарау. БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТІ ҚАЙТА ҚҦРЫЛЫМДАУ 

ЖӘНЕ ҚАРЫЗ АЛУШЫНЫ АУЫСТЫРУ 

      193-бап. Бюджеттік кредитті қайта құрылымдау 

      1. Тараптардың келісімі бойынша олардың кредиттік шарттар бойынша 

міндеттемелерді орындау мерзімдерінің, қаржылық және ӛзге де талаптарының 

ӛзгеруі бюджеттік кредитті қайта қҧрылымдау болып табылады. 

      2. Бюджеттік кредитті қайта қҧрылымдау туралы шешім қарыз алушыда 

қаржылық жағдайды сауықтыру жӛнінде жоспар болған кезде қарыз алушының 

қаржылық жағдайын талдау негізінде қабылданады. 

      3. Бюджеттік кредитті қайта қҧрылымдау: 

      1) негізгі борышты ӛтеу және (немесе) сыйақыны тӛлеу мерзімдерін 

ӛзгерту; 

      2) бюджеттік кредит бойынша сыйақы мӛлшерлемесін ӛзгерту; 

      3) бюджеттік кредиттің берілу мақсаттарына сәйкес іс-шараларды іске 

асыру ҥшін қарыз алушының бюджеттік кредитті пайдалана алатын игеру кезеңін 

ӛзгерту; 

      4) бюджеттік кредит валютасын ӛзгерту; 

      5) бюджеттік кредит, кредит бойынша сыйақы және ӛзге де тӛлемдер 

бойынша берешекті капиталдандыру (жиынтықтау) арқылы жҥзеге асырылады. 

      4. Бюджеттік кредитті қайта қҧрылымдау Қазақстан Республикасы 

Ҥкіметінің немесе жергілікті атқарушы органның жанындағы консультативтік-

кеңесші органның оң қорытындысы болған кезде әрбір кредиттік шарт бойынша 

кредитордың шешімі негізінде жҥзеге асырылады.  

      5. Бюджеттік кредитті қайта қҧрылымдау әрі кеткенде бір рет жҥзеге 

асырыла алады. 

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеделдетілген оңалту 

рәсімін қолданғанда немесе қарыз алушыға қатысты оңалту рәсімін енгізген 

кезде қарыз алушының бюджеттік кредитін оңалту жоспарына сәйкес бір реттен 

асырмай қайта қҧрылымдауға рҧқсат етіледі. 

      Бюджеттік кредитті қайта қҧрылымдау кредиттік шартқа қосымша келісім 

жасау арқылы ресімделеді. 

      Ескерту. 193-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 02.07.2014 N 225-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); 12.11.2015 № 395-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 
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      194-бап. Бюджеттік кредит бойынша борышты аудару 

      Бюджеттік кредит бойынша борышты аударуға кредитор шешімінің негізінде 

кредиттік шарт тараптарының келісімі бойынша жол беріледі. 

      Борышты аудару бюджеттік кредит бойынша борышты ӛтеу есебіне ӛндіріп 

алынған (ҧсынылған) мҥлікті берген кезде жҥзеге асырылуы мҥмкін. 

40-тарау. ТАЛАП ҚОЮ МЕРЗІМІНІҢ ӚТУІ, КРЕДИТОРЛАР 

ТАЛАПТАРЫНЫҢ ТОҚТАТЫЛУЫ ЖӘНЕ БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 

БОЙЫНША КЕПІЛДІКТІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ 

      195-бап. Талап қою мерзімінің ӛтуі 

      Бюджеттік кредиттер бойынша кредиторлардың талаптарына талап қою 

мерзімі қолданылмайды. 

      196-бап. Кредитордың бюджеттік кредитті ӛтеу жӛніндегі 

                талаптарының тоқтатылуы және кепілдіктің 

                тоқтатылуы 

      1. Кредитордың бюджеттік кредитті ӛтеу жӛніндегі талабы қарыз алушы 

кредиттік шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындаған кезде, қарыз алушы 

мен кредитор бір тҧлға болғанда не қарыз алушы - заңды тҧлға таратылған 

жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес немесе сот актісінің 

негізінде тоқтатылады. 

      2. Кредитордың мемлекеттік білім беру және студенттік кредиттер 

бойынша талаптары қарыз алушы қайтыс болған не ол қайтыс болды деп 

жарияланған жағдайда республикалық бюджет туралы заңның негізінде 

тоқтатылады. 

      3. Қарыз алушы - заңды тҧлға таратылған жағдайда кредитордың бюджеттік 

кредитті ӛтеу жӛніндегі талабының тоқтатылуы Қазақстан Республикасының 

заңнамасында кӛзделген міндеттемелердің орындалуын бағалау жӛніндегі алдын 

ала рәсімдер жҥргізілгеннен кейін: 

      1) республикалық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша - 

республикалық бюджет туралы заңның негізінде; 

      2) жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша - 

мәслихаттың шешімі негізінде жҥзеге асырылады. 

      4. Осы баптың 3-тармағында кӛрсетілген, таратылған қарыз алушылардың 

берешегі, сондай-ақ кредитордың талап қоюын қанағаттандырудан бас тарту 

немесе ішінара қанағаттандыру туралы заңды кҥшіне енген сот шешімінің 

негізінде талаптар тоқтатылған қарыз алушылардың берешегі кредитордың 

есептен шығаруына жатады. 

      5. Алып тасталды - ҚР 02.07.2014 N 225-V Заңымен (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгiзiледi). 

      Ескерту. 196-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2014 N 225-V (алғашқы 

ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгiзiледi) Заңдарымен. 

41-тарау. БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР БОЙЫНША БАҚЫЛАУ, 

МОНИТОРИНГ, ЕСЕПКЕ АЛУ 
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      197-бап. Бюджеттік кредиттерді бақылау 

      1. Кредитор және (немесе) сенім білдірілген ӛкіл (агент) бюджеттік 

кредиттің нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылуын және ол бойынша 

міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ететін жағдайдың болуын бақылауды 

мемлекеттік жоспарлау жӛнiндегi уәкiлеттi органмен келісу бойынша бюджетті 

атқару жӛніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіппен жҥзеге асырады. 

      2. Бюджеттік кредитті нысаналы мақсаты бойынша пайдаланбау фактілері 

анықталған жағдайда кредитор немесе сенім білдірілген ӛкіл (агент) қарыз 

алушыдан кредиттің заңсыз пайдаланылған сомасын кредиттік шартта белгіленген 

мӛлшерде айыппҧл ала отырып ӛндіріп алады. 

      Ескерту. 197-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi). 

      198-бап. Бюджеттік кредиттер мониторингі және есепке алу 

      1. Бюджеттік кредиттер бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті 

орган белгілеген тәртіппен міндетті тіркеуге, есепке алуға және оларға 

мониторинг жҥргізілуге жатады. 

      Бюджеттік кредиттер бойынша осы Кодекске сәйкес бюджеттік мониторинг 

және нәтижелерді бағалау жҥзеге асырылады. 

      2. Кредиторлар қарыз алушылар мен сенім білдірілген ӛкілдер (агенттер) 

тҧрғысында барлық берілген бюджеттік кредиттердің тізілімін жҥргізеді. 

12-бӛлім. МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ КЕПІЛДІК 

БЕРГЕН 

ҚАРЫЗ АЛУ ЖӘНЕ БОРЫШ, МЕМЛЕКЕТ КЕПІЛГЕРЛІГІ 

42-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ КЕПІЛДІК 

БЕРГЕН 

ҚАРЫЗ АЛУ ЖӘНЕ БОРЫШ, МЕМЛЕКЕТ КЕПІЛГЕРЛІГІ 

ТУРАЛЫ 

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

      199-бап. Қарыз алу туралы жалпы ережелер 

      1. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің және жергілікті атқарушы 

органдардың қарыз алуы, мемлекет кепілдік берген қарыз алу Қазақстан 

Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жҥзеге асырылады. 

      Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің қарыз алуы "Қазақстан 

Республикасының Ҧлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 

жҥзеге асырылады. 

      2. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің, жергілікті атқарушы органдардың 

және Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің қарыз алуы мемлекеттік қарыз алу 

болып табылады. 

      3. Мемлекеттік емес қарыз алуды Қазақстан Республикасының резиденттері 

кез келген мӛлшерде, кез келген валютада және кез келген нысанда Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулерді ескере отырып, ӛз 

бетінше жҥзеге асырады. 

      Мемлекеттік емес қарыздарды заңды тҧлғалар мемлекеттік кепілдікпен 

және мемлекет кепілгерлігімен тарта алады. 
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      4. Жедел басқару қҧқығында мҥлкі бар заңды тҧлғаларға мемлекеттік емес 

қарыз алуды жҥзеге асыруға тыйым салынады. 

      200-бап. Мемлекеттік қарыздардың түрлері мен нысандары 

      1. Мемлекеттік қарыздар қарыз алушыға қатысты алғанда: 

      1) Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің қарыздары; 

      2) Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің қарыздары; 

      3) жергілікті атқарушы органдардың қарыздары болып бӛлінеді. 

      2. Несие капиталының нарықтарына қарай мемлекеттік қарыздар: 

      1) мемлекеттік сыртқы қарыздар; 

      2) мемлекеттік ішкі қарыздар болып бӛлінеді. 

      3. Қарыз алу нысаны бойынша мемлекеттік қарыздар: 

      1) мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар шығару; 

      2) қарыз шарттарын жасасу болып бӛлінеді. 

      4. Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар қолданылу мерзімі бойынша: 

      1) 1 жылға дейінгі айналыс мерзімімен қысқа мерзімді; 

      2) 1 жылдан 5 жылға дейінгі айналыс мерзімімен орта мерзімді; 

      3) 5 жылдан артық айналыс мерзімімен ҧзақ мерзімді болып бӛлінеді. 

      5. Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар шығару мақсаттары бойынша: 

      1) бюджет тапшылығын қаржыландыру мақсатында шығарылатын; 

      2) борыштық қҧралдардың ішкі нарығын дамытуға жәрдемдесу мақсатында 

шығарылатын болып бӛлінеді. 

      Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар қҧжаттамалық және қҧжаттамалық 

емес нысанда шығарылуы мҥмкін. Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар 

ҧсынушыға арналып қҧжаттамалық нысанда ғана шығарылуы мҥмкін. Мемлекеттік 

эмиссиялық бағалы қағаздар нақты және дисконттық қҧны бойынша сыйақының 

тіркелген және тіркелмеген (қҧбылмалы) мӛлшерлемесімен шығарылуы мҥмкін. 

      201-бап. Мемлекеттік борыш 

      1. Ӛзара талаптарды ескермей, Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актілеріне сәйкес Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің, Қазақстан Республикасы 

Ҧлттық Банкінің борышына немесе мәслихаттардың шешімдерімен жергілікті 

атқарушы органдардың борышына жатқызылған алынған (игерілген) және ӛтелмеген 

мемлекеттік қарыздардың белгілі бір кҥнге, сондай-ақ борыштық 

міндеттемелердің белгілі бір кҥнге сомасы мемлекеттік борыш болып табылады. 

      2. Мемлекеттік борыш ішкі және сыртқы мемлекеттік борышты қамтиды. 

      3. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің, Қазақстан Республикасы Ҧлттық 

Банкінің және жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының 

резиденттері алдындағы мемлекеттік ішкі қарыздары мен басқа да борыштық 

міндеттемелері бойынша мемлекеттік борышының қҧрамдас бӛлігі мемлекеттік 

ішкі борыш болып табылады. 

      4. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің және Қазақстан Республикасы 

Ҧлттық Банкінің Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы 

мемлекеттік сыртқы қарыздар мен басқа да борыштық міндеттемелері бойынша 

мемлекеттік борышының қҧрамдас бӛлігі мемлекеттік сыртқы борыш болып 

табылады. 

      202-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті 

                атқарушы органдардың мемлекеттік борышты ӛтеу 

                және оған қызмет кӛрсету жӛніндегі 

                міндеттемелері 

      1. Қазақстан Республикасының Ҥкіметі республикалық бюджеттің 

қаражатымен қамтамасыз етілетін ҥкіметтік борышты ӛтеу және оған қызмет 

кӛрсету жӛнінде міндеттемелер атқарады. 



      2. Жергілікті атқарушы органдар жергілікті бюджеттердің қаражатымен 

қамтамасыз етілетін ӛзінің борышын ӛтеу және оған қызмет кӛрсету жӛнінде 

міндеттемелер атқарады. 

      3. Қазақстан Республикасының Ҥкіметі және жергілікті атқарушы органдар 

бір-бірінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. 

      4. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің және жергілікті атқарушы 

органдардың міндеттемелері қарыз берушіге негізгі борыш қайтарылған және 

борышқа қызмет кӛрсету жӛніндегі тӛлемдер толық мӛлшерде тӛленген кезде 

орындалды деп есептеледі. 

      5. Қазақстан Республикасының Ҥкіметі және жергілікті атқарушы органдар 

борышты қалыптастыру, ӛзгерту және оған қызмет кӛрсету процесін есепке 

алуды, талдауды және бақылауды жҥзеге асыру арқылы тиісінше ҥкіметтік 

борыштың және жергілікті атқарушы органдар борышының мониторингін жҥзеге 

асырады. 

      203-бап. Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген 

                борышты, мемлекет кепілгерлігі бойынша борышты 

                және тәуекелдерді басқару 

      1. Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген борышты, мемлекет 

кепілгерлігі бойынша борышты және тәуекелдерді басқару: 

      1) алдағы жоспарлы кезеңге арналған мемлекеттік және мемлекет кепілдік 

берген қарыз алу мен борыштың, мемлекет кепілгерлігі бойынша борыштың жай-

кҥйі мен болжамын онда соған сәйкес ҥкіметтік борышты және жергілікті 

атқарушы органдардың борышын ӛтеу мен қызмет кӛрсетудің кӛлемдері, 

мемлекеттік кепілдіктер мен мемлекет кепілгерлігін ҧсынудың лимиттері 

белгіленетін кӛрсеткіштерді айқындай отырып, жыл сайынғы бағалауды қамтиды. 

      Алдағы жоспарлы кезеңге арналған мемлекеттік және мемлекет кепілдік 

берген қарыз алу мен борыштың, мемлекет кепілгерлігі бойынша борыштың жай-

кҥйі мен болжамын жыл сайынғы бағалауды дайындауды бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкімен бірлесіп, 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органның қатысуымен 

жинақталған мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген борыштың, мемлекет 

кепілгерлігі бойынша борыштың кӛлемдері мен қҧрылымының негізінде жҥзеге 

асырады; 

      2) мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органның 

Қазақстан Республикасының Ҥкіметі белгілеген тәртіппен және республикалық 

бюджет туралы заңда бекітілетін ҥкіметтік борыш лимитін, мемлекеттік 

кепілдіктер және мемлекет кепілгерлігін беру лимиттерін және бюджетті атқару 

жӛнiндегi уәкiлеттi органмен келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі 

уәкілетті орган бекітетін жергілікті атқарушы органдар борышының лимиттерін 

айқындауын; 

      3) бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органның тиісті қаржы 

жылына арналған республикалық бюджетте бекітілетін Қазақстан Республикасы 

Ҥкіметінің қарыз алу кӛлемдерін, нысандары мен шарттарын, ҥкіметтік борышты 

ӛтеу мен қызмет кӛрсету кӛлемдерін айқындауын; 

      4) бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органның мемлекеттік 

жоспарлау жӛнiндегi уәкiлеттi органмен келісу бойынша бюджеттік жоспарлау 

жӛніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіппен мемлекеттік қарыздарды 

тіркеуді және есепке алуды және мемлекеттің оның кепілдіктері мен 

кепілгерліктері бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты талаптарды, 

мемлекеттік қарыздар мен мемлекеттік борышты, мемлекет кепілдік берген 

борышты және мемлекет кепілгерлігі бойынша борышты алу, пайдалану, ӛтеу және 
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оларға қызмет кӛрсету мониторингін, сондай-ақ мемлекеттің оның кепілдіктері 

мен кепілгерліктері бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты туындаған 

мемлекет талаптарын жҥзеге асыруын; 

      5) борыш қҧрылымын оңтайландыру және оған қызмет кӛрсету жӛніндегі, 

оның ішінде борышты мерзімінен бҧрын ӛтеу, ҧйымдастырылған бағалы қағаздар 

нарығында мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды эмитенттің сатып алуы мен 

сатуы, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген борышты, мемлекеттің 

кепілгерлігі бойынша борышты қайта қҧрылымдау, борышты қайта қаржыландыру, 

мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу мен борыш, мемлекет 

кепілгерлігі бойынша борыш және мемлекеттің алдындағы борыш тәуекелдерін 

басқару жӛнінде іс-шаралар дайындап, іске асыруын; 

      6) мемлекеттік борыштың, мемлекет кепілдік берген борыштың, мемлекет 

кепілгерліктері бойынша борыштың және мемлекет алдындағы борыштың 

тәуекелдерін басқару ӛзіне бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган 

рәсімдер мен операцияларды регламенттеу, белгіленген лимиттер мен талаптарды 

сақтау, қҧралдар мен нарықтарды әртараптандыру, әртҥрлі туынды қаржы 

қҧралдарын (тәуекелдерді басқару мақсаттары ҥшін нарықта пайдаланылатын 

опциондар, своптар, форвардтық, фьючерлік және басқа да мәмілелер) қолдану 

әдістерін пайдаланып, оларды анықтауды, сәйкестендіруді, бағалау мен барынша 

азайтуды, сондай-ақ ҥшінші тҧлғалардың алдындағы борыштық міндеттемелері 

мемлекеттік кепілдіктермен және кепілгерліктермен қамтамасыз етілген заңды 

тҧлғалардың борышын басқаруда уақтылы ден қою мен қажетті шаралар қабылдауды 

қамтиды. 

      2. Мемлекеттік борыштың, мемлекет кепілдік берген борыштың, мемлекет 

кепілгерліктері бойынша борыштың және мемлекет алдындағы борыштың 

тәуекелдерін басқару бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті 

орган айқындаған тәртіппен жҥзеге асырылады. 

      Ескерту. 203-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24 N 495-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн 

кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен. 

      204-бап. Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген 

                борыштың, мемлекет кепілгерлігі бойынша борыштың 

                жай-күйі туралы мәліметтерді жариялау 

      Қазақстан Республикасы мемлекеттік борышының ағымдағы жай-кҥйі, 

мемлекеттік борышты ӛтеу есебіне тӛленген ақша сомасы, берілген мемлекеттік 

кепілдіктер және мемлекет кепілгерліктері және кепілдіктер мен 

кепілгерліктер бойынша тӛленген ақша сомасы туралы мәліметтер ашық болып 

табылады және олар бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органның 

статистикалық ақпарат нысанында тоқсан сайын ресми жариялауына жатады. 

      Ескерту. 204-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 2010.03.19 № 258-IV Заңымен. 

43-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҤКІМЕТІНІҢ 

ҚАРЫЗ АЛУЫ 

      205-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарыз алу 

                 мақсаттары 

      Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің қарыз алуы: 

      1) республикалық бюджет тапшылығын қаржыландыру мақсатында; 

      2) борыштық қҧралдардың ішкі нарығын дамытуға жәрдемдесу мақсатында 
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жҥзеге асырылады. 

      Қазақстан Республикасының Ҥкіметі бюджет профициті кезінде ҥкіметтік 

борышты қайта қаржыландыру ҥшін қарыз алуды жҥзеге асыра алады. 

      206-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарыз алуды 

                жүзеге асыруы 

      1. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің қарыз алуы: 

      1) қарыз алудың мақсаттары мен қаржылық шегін белгілеу; 

      2) қарыз алудың басымдықтарын айқындау; 

      3) болжамды ҥкіметтік қарыздардың тізбесін қалыптастыру негізінде 

жҥзеге асырылады. 

      2. Қазақстан Республикасының Ҥкіметі атынан қарыздар тартуды әрбір 

жекелеген қарыз шарты немесе мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар тҥрі 

бойынша Қазақстан Республикасы Ҥкіметі шешімінің негізінде бюджеттің 

атқарылуы жӛніндегі орталық уәкілетті орган жҥзеге асырады. Мемлекеттік 

ислам бағалы қағаздарын шығару кезінде бюджетті aтқару жӛніндегі орталық 

уәкілетті орган Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің атынан қаржыландыру 

тартуды Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің шешімі бойынша мемлекеттік мҥлік 

жӛніндегі уәкілетті орган қҧрған мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясы 

арқылы жҥзеге асырады. 

      3. Бюджеттің aтқарылуы жӛніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан 

Республикасы Ҥкіметінің мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарының эмитенті 

болып табылады, ал мемлекеттік ислам бағалы қағаздарын шығару кезінде – 

мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясы эмитент болып табылады. 

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымының кӛлемдерін, 

мерзімдерін және шарттарын бюджеттің aтқарылуы жӛніндегі орталық уәкілетті 

орган айқындайды. 

      3-1. Қазақстан Республикасының Ҥкiметi мемлекеттiк қазынашылық 

мiндеттемелер немесе мемлекеттік ислам бағалы қағаздары тҥрiнде мемлекеттiк 

эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды жҥзеге асырады. 

      Қазақстан Республикасының Ҥкiметi қарыз алушы болатын, оны ҧстаушының 

қарызға қатысты қҧқықтарын куәландыратын мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаз 

мемлекеттiк қазынашылық мiндеттеме болып табылады. 

      Жалдау шарты негізінде активтерді пайдаланудан тҥскен табыстарды алуға 

оны ҧстаушының қҧқықтарын куәландыратын мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаз 

мемлекеттік ислам бағалы қағазы болып табылады. 

      Мемлекеттiк ислам бағалы қағазы Қазақстан Республикасының бағалы 

қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес белгіленген исламдық 

қаржыландырудың негізгі қағидаттарына сәйкес Қазақстан Республикасы 

Ҥкіметінің шешімімен шығарылады. 

      3-2. Қазақстан Республикасының Ҥкіметі ішкі нарықта шығаратын 

мемлекеттік қазынашылық міндеттемелер шығару, орналастыру, айналымы, оларға 

қызмет кӛрсету және оларды ӛтеу Қазақстан Республикасының 

Ҥкіметі белгілеген тәртіппен жҥзеге асырылады. 

      4. Борыштық қҧралдардың ішкі нарығының дамуына жәрдемдесу ҥшін 

ҥкіметтік ішкі қарыз алу ҥкіметтік қарыз алудың оңтайлы деңгейін 

қалыптастыруды, борышты, оған қызмет кӛрсетуге жҧмсалатын шығындарды және 

тәуекелді ескере отырып жҥзеге асырылады. 

      Бҧл ретте, нарық конъюнктурасы ӛзгерген кезде бюджетті атқару 

жӛніндегі уәкілетті орган қолайлы жағдайларда қарыз алуды жҥзеге асыра 
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алмайтын жағдайларды қоспағанда, табыс ауытқымасын қҧруда қор нарығына 

арналған тиісті бағдарды белгілеу ҥшін айналымда қажетті қҧрылымы бар 

мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару бастапқы жоспарланған кӛлемі және 

бюджеттің қалыптасқан іс жҥзіндегі орындалуына тәуелсіз график бойынша 

қалыпты деңгейде жҥзеге асырылатын болады. 

      5. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің мемлекеттік эмиссиялық бағалы 

қағаздарды шығару туралы шешіміне байланысты тауарларды, жҧмыстарды, 

кӛрсетілетін қызметтерді сатып алуға байланысты қҧқықтық қатынастарға 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы 

қолданылмайды. 

      Ескерту. 206-бапқа ӛзгерту енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 422-V (01.01.2016 

бастап қолданысқа енгізіледі); 2011.07.22 N 475-IV (алғашқы ресми 

жарияланған кҥнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 04.12.2015 № 435-

V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      207-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарыз алуын 

                шектеу 

      Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің мемлекеттік қарыз алуы республикалық 

бюджет туралы заңда белгіленген ҥкіметтік борыш лимитімен және ҥкіметтік 

қарызға қызмет кӛрсетуге бағытталатын бюджет қаражаттары кӛлемімен 

шектеледі. 

      208-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің борышын ӛтеу 

                және оған қызмет кӛрсету 

      Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің борышын ӛтеуді және оған қызмет 

кӛрсетуді, олар шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды ҧйымдастырылған 

бағалы қағаздар нарығында сатып алуды бюджетті атқару жӛніндегі орталық 

уәкілетті орган республикалық бюджет туралы заңда кӛзделген бюджет 

қаражаттары есебінен Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі арқылы Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі белгілеген тәртіппен жҥзеге асырады. 

44-тарау. ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРДЫҢ ҚАРЫЗ 

АЛУЫ 

      209-бап. Жергілікті атқарушы органдардың қарыз алу 

                 мақсаттары 

      1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 

жергiлiктi атқарушы органдарының қарыз алуы Қазақстан Республикасының 

Ҥкiметiнен қарыз алу және республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң 

тапшылығын қаржыландыру ҥшiн республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 

жергiлiктi атқарушы органдарының iшкi нарықта айналысқа жiберу ҥшiн 

мемлекеттiк бағалы қағаздар шығаруы тҥрiнде, сондай-ақ облыстардың, 

республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы 

органдарының мемлекеттік және ҥкіметтік бағдарламаларды іске асыру 

шеңберінде тҧрғын ҥй қҧрылысын қаржыландыру ҥшін iшкi нарықта айналысқа 

жiберу ҥшiн мемлекеттiк бағалы қағаздар шығаруы тҥрiнде жҥзеге асырылады. 

      2. Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы 

органдарының қарыз алуы аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің 

тапшылығын қаржыландыру ҥшін облыстың жергілікті атқарушы органынан қарыз 

алу тҥрінде жҥзеге асырылады. 
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      Ескерту. 209-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 07.04.2016 № 487-V Заңымен 

(қол қойылған кҥннен бастап қолданысқа енгізіледі). 

      210-бап. Жергілікті атқарушы органдардың қарыз алуын 

                шектеу 

      1. Облыстың жергілікті атқарушы органының, республикалық маңызы бар 

қаланың, астананың мемлекеттік қарыз алуы тиісті жергілікті атқарушы 

органның белгіленген борыш лимитімен және тиісті жергілікті атқарушы 

органның борышын ӛтеуге және оған қызмет кӛрсетуге бағытталатын жергілікті 

бюджет қаражатының кӛлемімен шектеледі. 

      2. Жергілікті атқарушы органның тиісті қаржы жылына арналған борышының 

лимитін бюджетті атқару жӛніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган белгілейді. 

      3. Жергілікті атқарушы органның борышын ӛтеуге және қызмет кӛрсетуге 

арналған шығыстардың кӛлемі тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет 

кірістерінің он пайызына тең мӛлшерден аспауға тиіс. 

      Ескерту. 210-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi). 

      211-бап. Жергілікті атқарушы органдардың борышын ӛтеу және 

                оған қызмет кӛрсету 

      Жергілікті атқарушы органдардың борышын ӛтеуді және оған қызмет 

кӛрсетуді бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті 

орган айқындайтын тәртіппен ӛздері жергілікті бюджеттерде кӛзделген қаражат 

есебінен жҥзеге асырады. 

      Ескерту. 211-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi). 

      212-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 

                астананың жергілікті атқарушы органдарының 

                мемлекеттік бағалы қағаздар шығаруы 

      Ескерту. 212-баптың тақырыбына ӛзгеріс енгізілді - ҚР 07.04.2016 № 

487-V Заңымен (қол қойылған кҥннен бастап қолданысқа енгізіледі). 

      1. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 

атқарушы органдарының ішкі нарықта айналысқа жіберу ҥшін бағалы қағаздар 

шығаруы Қазақстан Республикасының Ҥкіметі белгілеген тәртіппен жҥзеге 

асырылады. 

      2. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 

атқарушы органының мемлекеттік бағалы қағаздар шығаруының шарттарын, кӛлемін 

және нысаналы мақсатын бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган 

айқындайды. Бҧл ретте жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік қарыз 

алуының жиынтық кӛлемі тиісті жергілікті атқарушы орган борышының 

белгіленген лимитінен аспауға тиіс. 

      3. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 

атқарушы органының шығарылатын мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша борышын 

ӛтеу міндетті тҥрде міндеттемелерде белгіленген мерзімде жҥзеге асырылады. 

      Ескерту. 212-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); ӛзгеріс енгізілді - ҚР 07.04.2016 № 487-V (қол 

қойылған кҥннен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 
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45-тарау. МЕМЛЕКЕТ КЕПІЛДІК БЕРГЕН ҚАРЫЗ АЛУ 

ЖӘНЕ БОРЫШ 

      213-бап. Мемлекеттік кепілдік 

      1. Қазақстан Республикасының қарыз алушы резиденті одан тиесілі соманы 

белгіленген мерзімде тӛлемеген жағдайда Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 

берешекті толық немесе ішінара ӛтеуге қарыз берушінің алдындағы міндеттемесі 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік (ҥкіметтік, егеменді) кепілдігі 

(мемлекеттік кепілдік) болып табылады. 

      2. Мемлекеттік кепілдіктер қарыз берушілерге Қазақстан Республикасы 

резиденттерінің ӛздері алған мемлекеттік емес қарыздар бойынша 

міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуі ретінде беріледі. 

      Мемлекеттік емес қарыз сомасы толықтай немесе оның бір бӛлігі 

мемлекеттік кепілдікпен қамтамасыз етілуі мҥмкін. 

      3. Қарыздар бойынша Қазақстан Республикасының атынан мемлекеттік 

кепілдіктер берудің айрықша қҧқығына Қазақстан Республикасының Ҥкіметі ие 

болады. 

      Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің тапсыруы бойынша бюджетті атқару 

жӛніндегі орталық уәкілетті орган мемлекеттік кепілдіктер беруді бюджетті 

атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын шарттармен және 

тәртіппен жҥзеге асырады. 

      Ескерту. 213-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi); ӛзгеріс енгізілді - ҚР 07.04.2016 № 487-V (қол 

қойылған кҥннен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

      214-бап. Мемлекеттік кепілдіктер беруді шектеу 

      1. Мемлекеттік кепілдіктер республикалық бюджет 

туралы заңмен белгіленетін лимит шегінде беріледі. 

      1-1. Іске асыру мерзімі бір жылдан асатын инвестициялық жобалар және 

(немесе) инвестициялық бағдарламалар бойынша бас келісімге қол қоя отырып, 

мемлекеттік кепілдікті транштармен (бӛліп-бӛліп) беруге жол беріледі. 

      Бас келісімді іске асыру ҥшін кепілдік шарты жасалады не жасалған 

кепілдік шартына мемлекеттік кепілдіктің бас келісімде айқындалған сомасы 

шегінде ӛзгерістер енгізіледі. 

      2. Мемлекеттік кепілдіктер жергілікті атқарушы органдардың қарыздарын 

қайтаруды қамтамасыз ету ретінде берілмейді. 

      3. Мемлекеттік кепілдіктер беру лимитінің кӛлемі осы лимит белгіленген 

тиісті қаржы жылының шегінде ғана пайдаланыла алады. 

      Ескерту. 214-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 07.04.2016 № 487-V Заңымен 

(қол қойылған кҥннен бастап қолданысқа енгізіледі). 

      215-бап. Мемлекеттік кепілдіктер беру шарттары 

      1. Мемлекеттік кепілдіктер Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің қаулылары 

негізінде беріледі. 

      2. Мемлекеттік кепілдіктер беру осы Кодекстің 220-бабына сәйкес кепіл 

міндеттемелерін атқару кезінде Қазақстан Республикасының Ҥкіметі жҧмсайтын 

бюджет қаражатын қарыз алушының қайтаруы шарттарымен жҥзеге асырылады. 

      3. Автомобиль жолдарын басқару жӛніндегі ҧлттық операторды және 

тізбесін бюджеттің атқарылуы жӛніндегі орталық уәкілетті органмен бірлесіп 

мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын, 

инвестициялық жобаларды іске асыру ҥшін астананың кӛліктік инфрақҧрылымы 
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объектілерін басқару функцияларын жҥзеге асыратын компанияны және 

мемлекеттік кепілдікпен берілген мемлекеттік емес қарызды ӛтеу кӛздерінің 

бірі республикалық және жергілікті бюджеттерден тӛлемақылар (тӛлемдер) болып 

табылатын әлеуметтік маңызы бар инвестициялық жобаларды және (немесе) 

инвестициялық бағдарламаларды іске асыру кезінде квазимемлекеттік сектордың 

басқа да субъектілерін қоспағанда, мемлекеттік емес қарыз бойынша 

мемлекеттік кепілдік берілгені ҥшін қарыз алушыдан мемлекеттік кепілдік беру 

кезінде жарғылық капиталына мемлекет жҥз пайыз қатысатын заңды тҧлғалар 

ҥшін, сондай-ақ ҧлттық басқарушы холдинг пен акцияларының жҥз пайызы ҧлттық 

басқарушы холдингке тиесілі заңды тҧлғалар ҥшін – мемлекеттік кепілдік 

сомасының 0,2 пайызы мӛлшерінде және басқа да заңды тҧлғалар ҥшін – 

мемлекеттік кепілдік сомасының екі пайызы мӛлшерінде алдын ала біржолғы 

тӛлем (алым) алынады. 

      4. Мемлекеттік кепілдік беру мемлекеттік кепілдік беру туралы келісім 

мен Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің мемлекеттік кепілдік жӛніндегі 

міндеттемелерін орындауға байланысты республикалық бюджеттен берілген 

қаражаттарды қайтару жӛніндегі міндеттемелердің орындалуы қамтамасыз 

етілгенін растайтын қҧжаттар ресімделіп, тіркелгеннен кейін жҥзеге 

асырылады. 

      Бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган, сенім білдірілген 

ӛкіл (агент) және мемлекет кепілдік берген қарызды алушы арасындағы 

тараптардың мемлекеттік кепілдік беру, мемлекет кепілдік берген қарыз 

шартына сәйкес міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету, мемлекеттік 

кепілдік бойынша міндеттемелер орындалған жағдайда бӛлінген республикалық 

бюджет қаражатын қайтару жӛніндегі қҧқықтық қатынастарды белгілейтін келісім 

мемлекеттік кепілдік беру туралы келісім болып табылады. 

      Ескерту. 215-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.11.24 N 495-IV (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 27.10.2015 № 363-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.04.2016 № 487-V (қол 

қойылған кҥннен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      216-бап. Мемлекеттік кепілдік алуға үміткер тұлғаларға 

                қойылатын талаптар 

      Қарыздар бойынша мемлекеттік кепілдік алуға ҥміткер заңды тҧлғаларға 

осы заңды тҧлғалар қарыз алушы ретінде әрекет еткенде, мынадай талаптар 

қойылады: 

      1) кәсіпкерлік қызметті жҥзеге асырушының Қазақстан Республикасының 

резиденті болуы; 

      2) Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің шешімімен бекітілетін, тиісті 

кезеңге арналған мемлекеттік кепілдікпен берілетін мемлекеттік емес 

қарыздардың қаражаты есебінен қаржыландыруға ҧсынылып отырған инвестициялық 

жобалардың және (немесе) инвестициялық 

бағдарламаның тізбесіне енгізілген жобалардың және (немесе) инвестициялық 

бағдарламаның іске асырылуын жҥзеге асыруы; 

      3) Автомобиль жолдарын басқару жӛніндегі ҧлттық операторды және 

тізбесі осы Кодекстің 215-бабының 3-тармағына сәйкес айқындалатын 

инвестициялық жобаларды іске асыру ҥшін астананың кӛліктік инфрақҧрылымы 

объектілерін басқару функцияларын жҥзеге асыратын компанияны, сондай-ақ 

жобаларды іске асыруға екінші деңгейдегі банктерден қаржыландыруды кӛздейтін 

ҧлттық холдингтер мен олардың еншілес ҧйымдарын қоспағанда, Қазақстан 
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Республикасы Ҧлттық Банкінің келісімі бойынша бюджеттің атқарылуы жӛніндегі 

орталық уәкілетті орган белгілейтін қарыздардың қайтарылуын қамтамасыз ету 

талаптарын қанағаттандыратын екінші деңгейдегі банк кепілдігінің не 

сақтандыру шартының болуы. 

      Банк кепілдігі қарыз шартының бҥкіл қолданылу мерзіміне бір рет 

беріледі және негізгі борыш сомасын, сондай-ақ сыйақылардың, комиссиялардың, 

тҧрақсыздық айыптарының (ӛсімпҧлдың, айыппҧлдың) барлық сомаларын және қарыз 

шартына сәйкес қарыз алушы жҥзеге асыратын ӛзге де тӛлемдерді жабады. 

      Сақтандыру шарты жоба бойынша қарыз алушыны дефолтқа және мемлекеттің 

мемлекеттік кепілдік бойынша міндеттемелерін орындауына әкеп соқтыруы мҥмкін 

тәуекелдерді сақтандыруды қамтамасыз етуге тиіс; 

      4) салалық уәкілетті органның оң қорытындысының болуы; 

      5) бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органның оң 

қорытындысының болуы; 

      6) мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті органның оң 

қорытындысының болуы; 

      7) бҧрын алынған, ол бойынша тӛлем мерзімдері басталған мемлекет 

кепілдік берген қарыздарды ӛтеу және оған қызмет кӛрсету жӛнінде 

берешектерінің, сондай-ақ кредиторлар алдындағы ӛзге де мерзімі ӛткен 

берешегінің болмауы; 

      8) жобаның жалпы қҧнын жаппайтын қарыз тартылған жағдайда, ҧсынылып 

отырған инвестициялық жобаны қоса қаржыландыру жӛніндегі міндеттемелердің 

қамтамасыз етілуі; 

      9) Автомобиль жолдарын басқару жӛніндегі ҧлттық операторды және 

тізбесі осы Кодекстің 215-бабының 3-тармағына сәйкес айқындалатын 

инвестициялық жобаларды іске асыру ҥшін астананың кӛліктік инфрақҧрылымы 

объектілерін басқару функцияларын жҥзеге асыратын компанияны қоспағанда, 

ҧсынылатын инвестициялық жобаның қҧнына қатысты кемінде отыз пайызды 

қҧрайтын меншікті капиталының болуы; 

      10) тӛлемақы тӛлеуге қабілетті болып табылуы, таратуға жатпауы, оның 

мҥлкіне тыйым салынбауы, оның қаржы-шаруашылық қызметі Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес тоқтатыла тҧрмауы тиіс; 

      11) осы баптың 3) және 9) тармақшаларының талаптары мемлекеттік 

кепілдікпен берілген мемлекеттік емес қарызды ӛтеу кӛздерінің бірі 

республикалық және жергілікті бюджеттерден тӛлемақылар (тӛлемдер) болып 

табылатын әлеуметтік маңызы бар инвестициялық жобаларды және (немесе) 

инвестициялық бағдарламаларды іске асыру кезінде квазимемлекеттік сектор 

субъектілеріне қолданылмайды, олардың тізбесін бюджеттiң атқарылуы жӛнiндегi 

уәкiлеттi органмен бірлесіп мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi уәкiлеттi орган 

айқындайды. 

      Ескерту. 216-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.07.05 N 30-V (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 27.10.2015 № 363-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.04.2016 № 487-V (қол 

қойылған кҥннен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      217-бап. Мемлекеттiк кепiлдiктер беру үшін инвестициялық  

                жобаларды және (немесе) инвестициялық 

                бағдарламаларды iрiктеу 

      Ескерту. 217-баптың тақырыбына ӛзгеріс енгізілді - ҚР 07.04.2016 № 

487-V Заңымен (қол қойылған кҥннен бастап қолданысқа енгізіледі). 
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      1. Мемлекеттік кепілдіктер беру ҥшін инвестициялық жобаларды және 

(немесе) инвестициялық бағдарламаларды іріктеуді бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті орган жҥзеге асырады. 

      2. Мемлекеттік кепілдіктер беру ҥшін инвестициялық жобалар бойынша 

техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуге немесе тҥзетуге және оның 

экономикалық сараптамасына қойылатын талаптарды мемлекеттік жоспарлау 

жӛніндегі орталық уәкілетті орган белгілейді. 

      3. Мемлекеттік кепілдіктер беру ҥшін инвестициялық жобалардың 

экономикалық сараптамасын Қазақстан Республикасының Ҥкіметі айқындайтын 

заңды тҧлға жҥзеге асырады. 

      Ескерту. 217-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 

бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен; ӛзгеріс енгізілді - ҚР 31.10.2015 № 

380-V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 07.04.2016 № 487-V (қол қойылған кҥннен бастап 

қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

      218-бап. Мемлекеттік кепілдіктің нысаны 

      1. Мемлекеттік кепілдік бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті 

орган мен қарыз беруші (облигациялар ҧстаушылардың ӛкілі) арасында кепілдік 

шартын жазбаша тҥрде жасасу арқылы не мемлекеттік емес қарыз бойынша 

кепілгердің міндеттемесін (кепілдік міндеттемесін) бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық уәкілетті органның қабылдағаны туралы жазбаша хабарлау нысанында 

беріледі. 

      Мемлекеттік емес сыртқы қарыздар бойынша кепілдік шарты болған 

жағдайда, бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен қарыз алушының 

векселін авальдандыруға қҧқылы. 

      Осы баптың талаптарына сәйкес келетін қҧжат қана мемлекеттік кепілдік 

болып танылуы мҥмкін. Мемлекеттік органдардың және олардың лауазымды 

адамдарының ӛзге де актілері мен қҧжаттарында мемлекеттік кепілдіктің заңдық 

кҥші болмайды. 

      2. Әрбір инвестициялық жоба және (немесе) инвестициялық бағдарлама 

бойынша бас келісімге, кепілдік шартына, кепілдік міндеттемесіне, қарыз 

алушының әрбір міндеттемесі бойынша авальға бюджетті атқару жӛніндегі 

орталық уәкілетті органның бірінші басшысы қол қояды. 

      3. Кепілдік шартында немесе кепілдік міндеттемесінде: 

      1) оған сәйкес мемлекеттік кепілдік берілетін Қазақстан Республикасы 

Ҥкіметі қаулыларының деректемелері; 

      2) қарыз алушының атауы және тҧрған жері; 

      3) қарыз алушының негізгі міндеттемесінің мазмҧны; 

      4) кепілдік берілетін қарыз сомасы, берілетін мемлекеттік кепілдіктің 

кҥші қолданылатын қарыз бойынша кепілдік берілетін басқа да міндеттемелер; 

      5) мемлекеттік кепілдіктің қолданылу мерзімі; 

      6) кепілдік шартына (кепілдік міндеттемесіне) қол қойған лауазымды 

адам кӛрсетіледі. 

      4. Кепілдік шартында, кепілдік міндеттемесінде осы баптың 3-тармағының 

4) және 5) тармақшаларында кӛзделген шарттар болмаған кезде: 

      1) мемлекеттік кепілдік борышкердің қарыз бойынша барлық 

міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етеді; 

      2) мемлекеттік кепілдік қарыз шартының қолданылу мерзіміне берілді деп 

саналады. 
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      5. Кепілдік шартында немесе кепілдік міндеттемесінде осы баптың 3-

тармағының 1) тармақшасында кӛзделген талаптар болмаған не оларға қол 

қойылған, сондай-ақ осы баптың 2-тармағын бҧза отырып, уәкілетті емес тҧлға 

қарыз алушының міндеттемелерін авальдандырған кезде мемлекеттік кепілдік 

жарамсыз болып саналады. 

      Ескерту. 218-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 07.04.2016 № 487-V Заңымен 

(қол қойылған кҥннен бастап қолданысқа енгізіледі). 

      219-бап. Мемлекеттік кепілдіктер беруді және мемлекет 

                кепілдік беретін қарыздарды есепке алу 

      Берілетін мемлекеттік кепілдіктерді және мемлекет кепілдік беретін 

қарыздарды бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі белгілеген тәртіппен тіркеуге және есепке алуға 

тиіс. 

      Бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган мемлекет кепілдік 

берген борыштың мониторингін және оны басқаруды жҥзеге асырады. 

      Мемлекет кепілдік берген қарызды алған қарыз алушының қаржылық жай-

кҥйінің мониторингі Қазақстан Республикасының Ҥкіметі белгілеген тәртіппен 

жҥзеге асырылады. 

      220-бап. Мемлекеттік кепілдіктің орындалуы 

      Егер қарыз шартының талаптарында ӛзгеше кӛзделмесе, қарыз алушы 

мемлекеттік кепілдікпен қамтамасыз етілген қарызды тӛлем мерзімі басталған 

кҥні және республикалық бюджет туралы заңда кӛзделген қаражаттар шегінде 

толық немесе ішінара ӛтемеген жағдайда, қарыз берушінің талабы бойынша 

мемлекеттік кепілдік тӛлем кҥні басталғаннан кейін орындалуға жатады. 

      Мемлекеттік кепілдік бойынша міндеттемелерді орындау республикалық 

бюджет туралы заңда кӛзделген қаражат шегінде мемлекеттік кепілдік бойынша 

міндеттемелерді орындау жӛнінде талаптар қойылған кҥннен бастап он сегіз ай 

ішінде жҥзеге асырылады. 

      Мемлекеттік кепілдік бойынша міндеттемелердің орындалуына бағытталған 

қаражаттарды қайтаруға, қарызды қайта қҧрылымдауға, борышкерді ауыстыруға, 

талап қою мерзімі ӛтіп кетуіне, аталған қаражатты қайтару бойынша талаптарды 

тоқтатуға осы Кодекстің 191-196-баптары қолданылады. 

      Мемлекеттік кепілдік бойынша міндеттемелердің орындалуына бӛлінген 

қаражат осы Кодекстің 184-бабына сәйкес белгіленген сыйақы мӛлшерлемесі 

бойынша мемлекеттік кепілдік беру туралы келісімде белгіленген мерзім ішінде 

республикалық бюджетке қайтарылуға тиіс. 

      Қазақстан Республикасының Ҥкіметі қарыз шартының талаптарына сәйкес 

және қарыз берушінің келісімімен Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес банкрот деп танылған және (немесе) 

таратылған қарыз алушы ҥшін республикалық бюджет туралы заңда кӛзделген 

қаржы есебінен мемлекеттік кепілдікті орындау арқылы мемлекет кепілдік 

берген қарызды мерзімінен бҧрын ӛтеуді жҥзеге асыруға қҧқылы. 

      Бюджеттің атқарылуы жӛніндегі орталық уәкілетті орган ӛтеуге және 

кӛрсетілетін қызметтерге арналған шығыстары республикалық бюджет туралы 

заңда кӛзделген мемлекет кепілдік берген қарыздар бойынша қарыз алушылардың 

тізбесін бекітеді. 

      Ескерту. 220-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 12.11.2015 № 395-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 07.04.2016 № 487-V (қол қойылған кҥннен бастап 

қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1600000487#z44
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P100000739_#z51
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K080000095_#z1890
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K080000095_#z1839
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K940001000_#z56
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000395#z236
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000395#z236
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1600000487#z47


      221-бап. Мемлекет кепілдік берген қарыздарды қайта 

                құрылымдау 

      1. Мемлекет кепілдік берген қарызды қайта қҧрылымдау Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі шешім қабылдаған жағдайда қарыз беруші мен қарыз 

алушының келісімі бойынша жҥзеге асырылады. 

      2. Қарыз берушінің талабы бойынша мемлекет кепілдік берген қарызды 

қайта қҧрылымдау кезінде бҧрын берілген мемлекеттік кепілдікті Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі растай алады немесе жаңасымен ауыстыра алады. 

      3. Бҧл ретте кепілдік берілген қарыз сомасы бҧрын берілген мемлекеттік 

кепілдік бойынша қарыз сомасынан артық бола алмайды. 

      Жаңадан берілген мемлекеттік кепілдікке осы Кодекстің  214-бабының 1-

тармағында белгіленген шектеулер қолданылмайды. 

      222-бап. Мемлекет кепілдік берген қарыз бойынша қарыз 

                алушыны ауыстыру 

      1. Мемлекет кепілдік берген қарыз бойынша қарыз алушыны ауыстыруға 

Қазақстан Республикасының Ҥкіметі шешім қабылдаған жағдайда қарыз шарты 

тараптарының келісімі бойынша жол беріледі. 

      2. Мемлекет кепілдік берген қарыз бойынша қарыз алушы ауыстырылған 

жағдайда, бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган мемлекеттік 

кепілдікті Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің шешімі негізінде қарыз 

берушінің талабы бойынша жаңасымен ауыстыра немесе растай алады. 

      3. Бҧл ретте кепілдік берілген қарыз сомасы бҧрын берілген мемлекеттік 

кепілдік бойынша қарыз сомасынан артық бола алмайды. Жаңадан берілген 

мемлекеттік кепілдікке осы Кодекстің 214-бабының 1-тармағында белгіленген 

шектеулер қолданылмайды. 

      223-бап. Мемлекеттік кепілдіктің қолданылуын тоқтату 

                негіздері 

      Мемлекеттік кепілдік: 

      1) қарыз алушы немесе кепілгер Қазақстан Республикасының Ҥкіметі 

кепілдік берген қарыз бойынша міндеттемелерді толық орындаған; 

      2) егер кепілдік шартында (кепілдік міндеттемесінде) ӛзгеше айтылмаса, 

онда кӛрсетілген кепілдік мерзімі ӛткен; 

      3) қарыз шартында және (немесе) кепілдік шартында (кепілдік 

міндеттемесінде) арнайы айтылған; 

      4) мемлекет кепілдік берген қарыз бойынша қайта қҧрылымдау және 

(немесе) қарыз алушыны ауыстыру кезінде кепілдік жаңасына ауыстырылған 

жағдайларда, ӛзінің қолданысын тоқтатады. 

      224-бап. Мемлекет кепілдік берген қарыз қаражаттарын 

                пайдалануға қойылатын шектеу 

      Мемлекет кепілдік берген қарыз қаражаттарын қарыз талаптарында 

кӛзделмеген мақсаттарға, сондай-ақ мемлекеттік органдарға кредит беруге 

пайдалануға тыйым салынады. 

      225-бап. Мемлекет кепілдік берген қарыз қаражатының 

                пайдаланылуына бақылау және жауаптылық 

      Мемлекет кепілдік берген қарыз қаражатының пайдаланылуына бақылау 

Қазақстан Республикасының Ҥкіметі белгілеген тәртіппен жҥзеге асырылады. 

      Мемлекеттік кепілдігі бар қарыз бойынша қарыз алушы Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі кепілдік берген қарыз бойынша алынған қаражаттарды 

нысаналы пайдаланбағаны ҥшін және қарыз алушы қарыз бойынша борыштық 
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міндеттемелерді орындамаған жағдайда мемлекеттік кепілдік бойынша 

міндеттемелерді орындауға бӛлінген қаражаттарды қайтару ҥшін Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілерімен кӛзделген жауаптылықта болады. 

46-тарау. МЕМЛЕКЕТ КЕПІЛГЕРЛІГІ 

      226-бап. Мемлекет кепілгерлігі 

      Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің кепілгерлік шартына сәйкес 

мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, оның ішінде концессия шарты 

шеңберінде тартылған қарыз бойынша қарыз беруші алдындағы қарыз алушының 

борышын толық немесе ішінара ӛтеу міндеттемесі мемлекет кепілгерлігі болып 

табылады. 

      Кепілгерлік бойынша міндеттемелер қарыздың негізгі сомасын және ол 

бойынша сыйақыны қамтиды. 

      Ескерту. 226-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 31.10.2015 № 380-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі). 

      227-бап. Мемлекет кепілгерлігін беруді шектеу 

      1. Мемлекет кепілгерлігі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 

лимит шегінде беріледі. 

      2. Мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын қарыз қаражаты мемлекеттік-

жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия объектiлерiн қҧруға ғана 

пайдаланылады. 

      3. Мемлекет кепілгерліктері бҧрын тартылған қарыздарды қайта 

қаржыландыру ретінде немесе қарыздарға қызмет кӛрсету ҥшін, сондай-ақ 

жергілікті атқарушы органдардың қарыздарын қайтаруды қамтамасыз ету ретінде 

тартылатын қарыздар бойынша берілмейді. 

      4. Мемлекет кепілгерліктерін беру лимитінің кӛлемі осы лимит 

белгіленген тиісті қаржы жылы шегінде ғана пайдаланылуы мҥмкін. 

      Ескерту. 227-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 31.10.2015 № 380-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі). 

      228-бап. Мемлекет кепілгерліктерін беру шарттары 

      1. Мемлекет кепілгерліктері Қазақстан Республикасы Ҥкіметі 

шешімдерінің негізінде беріледі. 

      2. Мемлекет кепілгерлігін беру: 

      1) осы Кодекстiң 233-бабына сәйкес қарыз алушының мемлекеттік-

жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия объектiсiн мемлекетке беруiнiң 

мiндеттiлiгi; 

      2) қарыз алушының арнайы шотта мемлекеттің кепілгерлігімен тартылатын 

қарыз бойынша міндеттемелерді уақтылы орындауды қамтамасыз етуге арналған 

қаражатты шоғырландыру міндеттемесі шартымен жҥзеге асырылады. 

      Қаражатты арнайы шотта шоғырландыру тәртібі кепілгерлік шартында 

айқындалады. 

      3. Мемлекеттік емес қарыз бойынша мемлекет кепілгерлігі берілгені ҥшін 

қарыз алушыдан мемлекет кепілгерлігі сомасының екі пайызы мӛлшерінде алдын 

ала біржолғы тӛлем (алым) ӛндіріп алынады. 

      4. Мемлекет кепiлгерлiгiн беру, Қазақстан Республикасының Ҥкіметі 

белгілеген жағдайларды қоспағанда, мемлекет кепiлгерлiгi бойынша 

мiндеттемелердi орындауға тартылған республикалық бюджет қаражатының 

қайтарымдылығын қамтамасыз ету талаптарын қанағаттандыратын сақтандыру шарты 
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болған кезде жҥзеге асырылады. 

      Ескерту. 228-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 04.07.2013 № 131-

V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 31.10.2015 № 380-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 

      229-бап. Мемлекет кепілгерлігін алуға үміткер тұлғаларға 

                қойылатын талаптар 

      Тҧлғалар ӛздері қарыз алушы ретінде әрекет ететін қарыздар бойынша 

мемлекет кепілгерлігін алуға ҥміткер болғанда осы тҧлғаларға мынадай 

талаптар қойылады: 

      1) кәсіпкерлік қызметті жҥзеге асыратын Қазақстан Республикасының 

резиденті болу; 

      2) Қазақстан Республикасының Ҥкіметі белгілеген жағдайларды 

қоспағанда, бюджеттi атқару жӛнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан 

Республикасының Ҧлттық Банкімен келiсу бойынша белгiлейтiн, мемлекет 

кепiлгерлiгiмен тартылатын қарыздың қайтарымдылығын қамтамасыз ету 

талаптарын қанағаттандыратын сақтандыру шартының болуы; 

      3) тиісті саланың уәкілетті органының оң қорытындысының болуы; 

      4) бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органның жобаның 

қаржылық сараптамасы бойынша оң қорытындысының болуы; 

      5) концессиялық ӛтінімге сараптаманың оң қорытындысының болуы не 

жекеше әріптесті айқындау туралы хаттаманың болуы; 

      6) мемлекет кепілгерлігімен не мемлекеттік кепілдіктерімен бҧрын 

алынған, тӛлем мерзімдері басталған қарыздарды ӛтеу және оларға қызмет 

кӛрсету бойынша берешегінің, сондай-ақ кредиторлар алдында ӛзге де мерзімі 

ӛткен берешегінің болмауы; 

      7) мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия 

объектісінің қҧнына қатысты кемінде жиырма пайызды қҧрайтын меншікті 

капиталының болуы; 

      8) тӛлемақы тӛлеуге қабілетті болып табылуы, таратуға жатпауы, оның 

мҥлкіне тыйым салынбауы, оның қаржы-шаруашылық қызметі Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес тоқтатыла тҧрмауы тиіс; 

      9) Қазақстан Республикасының Ҥкіметі бекітетін, тиісті кезеңге 

мемлекет кепілгерлігімен тартылатын мемлекеттік емес қарыздар есебінен 

қаржыландыруға ҧсынылатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының, оның 

ішінде концессиялық жобалардың тізбесіне енгізілген жобалардың іске 

асырылуын жҥзеге асыру. 

      Ескерту. 229-бапқа ӛзгерістер енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.07.05 N 30-V (алғашқы 

ресми жарияланғанынан кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа 

енгізіледі); 04.07.2013 № 131-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 

кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 150-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі); 31.10.2015 № 380-V (алғашқы ресми жарияланған 

кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң қолданысқа енгізіледі) 

Заңдарымен. 

      230-бап. Мемлекет кепiлгерлiктерiн беру немесе олардың 

                кӛлемiн ұлғайту үшiн мемлекеттік-жекешелік 

                әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық 

                жобаларды iрiктеу 
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      Мемлекет кепiлгерлiктерiн беру немесе олардың кӛлемiн ҧлғайту ҥшiн 

мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық 

жобаларды iрiктеудi бюджетті атқару жӛнiндегi орталық уәкiлеттi органмен 

келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган 

айқындайтын тәртiппен мемлекеттiк жоспарлау жӛнiндегi орталық уәкiлеттi 

орган жҥргiзедi. 

      Ескерту. 230-бап жаңа редакцияда - ҚР 31.10.2015 № 380-V Заңымен 

(алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгізіледі). 

      231-бап. Мемлекет кепілгерлігінің нысаны 

      1. Мемлекет кепілгерлігі бюджетті атқару жӛніндегі орталық 

уәкілетті орган мен қарыз беруші арасында мемлекет кепілгерлігі шартын 

жазбаша нысанда жасасу арқылы беріледі. 

      Осы баптың талаптарына сәйкес келетін қҧжат мемлекет кепілгерлігі деп 

танылуы мҥмкін. 

      Мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды адамдарының актілерінің 

немесе ӛзге де қҧжаттарының мемлекет кепілгерлігі болатын заңдық кҥші 

болмайды. 

      2. Мемлекет кепілгерлігі шартына бюджетті атқару жӛніндегі орталық 

уәкілетті органның бірінші басшысы қол қояды. 

      3. Мемлекет кепілгерлігі шартында: 

      1) оған сәйкес мемлекеттің кепілгерлігі берілетін Қазақстан 

Республикасы Ҥкіметі қаулыларының деректемелері; 

      2) қарыз алушы мен қарыз берушінің атауы және тҧрған жері; 

      3) қарыз алушының негізгі міндеттемесінің мазмҧны; 

      4) мемлекет кепілгерлігі берілетін қарыз сомасы, мемлекет 

кепілгерлігінің кҥші қолданылатын қарыз бойынша басқа да міндеттемелер. 

Басқа да міндеттемелер қарыз сомасын ҧлғайта алмайды (капиталдандырмайды); 

      5) мемлекет кепілгерлігінің қолданылу мерзімі; 

      6) мемлекет кепілгерлігі шартына қол қойған лауазымды адам 

кӛрсетіледі. 

      4. Осы баптың 2-тармағында және 3-тармағының 1) тармақшасында 

кӛзделген талаптар сақталмаған кезде мемлекеттің кепілгерлігі жарамсыз болып 

саналады. 

      232-бап. Мемлекет беретін кепілгерліктерді және мемлекет 

                кепілгерлігімен берілетін қарыздарды есепке алу 

      Мемлекет беретін кепілгерліктер және мемлекет кепілгерлігімен 

берілетін қарыздар бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті органда 

Қазақстан Республикасының Ҥкіметі белгілеген тәртіппен тіркелуге және есепке 

алынуға жатады. 

      Бюджетті атқару жӛніндегі орталық уәкілетті орган мемлекет 

кепілгерлігі бойынша борыш мониторингін Қазақстан Республикасының 

Ҥкіметі белгілеген тәртіппен жҥзеге асырады. 

      233-бап. Мемлекет кепілгерлігін орындау 

      1. Кепілгерге міндеттемелерді орындау жӛніндегі талаптар қарызды ӛтеу 

кҥні басталған кҥннен бастап алты ай ішінде қойылуы мҥмкін. 

      2. Мемлекеттің кепілгерлігі қарыз алушыдан берешекті ӛндіріп алу 

жӛніндегі барлық орынды шараларды қарыз беруші қабылдағаннан кейін және 

(немесе) қарыз алушы банкрот деп танылған не Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес ол таратылған жағдайда, орындалуға 

жатады. 
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      Мемлекет кепілгерлігін орындау республикалық бюджет 

туралы заңда кӛзделген қаражат шегінде мемлекет кепілгерлігін орындау 

жӛніндегі талаптар қойылған кҥннен бастап он сегіз ай ішінде жҥзеге 

асырылады. 

      3. Егер қарыз алушы тӛлеу мерзімі ӛтетін кҥні мемлекет кепілгерлігімен 

тартылған қарыз бойынша міндеттемелерін ӛтемесе, кепілгер мемлекет 

кепілгерлігі бойынша міндеттемелерді орындауға қҧқылы. Бҧл жағдайда кепілгер 

қарыз алушыға кері талап қояды. 

      Мемлекет кепілгерлігі бойынша міндеттемелерді орындауға бӛлінген 

қаражат Қазақстан Республикасының Ҥкіметі айқындаған тәртіппен республикалық 

бюджетке қайтарылуға жатады. 

      Ескерту. 233-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 

бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

      234-бап. Мемлекет кепілгерлігінің қолданылуын тоқтатудың 

                негіздері 

      Мемлекет кепілгерлігі қарыз алушы немесе кепілгер мемлекет 

кепілгерлігімен қамтамасыз етілген қарыз бойынша міндеттемелерді толық 

орындағаннан кейін қолданылуын тоқтатады. 

      235-бап. Мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыз 

                қаражатын пайдалануға қойылатын шектеу 

      Мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыз қаражатын кепілгерлік 

шартында кӛзделмеген мақсаттарға, сондай-ақ мемлекеттік органдарға кредит 

беру ҥшін пайдалануға тыйым салынады. 

      236-бап. Мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыз 

                қаражатының пайдаланылуына бақылау және 

                жауаптылық 

      Мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыз қаражатының пайдаланылуына 

Қазақстан Республикасының Ҥкіметі белгілеген тәртіппен бақылау жҥзеге 

асырылады. 

      Мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыз бойынша қарыз алушы алынған 

қаражатты мақсатсыз пайдаланғаны және қарыз бойынша борыштық міндеттемелерін 

орындамаған жағдайда, мемлекет кепілгерлігі бойынша міндеттемелерді 

орындауға бӛлінген қаражатты қайтаруы ҥшін Қазақстан 

Республикасының заңдарында кӛзделген жауаптылықта болады. 

47-тарау. ҚАРЫЗ БЕРУШІНІҢ МҤДДЕЛЕРІН ҚОРҒАУ 

      237-бап. Қарыз шарты бойынша міндеттемені орындаудан 

                 біржақты бас тартуға жол бермеу 

      Қарыз шарты бойынша міндеттемені орындаудан біржақты бас тартуға жол 

берілмейді. 

      238-бап. Мемлекеттік органдардың және лауазымды 

                адамдардың заңсыз іс-әрекеттерінен қорғау 

      Мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды адамдарының Қазақстан 

Республикасының заңнамасын бҧза отырып қабылдаған және мемлекеттік және 

мемлекет кепілдік берген қарыздарды тарту, пайдалану немесе ӛтеу шарттарын 

нашарлататын актілерінің заңдық кҥші болмайды. 
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      239-бап. Дауларды шешу 

      1. Қарыз шарттарына, мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарға, 

ҥкіметтік кепілдіктерге, кепілгерліктерге байланысты немесе мемлекеттік, 

ҥкіметтік борышты, жергілікті атқарушы органдардың борышын немесе мемлекет 

кепілдік берген борышты басқаруды қоса алғанда, олардың қызметіне байланысты 

туындайтын даулар мен келіспеушіліктер мҥмкіндігінше келіссӛздер жҥргізу 

арқылы не қарыз шарттарында, мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар шығару 

ережелерінде белгіленген дауларды шешудің бҧрын келісілген рәсімдеріне 

сәйкес шешіледі. 

      2. Осы баптың 1-тармағында кӛзделмеген ӛзге даулардың барлығын, 

шетелдік қарыз берушінің Қазақстан Республикасының азаматтарымен және заңды 

тҧлғаларымен дауларын қоса алғанда, егер тараптардың келісімінде ӛзгеше 

кӛзделмесе, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан 

Республикасының соттары шешеді. 

13-бӛлім. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӚТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР 

48-тарау. ӚТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР 

      240-бап. 2009 қаржы жылына арналған жергілікті 

               бюджеттерді әзірлеу 

      1. 2009 қаржы жылына арналған жергілікті бюджеттер осы Кодекстің 13-

бабында кӛзделген бюджет қҧрылымы бойынша әзірленеді. 

      2. Осы Кодекстің 50-52-баптарында кӛзделген жергілікті бюджеттердің 

тҥсімдерін болжауды ӛңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді 

жоспарына және алдағы ҥш жылдық кезеңге арналған орта мерзімдік фискалдық 

саясатнегізінде мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті уәкілетті орган 

жҥзеге асырады. 

      3. 2009 қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы шешімнің 

мәтіні: 

      1) алдағы қаржы жылындағы бюджет кірістерінің, шығындарының, таза 

бюджеттік кредит беруінің, қаржы активтерімен жҥргізілетін операциялар 

бойынша сальдосының, тапшылығының (профицитінің), тапшылығын қаржыландырудың 

(профицитті пайдаланудың) кӛлемдерін; 

      2) жоғары тҧрған бюджеттен тӛменгі тҧрған бюджетке берілетін бюджеттік 

субвенциялардың кӛлемдерін және тӛменгі тҧрған бюджеттен жоғары тҧрған 

бюджетке бюджеттік алып қоюлардың кӛлемдерін; 

      3) жергілікті атқарушы орган резервінің мӛлшерін; 

      4) басқа да ережелерді қамтиды. 

      4. 2009 қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы шешімге мыналар 

қоса тіркеледі: 

      1) осы Кодексте белгіленген қҧрылым бойынша тиісті қаржы жылына 

арналған жергілікті бюджет. Бҧл ретте тҥсімдер - санаттар, сыныптар және 

ішкі сыныптар бойынша баяндалады, ал шығыстар функционалдық топтар, 

бюджеттік бағдарламалар әкімшілері және бюджеттік бағдарламалар бойынша 

баяндалады. "Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)" бӛлімі 

жалпы сомамен ҧсынылады; 

      2) бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға және заңды 

тҧлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ҧлғайтуға бағытталған 

бюджеттік бағдарламаларға бӛлінген бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі; 

      3) 2009 жылға арналған жергілікті бюджетті атқару процесінде 
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секвестрлеуге жатпайтын, оның ішінде 2009-2011 жылдарға арналған 

республикалық бюджет туралы заңмен (2009 жылға арналған облыстық бюджетті 

бекіту туралы облыстық мәслихаттың шешімімен) белгіленген жергілікті 

бюджеттік бағдарламалар тізбесі; 

      4) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін сатудан республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың (ауданның (облыстық маңызы бар қаланың 

бюджетіне) бюджетіне тҥсетін тҥсімдердің кӛлемі; 

      5) қаладағы әрбір ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, 

ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары; 

      6) басқа да деректер. 

      5. Бюджеттік бағдарлама - мемлекеттік басқару функцияларын, 

республиканы немесе ӛңірді дамытудың стратегиялық, орта мерзімді 

бағдарламалары мен жоспарларын іске асыру ҥшін қабылданған, бюджет 

қаражатымен қамтамасыз етілетін міндеттер. 

      Бюджеттік бағдарлама мемлекеттік басқару функцияларын, республиканы 

немесе ӛңірді дамытудың стратегиялық, орта мерзімді бағдарламалары мен 

жоспарларын іске асыру ҥшін қабылданған, бюджет қаражатымен қамтамасыз 

етілетін міндеттерді бюджеттік бағдарлама шеңберінде нақтылайтын кіші 

бағдарламаларға бӛлінуі мҥмкін. 

      Бюджеттік бағдарламаның іске асырылу нәтижелерін кӛрсететін мақсаты, 

міндеттері және индикаторлары болуға тиіс. 

      Бюджеттік бағдарламаның мақсаты бюджеттік бағдарламаны орындау кезінде 

қол жеткізілуге тиіс белгілі бір тҥпкі нәтиже болып табылады. Бюджеттік 

бағдарламаның мақсаты айқын, нақтылы және қол жететіндей болуға тиіс. 

      Бюджеттік бағдарламаның мақсаты жекелеген міндеттерге бӛлінеді, олар 

бюджеттік бағдарламаның мақсатына қол жеткізудің жолдары болып табылады. 

      Индикаторлар мақсатқа сай және оңай есептелетін болуға тиіс. 

      Бюджеттік бағдарламаның атауы Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

қабылданған мемлекеттік функциялардың мақсаттарын, стратегиялық, орта 

мерзімді бағдарламалар мен даму жоспарларының міндеттерін бейнелеуге тиіс. 

      Бюджеттік бағдарламаның мазмҧны Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

қабылданған, мемлекет кӛрсететін тиісті қызметтерді бейнелейтін мемлекеттік 

функцияларға, республиканың стратегиялық, орта мерзімді бағдарламалары мен 

даму жоспарлары міндеттерінің іс-шараларына сәйкес болуға тиіс. 

      6. Бюджеттік бағдарламалар ағымдағы бюджеттік бағдарламаларға және 

бюджеттік даму бағдарламаларына бӛлінеді. 

      Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар - олардың нәтижелері: 

      1) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік басқару функциялары мен мемлекеттің 

міндеттемелерін орындау жӛніндегі тҧрақты сипаты бар қызметін қамтамасыз 

етуге; 

      2) республиканың немесе ӛңірдің стратегиялық, орта мерзімді 

бағдарламалары мен даму жоспарларының мақсатына қол жеткізуге, олардың нақты 

міндеттері мен іс-шараларын шешуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар. 

      Бюджеттік даму бағдарламалары - нәтижелері республиканың немесе 

ӛңірдің стратегиялық, орта мерзімді бағдарламаларының, даму жоспарларының 

мақсатына қол жеткізу дәрежесіне және олардың міндеттері мен іс-шараларын 

шешуге тікелей ықпал ететін, экономикалық пайда алуға немесе әлеуметтік-

экономикалық тиімділікке қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар. 

      241-бап. Мәслихаттардың 2009 жылға арналған жергілікті 

                бюджеттер туралы шешімдерін іске асыру туралы 
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                жергілікті атқарушы органдардың қаулысын 

                әзірлеу 

      1. Мәслихаттың 2009 жылға арналған жергілікті бюджет туралы шешімдерін 

іске асыру туралы жергілікті атқарушы органның қаулысы мәслихат жергілікті 

бюджетті бекіткеннен кейін екі апта мерзімде қабылданады. 

      2. Мәслихаттың 2009 жылға арналған жергілікті бюджет туралы шешімдерін 

іске асыру туралы жергілікті атқарушы органның қаулысы жергілікті бюджетті 

бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің, бюджетті атқару жӛніндегі жергілікті 

атқарушы органның уақтылы орындауын қамтамасыз ету жӛніндегі тапсырманы 

кӛздейді. 

      Қаулыға мыналар қоса беріледі: 

      1) бекітілген жергілікті бюджет. Бҧл ретте тҥсімдер ерекшеліктер 

деңгейіне дейін ҧсынылады, ал бюджеттік бағдарламалар кіші бағдарламаларға 

бӛлініп ҧсынылады. "Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)" 

бӛлімі жалпы сомада беріледі; 

      2) нысаналы трансферттер мен кредиттерді тӛменгі тҧрған бюджеттерге 

бӛлу; 

      3) оларды айқындау Қазақстан Республикасының Ҥкіметіне немесе 

жергілікті атқарушы органға жҥктелген 2009-2011 жылдарға арналған 

республикалық бюджет туралы заңды немесе мәслихаттың 2009 жылға арналған 

жергілікті бюджет туралы шешімін іске асыру ҥшін қажет басқа да деректер 

немесе кӛрсеткіштер. 

      3. Жергілікті бюджет нақтыланған жағдайда, мәслихаттың 2009 жылға 

арналған жергілікті бюджет туралы шешімін іске асыру туралы жергілікті 

атқарушы органның қаулысына ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

жергілікті атқарушы органның қаулысы мәслихаттың 2009 жылға арналған 

жергілікті бюджет туралы шешіміне ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

мәслихаттың шешімі бекітілгеннен кейін екі апта мерзімде бекітіледі. 

      242-бап. 2009 жылы жергілікті бюджеттерді атқару тәртібі 

      1. 2009 жылға арналған бюджетті атқару негізі мыналар болып табылады: 

      1) осы Кодекс; 

      2) 2009 жылға арналған жергілікті бюджеттер туралы мәслихаттардың 

шешімдері; 

      3) 2009 жылға арналған жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімін 

іске асыру туралы жергілікті атқарушы органдардың қаулылары; 

      4) жергілікті бюджеттерді атқару барысында ағымдағы қаржы жылы 

қабылданатын жергілікті атқарушы органдардың шешімдері; 

      5) жергілікті бюджеттік бағдарламалардың паспорттары; 

      6) міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, тҥсімдердің 

және тӛлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары; 

      7) жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері 

және тӛлемдері бойынша қаржыландыру жоспарлары; 

      8) мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері және тӛлемдері бойынша 

қаржыландырудың жеке жоспарлары; 

      9) осы Кодекске сәйкес бюджеттің атқарылу тәртібін айқындайтын 

нормативтік қҧқықтық актілер. 

      2. 2009 жылға арналған жергілікті бюджеттік бағдарламалардың 

паспорттарын мәслихат жергілікті бюджетті бекіткеннен кейін екі апта 

мерзімде жергілікті атқарушы орган бекітеді. 

      Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың паспорттары бюджетті бекіту 

(нақтылау, тҥзету) кезінде қабылданған шешімдерді ескере отырып, бюджет 



комиссиясы мақҧлдаған және бюджеттік ӛтінім қҧрамында ҧсынылған бюджеттік 

бағдарлама паспорты жобасының негізінде жасалады. 

      Бюджеттік бағдарламалардың паспорттарына мынадай жағдайларда 

ӛзгерістер мен толықтырулар енгізіледі: 

      1) бюджетті нақтылаған; 

      2) жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын атқарушы органдардың 

функциялары ӛзгерген; 

      3) мақсаттары, міндеттері, іс-шаралар, жауапты орындаушылар, іске 

асыру мерзімдері, кҥтіліп отырған нәтижелері және индикаторлары ӛзгерген 

жағдайда, 2009 жылға арналған жергілікті бюджет туралы мәслихаттың 

шешімдерін іске асыру туралы жергілікті атқарушы органның қаулыларына 

ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген; 

      4) Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық, экологиялық және 

әлеуметтік тҧрақтылығына қатер тӛндіретін ахуалдарды жою қажеттігі; 

      5) мемлекеттік мекеме бюджеттік бағдарламаның жоспарланған іс-

шараларын тиісті тауарларға (жҧмыстарға, кӛрсетілетін қызметтерге) арналған 

нақты бағалардың болжамды бағалармен салыстырғанда тӛмендеуі салдарынан 

бекітілген сомадағы бюджет қаражатының аз кӛлеміне орындаған жағдайда пайда 

болған, пайдаланылмаған жоспарлы сомалардың қалдығы мақсаттарға барынша 

жақсы қол жеткізуге және бюджеттік бағдарламаның міндеттері мен іс-шаралар 

тізбесін кеңейтуге қажетті қосымша іс-шараларды орындауға жіберілген 

жағдайларда. 

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қҧпиялардың 

қорғалуын қамтамасыз ете отырып, жергілікті бюджеттік бағдарламалардың 

паспорттары бҧқаралық ақпарат қҧралдарында міндетті тҥрде жариялануға 

жатады. 

      3. Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, тҥсімдердің 

және тӛлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, жергілікті бюджеттік 

бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері және тӛлемдері бойынша 

қаржыландыру жоспарлары, мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері және 

тӛлемдері бойынша қаржыландырудың жеке жоспарлары осы Кодексте кӛзделген 

тәртіппен әзірленеді, бекітіледі және ӛзгертілуге жатады. 

      4. Тҥсімдер бойынша жергілікті бюджеттерді атқару, міндеттемелерді 

қабылдау, тӛлемдерді және ақша аударымдарын жҥзеге асыру, бюджет қаражатының 

2009 жылғы 1 қаңтарға дейінгі қалдығын пайдалану, 2009 жылғы жергілікті 

бюджеттерді нақтылау, секвестрлеу, бюджеттік мониторинг жҥргізу осы Кодексте 

кӛзделген тәртіппен жҥзеге асырылады. 

      5. Жергілікті бюджеттерді тҥзету кезінде бюджеттің кӛрсеткіштері 2009 

жылға арналған жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімін іске асыру 

туралы жергілікті атқарушы органның қаулысына ӛзгерістер мен толықтырулар 

енгізу арқылы мәслихатта нақтыланбай ӛзгертіледі. 

      Егер жҥргізілген тҥзетуден кейін бюджетті нақтылау жҥргізілген 

жағдайда, бӛлінген бюджет бағдарламаларын қоспағанда, бюджеттің тҥзетілген 

кӛрсеткіштері нақтыланған бюджетте кӛрсетіледі. 

      243-бап. Республикалық және жергілікті бюджеттердің 2008 

                жылғы атқарылуы туралы жылдық есептер 

      1. Республикалық және жергілікті бюджеттердің 2008 жылғы атқарылуы 

туралы жылдық есеп мынадай бӛлімдерден тҧратын бюджет қҧрылымы бойынша 

қалыптасады: 

      1) кірістер: 

      салықтық тҥсімдер; 
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      салықтық емес тҥсімдер; 

      негізгі капиталды сатудан тҥсетін тҥсімдер; 

      трансферттер тҥсімдері; 

      2) шығындар; 

      3) операциялық сальдо; 

      4) таза бюджеттік кредит беру:  

      бюджеттік кредиттер; 

      бюджеттік кредиттерді ӛтеу; 

      5) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо: 

      қаржы активтерін сатып алу; 

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан тҥскен тҥсімдері; 

      6) бюджет тапшылығы (профициті); 

      7) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану): 

      қарыздардың тҥсуі; 

      қарыздарды ӛтеу; 

      бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы. 

      2. Республикалық және жергілікті бюджеттердің 2008 жылғы атқарылуы 

туралы жылдық есепке: 

      1) тҥсіндірме жазба; 

      2) тҥсімдер бойынша атқарылуы туралы, сондай-ақ бюджеттік 

бағдарламаларды іске асыру туралы талдамалық есеп қоса тіркеледі. 

      3. Республикалық және жергілікті бюджеттердің 2008 жылғы атқарылуы 

туралы жылдық есеп қосымшаларымен бірге осы Кодексте кӛзделген тәртіппен 

және мерзімде жасалады, ҧсынылады, қаралады және бекітіледі. 

      243-1-бап. 2014, 2015 қаржы жылдарына арналған бюджеттерді 

                  әзірлеу, бекіту және нақтылау ерекшеліктері 

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыстарының лимиттері, жаңа 

бастамаларға арналған лимиттер 2014 қаржы жылына арналған республикалық және 

жергілікті бюджеттерді әзірлеу, бекіту және нақтылау кезінде 

қалыптастырылмайды. 

      2015 қаржы жылына арналған республикалық бюджетті бекіту және нақтылау 

кезінде, Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкін қоспағанда, мемлекеттік 

органдардың стратегиялық жоспарлары жоспарлы кезеңге қаржыландыру кӛлемдері 

бар бюджеттік бағдарламаларды қамтиды. 

      2014 және 2015 қаржы жылдарына арналған республикалық бюджетті бекіту 

және нақтылау кезінде стратегиялық жоспарларды әзірлейтін бюджеттік 

бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік бағдарламаларды әзірлемейді. 

      2015 қаржы жылына арналған бюджетті бекіту және нақтылау кезінде 

бюджеттік бағдарлама бюджеттік кіші бағдарламалар ҥшін де бюджеттік 

бағдарламаларға арналған нәтиже кӛрсеткіштерін қолдану шартымен бюджет 

қаражатын жҧмсау бағыттарын нақтылайтын кіші бағдарламаларға бӛлінуі мҥмкін. 

      Ескерту. 48-тарау 243-1-баппен толықтырылды - ҚР 03.12.2013 № 150-

V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейін кҥнтізбелік он кҥн ӛткен 

соң қолданысқа енгізіледі); ӛзгеріс енгізілді - ҚР 02.07.2014 N 225-

V (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен соң 

қолданысқа енгiзiледi) Заңымен. 

      243-2-бап. Мемлекеттік бюджетке және республикалық, 

                  облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы бар 

                  қала, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы 

                  2017 қаржы жылындағы шоғырландырылған қаржылық 

                  есептілік 
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      Мемлекеттік бюджетке және республикалық, облыстық бюджеттердің, 

республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы 2017 

қаржы жылына шоғырландырылған қаржылық есептілік жасалмайды. 

      Ескерту. 48-тарау 243-2-баппен толықтырылды - ҚР 02.07.2014 N 225-

V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған кҥнінен кейiн кҥнтiзбелiк он кҥн ӛткен 

соң қолданысқа енгiзiледi). 

49-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

      244-бап. Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасын 

               бұзғаны үшін жауаптылық 

      Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасының бҧзылуына кінәлі адамдар 

Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады. 

      245-бап. Қорытынды ережелер 

      1. Осы Кодекс, алғашқы ресми жарияланған кҥнінен бастап қолданысқа 

енгізілетін 13, 17, 18-баптарын, 19-бабының 5 және 6-

тармақтарын, 29, 40, 71, 74, 77-баптарын, 96-бабының 5-тармағының 5) 

тармақшасын, 156-бабының 3-тармағын, 240, 241, 242-баптарын, сондай-ақ 

республикалық бюджетке арналған 32-39, 60-68, 79, 84, 85-баптарын және 2013 

жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 114, 115, 116, 117, 118-

баптарын қоспағанда, 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі. 

      2. Осы Кодекстің қолданысқа енгізілу кезінде қолданыста болған 

Қазақстан Республикасының заңнамасы оған қайшы келмейтін бӛлігінде 

қолданылады және осы Кодекс қолданысқа енгізілген кҥннен бастап бір жыл 

ішінде оған сәйкес келтірілуге тиіс. 

      3. Осы Кодекс алғашқы ресми жарияланған кҥнінен бастап кҥшін жоятын 7, 

13, 17, 21, 22, 29, 37, 76, 79, 82, 95, 101-103-баптарын, сондай-ақ 

республикалық бюджетке арналған 33, 34, 68-70, 72-75, 92, 93-баптарын 

қоспағанда, 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап 2004 жылғы 24 сәуірдегі Қазақстан 

Республикасы Бюджет кодексінің (Қазақстан Республикасы Парламентінің 

Жаршысы, 2004 ж., N 8-9, 53-қҧжат; N 20, 116-қҧжат; N 23, 140, 142-қҧжаттар; 

2005 ж., N 14, 55-қҧжат; N 21-22, 87-қҧжат; 2006 ж., N 1, 5-қҧжат; N 3, 22-

қҧжат; N 8, 45-қҧжат; N 12, 77, 79-қҧжаттар; N 13, 86-қҧжат; N 16, 97-қҧжат; 

N 23, 141-қҧжат; 2007 ж., N 1, 4-қҧжат; N 2, 16-қҧжат; N 4, 28-қҧжат; N 13, 

98-қҧжат; N 16, 129-қҧжат; N 20, 152-қҧжат; N 23, 176-қҧжат; 2008 ж., N 6-7, 

27-қҧжат; N 13-14, 58-қҧжат; N 15-16, 64-қҧжат) кҥші жойылды деп танылсын. 

      Ескерту. 245-бапқа ӛзгеріс енгізілді - ҚР 2010.04.02 № 263-

IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

      Қазақстан Республикасының 

      Президенті                                  Н. НАЗАРБАЕВ 
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Бюджетный кодекс Республики Казахстан 
Кодекс Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года N 548 

 

Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., N 8-9, ст. 53; "Казахстанская 

правда" от 6 мая 2004 года N 94 
 

 

Оглавление 

      Настоящий Кодекс регулирует бюджетные и межбюджетные отношения и 

устанавливает основные положения, принципы и механизмы функционирования 

бюджетной системы, образования и использования бюджетных средств. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ 1. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       Статья 1. Бюджетное законодательство Республики 

                Казахстан 

      1. Бюджетное законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции 

Республики Казахстан, состоит из настоящего Кодекса и иных нормативных правовых 

актов, принятие которых предусмотрено настоящим Кодексом. 

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Кодексе, то 

применяются правила международного договора.              

       Статья 2. Действие бюджетного законодательства 

                Республики Казахстан 

      1. Бюджетное законодательство Республики Казахстан действует на всей территории 

Республики Казахстан и распространяется на всех физических и юридических лиц. 

      1-1. Положения настоящего Кодекса, касающиеся государственных учреждений, не 

распространяются на Национальный Банк Республики Казахстан и государственные 

учреждения, финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка 

Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

      1-2. Для государственных органов и регионов, определенных Правительством 

Республики Казахстан для внедрения новых подходов к государственному планированию, 

ориентированному на результат (далее - пилотные проекты), положения настоящего 

Кодекса применяются с учетом особенностей, предусмотренных статьей 223-1 настоящего 

Кодекса. 

      2. Акты Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов о 

распределении денег соответственно из республиканского и местных бюджетов на 

соответствующий финансовый год утрачивают силу после окончания текущего 

финансового года, за исключением положений данных актов о выделении денег на 

возвратной основе. 



      3. Законы о внесении изменений и дополнений в закон о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год, решения маслихатов о внесении изменений и 

дополнений в решения маслихатов о местном бюджете на соответствующий финансовый 

год, а также акты Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных 

органов об их реализации вводятся в действие с 1 января соответствующего финансового 

года. 

      4. В случае, если законодательными и иными нормативными правовыми актами 

предусматриваются положения, противоречащие бюджетному законодательству 

Республики Казахстан, то действуют положения бюджетного законодательства 

Республики Казахстан. 

      Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными законами РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2); от 6 декабря 2007 года N 7-IV (изменения 

вводятся в действие с 1 января 2008 г. и прекращают свое действие 31 декабря 2008 

года). 

      Статья 3. Принципы бюджетной системы 

      Бюджетная система основывается на следующих принципах: 

      1) принцип единства - обеспечение применения единого бюджетного законодательства 

Республики Казахстан, в том числе использование единой бюджетной классификации, 

единых процедур осуществления бюджетного процесса на территории Республики 

Казахстан; 

      2) принцип полноты - отражение в бюджетах и Национальном фонде Республики 

Казахстан всех поступлений и расходов, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан, недопущение зачетов взаимных требований с использованием бюджетных 

средств, равно как и уступок прав требований по бюджетным средствам; 

      3) принцип реалистичности - соответствие утвержденных (уточненных, 

скорректированных) показателей бюджета утвержденным (скорректированным) 

параметрам и направлениям среднесрочной фискальной политики и среднесрочного плана 

социально-экономического развития Республики Казахстан и регионов; 

      4) принцип транспарентности - обязательное опубликование нормативных правовых 

актов в области бюджетного законодательства Республики Казахстан, утвержденных 

(уточненных, скорректированных) бюджетов и отчетов об их исполнении, другой 

информации, касающейся фискальной политики государства, за исключением сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну; открытость 

бюджетного процесса, проведение государственного финансового контроля; 

      5) принцип последовательности - соблюдение органами государственного управления 

принятых ранее решений в сфере бюджетных отношений; 

      6) принцип эффективности и результативности - разработка и  исполнение бюджетов, 

исходя из необходимости достижения определенных результатов, предусмотренных 

паспортами бюджетных программ с использованием оптимального объема бюджетных 

средств, необходимого для достижения этих результатов, или обеспечение наилучшего 

результата с использованием утвержденного объема бюджетных средств; 



      7) принцип приоритетности - осуществление бюджетного процесса в соответствии с 

приоритетными направлениями социально-экономического развития республики или 

региона; 

      8) принцип ответственности - привлечение участников бюджетного процесса к 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства Республики Казахстан; 

      9) принцип самостоятельности бюджетов - установление стабильного распределения 

поступлений между бюджетами разных уровней и определение направлений их 

расходования в соответствии с настоящим Кодексом, право всех уровней 

государственного управления самостоятельно осуществлять бюджетный процесс в 

соответствии с настоящим Кодексом, недопустимость изъятия доходов, дополнительно 

полученных в ходе исполнения местных бюджетов, свободных остатков средств местных 

бюджетов в вышестоящий бюджет, за исключением случаев, установленных пунктом 6 

статьи 40 настоящего Кодекса, недопустимость возложения на нижестоящие бюджеты 

дополнительных расходов без соответствующей компенсации. 

       Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем 

                Кодексе 

      1. В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия: 

      1) среднесрочный план социально-экономического развития - документ, 

утверждаемый Правительством Республики Казахстан или маслихатом, определяющий 

основные показатели и направления социально-экономического развития республики или 

региона на трехлетний период и меры по их реализации; 

      2) перечень приоритетных (республиканских или местных) бюджетных 

инвестиционных проектов (программ) - приложение к среднесрочному плану социально-

экономического развития республики или регионов, представляющее собой список 

инвестиционных проектов (программ), планируемых к финансированию за счет средств 

республиканского или местных бюджетов; 

      3) утвержденный бюджет - бюджет на соответствующий финансовый год, 

утвержденный Парламентом Республики Казахстан или соответствующим маслихатом; 

      4) бюджет - централизованный денежный фонд государства, предназначенный для 

финансового обеспечения реализации его задач и функций; 

      5) бюджетная система - совокупность бюджетов и Национального фонда Республики 

Казахстан, а также бюджетных процесса и отношений; 

      6) бюджетные средства - деньги и иные активы государства, поступление в 

государственную собственность и расходование которых отражаются в бюджете в 

денежной форме; 

      7) получатели бюджетных средств - физические и юридические лица, крестьянские 

или фермерские хозяйства, неправительственные организации в части государственного 

социального заказа, использующие бюджетные средства, а также лица, оказывающие 

финансовые услуги, в том числе на основе гражданско-правовых сделок, в рамках 

реализации бюджетных программ (подпрограмм); 



      8) бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством 

Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, 

исполнению, уточнению, корректировке, ведению бюджетного учета и отчетности, 

государственному финансовому контролю, а также по планированию и использованию 

связанных грантов; 

      9) местный уполномоченный орган по исполнению бюджета - исполнительный орган, 

финансируемый из местного бюджета, осуществляющий функции в сфере исполнения 

бюджета, ведения бюджетного учета и отчетности по исполнению местного бюджета; 

      10) центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета - центральный 

исполнительный орган, осуществляющий функции в сфере исполнения, ведения 

бюджетного учета и отчетности по исполнению республиканского бюджета и, в пределах 

своей компетенции, местных бюджетов и Национального фонда Республики Казахстан; 

      11) местный уполномоченный орган по бюджетному планированию - исполнительный 

орган, финансируемый из местного бюджета, осуществляющий функции по 

планированию прогнозных показателей местного бюджета на среднесрочный период и 

проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год; 

      12) центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию - 

центральный исполнительный орган, осуществляющий функции по планированию 

прогнозных показателей государственного бюджета на среднесрочный период и проекта 

республиканского бюджета на соответствующий финансовый год; 

      13) бюджетные инвестиции - финансирование, направленное на увеличение стоимости 

активов государства, развитие человеческих и возобновление природных ресурсов с 

целью получения экономических выгод или достижения социально-экономического 

эффекта; 

      14) бюджетная инвестиционная программа - совокупность мероприятий, 

преследующих единую инвестиционную цель, характер которой не позволяет установить 

сроки ее достижения на стадии технико-экономического обоснования; 

      15) бюджетный инвестиционный проект - совокупность мероприятий по 

осуществлению бюджетных инвестиций, реализуемых в течение ограниченного периода 

времени и имеющих завершенный характер; 

      16) бюджетная обеспеченность - стоимость государственных услуг с учетом 

натуральных норм в расчете на единицу получателей данных услуг, предоставляемых 

органами государственного управления за счет средств соответствующих бюджетов; 

      17) бюджетные отношения - отношения, возникающие в бюджетном процессе; 

      18) бюджетные операции - операции, осуществляемые в процессе исполнения 

бюджета; 

      19) местный бюджет - областной бюджет, бюджет города республиканского значения, 

столицы, бюджет района (города областного значения); 

      20) индикаторы - количественные показатели, отражающие результаты реализации 

программы для достижения поставленной цели; 



      21) гарантированный трансферт - невозвратные поступления в республиканский 

бюджет из Национального фонда Республики Казахстан; 

      22) софинансирование концессионных проектов - выделение бюджетных средств для 

финансирования определенного объема затрат для создания (строительства) и 

реконструкции объектов концессии; 

      23) норматив распределения доходов - процентное соотношение распределения 

доходов между бюджетами разных уровней; 

      24) финансовый год - период времени, начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 

декабря календарного года, в течение которого осуществляется исполнение бюджета; 

      25) финансирование - выделение бюджетных средств их получателям; 

      26) государственная программа - программа, разрабатываемая Правительством 

Республики Казахстан и утверждаемая Президентом Республики Казахстан по вопросам, 

имеющим межотраслевой характер, направленным на решение стратегических и наиболее 

важных задач социально-экономического развития и обеспечение обороноспособности, 

правопорядка, законности и безопасности государства; 

      27) государственный бюджет - сводный бюджет, объединяющий республиканский и 

местные бюджеты без учета взаимопогашаемых операций между ними, используемый в 

качестве аналитической информации и не подлежащий утверждению; 

      28) государственная инвестиционная политика - составная часть социально-

экономической политики, отражающая экономически и финансово обоснованные меры 

государственного регулирования инвестиционных процессов в интересах национальной 

экономики; 

      29) активы государства - имущественные и неимущественные блага и права, имеющие 

стоимостную оценку, полученные в государственную собственность в результате 

прошлых операций или событий; 

      30) уточненный бюджет - утвержденный бюджет на соответствующий финансовый год 

с учетом изменений и дополнений, принятых Парламентом Республики Казахстан или 

соответствующим маслихатом в ходе его исполнения; 

      31) бюджет области - сводный бюджет, объединяющий областной бюджет, бюджеты 

районов (городов областного значения) без учета взаимопогашаемых операций между 

ними, используемый в качестве аналитической информации и не подлежащий 

утверждению; 

      32) региональная программа - программа, утверждаемая маслихатами, направленная на 

решение стратегических задач социально-экономического развития региона (территории); 

      33) отраслевая (секторальная) программа - программа, утверждаемая Правительством 

Республики Казахстан, направленная на решение стратегических и наиболее важных задач 

отдельных отраслей (секторов) экономики; 

      34) скорректированный бюджет - утвержденный или уточненный республиканский 

или местный бюджет с учетом изменений и дополнений, внесенных Правительством 



Республики Казахстан или местными исполнительными органами, а также с учетом 

распределения в течение финансового года распределяемых бюджетных программ, без 

уточнения соответственно в Парламенте Республики Казахстан или маслихате; 

      35) консолидированный бюджет - бюджет, который состоит из республиканского 

бюджета, бюджета области, бюджетов города республиканского значения, столицы, 

поступлений в бюджет, направляемых в Национальный фонд Республики Казахстан и 

переводимых на счета Правительства Республики Казахстан в Национальном Банке 

Республики Казахстан, используемый в качестве аналитической информации и не 

подлежащий утверждению; 

      36) центральный уполномоченный орган по внутреннему контролю - центральный 

исполнительный орган, осуществляющий функции внутреннего государственного 

финансового контроля; 

      37) местный уполномоченный орган по экономическому планированию - 

исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, осуществляющий функции 

разработки основных направлений социально-экономического развития соответствующей 

административно-территориальной единицы; 

      38) центральный уполномоченный орган по экономическому планированию - 

центральный исполнительный орган, осуществляющий функции разработки основных 

направлений социально-экономического развития Республики Казахстан. 

      2. Другие понятия бюджетного законодательства Республики Казахстан, не указанные 

в настоящей статье, используются в значениях, определяемых в соответствующих статьях 

настоящего Кодекса. 

      При несовпадении определений понятий бюджетного законодательства Республики 

Казахстан с определениями понятий других отраслей законодательства Республики 

Казахстан применительно к бюджетным отношениям используются понятия бюджетного 

законодательства Республики Казахстан. 

      3. Понятия других отраслей законодательства Республики Казахстан, используемые в 

настоящем Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих 

отраслях законодательства Республики Казахстан, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом.            Сноска. Cтатья 4 в редакции Закона РК от 05.07.2008 N 66-

IV(порядок введения в действие см. ст.2). 

      Статья 5. Нормативные правовые акты, влияющие на  

                 поступления и расходы бюджета 

      1. Проекты законов, предусматривающие сокращение государственных доходов или 

увеличение государственных расходов, могут быть внесены лишь при наличии 

положительного заключения Правительства Республики. Для проектов законодательных 

актов, вносимых в Мажилис Парламента в порядке законодательной инициативы 

Президента Республики, наличие такого заключения не требуется. 

      Положения проектов указов Президента Республики Казахстан и постановлений 

Правительства Республики Казахстан, предусматривающие увеличение расходов или 

сокращение поступлений республиканского или местных бюджетов, подлежат 

обязательному рассмотрению Республиканской бюджетной комиссией. 



      2. Положения проектов актов, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут быть 

введены в действие не ранее следующего финансового года при условии, что заключение 

Правительства Республики Казахстан (Республиканской бюджетной комиссии) дано в 

первой половине текущего года. 

      В случае, если заключение дано во второй половине текущего года, указанные 

положения могут быть введены в действие не ранее финансового года, следующего за 

планируемым. 

      3. Проекты решений местных представительных органов, предусматривающие 

увеличение расходов или сокращение поступлений местных бюджетов, могут быть 

внесены на рассмотрение маслихатов лишь при наличии положительного заключения 

акимата. Заключение акимата формируется с учетом предложений соответствующей 

бюджетной комиссии. 

      Положения проектов актов местных исполнительных органов, предусматривающие 

увеличение расходов или сокращение поступлений местных бюджетов, подлежат 

обязательному рассмотрению соответствующей бюджетной комиссией. 

      4. Указанные в пункте 3 настоящей статьи положения могут быть введены в действие 

не ранее следующего финансового года при наличии положительного заключения акимата 

(соответствующей бюджетной комиссии). 

      4-1. В случае влияния положения проектов бюджетных и налоговых законодательных 

актов Республики Казахстан на поступления, расходы и структуру бюджета одновременно 

с данными проектами разрабатываются проект закона о республиканском бюджете и 

проект решения маслихата о местном бюджете на соответствующий финансовый год или 

о внесении изменений и дополнений в них. 

      5. Указанные в пунктах 2 и 4 настоящей статьи положения не распространяются на 

законы о внесении изменений и дополнений в закон о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год и решения маслихатов о внесении изменений и 

дополнений в решения маслихатов о местном бюджете на соответствующий финансовый 

год, а также на нормативные правовые акты об их реализации. 

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2); от 6 декабря 2007 г. N 7-IV (вводится в действие 

со дня его официального опубликования). 

Глава 2. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА  

      Статья 6. Виды и уровни бюджетов 

      1. В Республике Казахстан утверждаются, исполняются и являются самостоятельными 

бюджеты следующих уровней: 

      республиканский бюджет; 

      областной бюджет, бюджет города республиканского значения, столицы; 

      бюджет района (города областного значения). 

      2. В Республике Казахстан в случаях, установленных настоящим Кодексом, может 

разрабатываться, утверждаться и исполняться чрезвычайный государственный бюджет. 

       Статья 7. Республиканский бюджет 



      1. Республиканским бюджетом является централизованный денежный фонд, 

формируемый за счет налоговых и других поступлений, определенных настоящим 

Кодексом, и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций 

центральных государственных органов, подведомственных им государственных 

учреждений и реализации общереспубликанских направлений государственной политики. 

      2. Республиканский бюджет на соответствующий финансовый год утверждается 

законом Республики Казахстан. 

       Статья 8. Областной бюджет, бюджет города  

                республиканского значения, столицы 

      1. Областным бюджетом, бюджетом города республиканского значения, столицы 

является централизованный денежный фонд, формируемый за счет налоговых и других 

поступлений, определенных настоящим Кодексом, и предназначенный для финансового 

обеспечения задач и функций местных государственных органов областного уровня, 

города республиканского значения, столицы, подведомственных им государственных 

учреждений и реализации государственной политики в соответствующей 

административно-территориальной единице. 

      2. Областной бюджет, бюджет города республиканского значения, столицы на 

соответствующий финансовый год утверждаются решением маслихата области, города 

республиканского значения, столицы. 

      Статья 9. Бюджет района (города областного значения) 

      1. Бюджетом района (города областного значения) является централизованный 

денежный фонд, формируемый за счет налоговых и других поступлений, определенных 

настоящим Кодексом, и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций 

местных государственных органов района (города областного значения), 

подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной 

политики в соответствующем районе (городе областного значения). 

      2. Бюджет района (города областного значения) на соответствующий финансовый год 

утверждается решением маслихата района (города областного значения). 

       Статья 10. Чрезвычайный государственный бюджет 

      1. Чрезвычайный государственный бюджет формируется на основе республиканского 

и местных бюджетов и вводится в случаях чрезвычайного или военного положения в 

Республике Казахстан. 

      2. Чрезвычайный государственный бюджет разрабатывается центральным 

уполномоченным органом по бюджетному планированию и утверждается в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан, Указом Президента Республики 

Казахстан. 

      3. Основанием для введения и прекращения действия чрезвычайного государственного 

бюджета является Указ Президента Республики Казахстан о введении и отмене на всей 

территории Республики Казахстан чрезвычайного или военного положения. 



      4. О принятии чрезвычайного государственного бюджета незамедлительно 

информируется Парламент Республики Казахстан. 

      5. На время действия чрезвычайного государственного бюджета действие закона о 

республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и решений маслихатов о 

бюджетах всех уровней местного бюджета на соответствующий финансовый год 

приостанавливается. 

      6. Чрезвычайный государственный бюджет действует в течение срока, на который 

введено чрезвычайное или военное положение. 

      С прекращением действия чрезвычайного государственного бюджета исполнение 

республиканского и местного бюджетов осуществляется в соответствии с законом о 

республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и решениями маслихатов 

о бюджетах всех уровней местного бюджета на соответствующий финансовый год. 

      7. В случае введения чрезвычайного положения в отдельных местностях Республики 

Казахстан чрезвычайный государственный бюджет не вводится. 

      8. Введение чрезвычайного положения на территории нескольких регионов 

Республики Казахстан одновременно может являться основанием для введения 

чрезвычайного государственного бюджета лишь в случае, когда последствия 

чрезвычайного положения могут создать реальную угрозу национальным интересам и 

экономической безопасности республики. 

       Статья 11. Национальный фонд Республики Казахстан 

      1. Национальный фонд Республики Казахстан представляет собой активы государства 

в виде финансовых активов, сосредоточиваемых на счете Правительства Республики 

Казахстан в Национальном Банке Республики Казахстан, а также в виде иного имущества, 

за исключением нематериальных активов. 

       2. Национальный фонд Республики Казахстан предназначен для обеспечения 

стабильного социально-экономического развития государства, накопления финансовых 

активов и иного имущества, за исключением нематериальных активов, снижения 

зависимости экономики от нефтяного сектора и воздействия неблагоприятных внешних 

факторов. 

      3. Национальный фонд Республики Казахстан осуществляет сберегательную и 

стабилизационную функции. Сберегательная функция обеспечивает накопление 

финансовых активов и иного имущества, за исключением нематериальных активов, и 

доходность активов Национального фонда Республики Казахстан в долгосрочной 

перспективе при умеренном уровне риска. Стабилизационная функция предназначена для 

поддержания достаточного уровня ликвидности активов Национального фонда 

Республики Казахстан. 

      Часть Национального фонда Республики Казахстан, используемая для осуществления 

стабилизационной функции, определяется в размере, необходимом для обеспечения 

гарантированного трансферта. 

      4. Формирование и использование Национального фонда Республики Казахстан 

определяются с учетом конъюнктуры мировых и внутренних товарных и финансовых 

рынков, экономической ситуации в государстве и за рубежом, приоритетов социально-



экономического развития республики с сохранением при этом макроэкономической и 

фискальной стабильности и соблюдением основных целей и задач Национального фонда 

Республики Казахстан. U010543 

       5. Поступление и расходование Национального фонда Республики Казахстан 

производятся в национальной и иностранной валюте. 

      Учет и отчетность по операциям Национального фонда Республики Казахстан 

осуществляются в национальной валюте. 

      6. Доверительное управление Национальным фондом Республики Казахстан 

осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан на основании договора о 

доверительном управлении, заключаемого между Национальным Банком Республики 

Казахстан и Правительством Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 11 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Глава 3. СТРУКТУРА БЮДЖЕТА 

      Статья 12. Поступления и расходы республиканского и  

                 местных бюджетов 

      1. Поступлениями республиканского и местных бюджетов являются доходы, 

погашение бюджетных кредитов, поступления от продажи финансовых активов 

государства, полученные трансферты, а также государственные займы. 

      2. Расходами республиканского и местных бюджетов являются затраты, бюджетные 

кредиты, приобретение финансовых активов, погашение основного долга по займам. 

      Сноска. В статью 12 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

            Статья 13. Структура республиканского и местных бюджетов 

      1. Структура республиканского и местных бюджетов состоит из следующих разделов: 

      1) доходы: 

      налоговые поступления; 

      неналоговые поступления; 

      поступления от продажи основного капитала; 

      поступления трансфертов; 

      2) затраты; 

      3) операционное сальдо; 

      4) чистое бюджетное кредитование:  

      бюджетные кредиты; 

      погашение бюджетных кредитов; 

      5) сальдо по операциям с финансовыми активами: 

      приобретение финансовых активов; 

      поступления от продажи финансовых активов государства; 

      6) дефицит (профицит) бюджета; 

      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета: 

      поступление займов; 

      погашение займов; 

      движение остатков бюджетных средств. 



      2. Утверждение бюджетов и формирование отчетов об исполнении бюджетов 

осуществляются по структуре, указанной в пункте 1 настоящей статьи. 

      Сноска. В статью 13 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2).  

       Статья 13-1. Структура консолидированного бюджета 
  

       Структура консолидированного бюджета состоит из следующих разделов: 

      1) республиканский бюджет; 

      2) бюджет области, бюджеты города республиканского значения, столицы; 

      3) поступления в бюджет, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан 

в соответствии со статьей 49-1 настоящего Кодекса, и переводы их в Национальный фонд 

Республики Казахстан на счета Правительства Республики Казахстан в Национальном 

Банке Республики Казахстан. 

      Сноска. Глава дополнена статьей 13-1 - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

      Статья 14. Доходы бюджета 

      1. (Исключен - от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

      2. Налоговые поступления - налоги и другие обязательные платежи в бюджет, 

установленные Налоговым кодексом Республики Казахстан. 

      3. Неналоговые поступления - обязательные, невозвратные платежи в 

республиканский, местные бюджеты и поступления в бюджет, направляемые в 

Национальный фонд Республики Казахстан, установленные настоящим Кодексом и 

другими законодательными актами Республики Казахстан, кроме устанавливаемых 

Налоговым кодексом Республики Казахстан, не относящиеся к поступлениям от продажи 

основного капитала, связанные гранты, а также деньги, передаваемые в бюджет на 

безвозмездной основе, кроме трансфертов. 

      4. Поступлениями от продажи основного капитала являются деньги: 

      1) от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными 

учреждениями; 

      2) от продажи товаров из государственного материального резерва; 

      3) поступающие от продажи земельных участков, находящихся в государственной 

собственности, в частную собственность или предоставления их в постоянное или 

временное землепользование либо реализованных иным способом, в порядке, 

предусмотренном законами Республики Казахстан или международными договорами; 

      4) от продажи нематериальных активов, принадлежащих государству. 

      5. Поступления трансфертов - поступления трансфертов из одного уровня бюджета в 

другой, из Национального фонда Республики Казахстан в бюджет. 

      6. Введение новых видов доходов, отмена или изменение действующих 

осуществляются с обязательным внесением изменений или дополнений в настоящий 

Кодекс. 

      7. Доходы не имеют целевого назначения, за исключением целевых трансфертов. 

      Сноска. В статью 14 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; от 

5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 



      Статья 15. Деньги от реализации государственными  

                 учреждениями товаров (работ, услуг) 

      1. Деньги от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг) 

подлежат зачислению в соответствующий бюджет, за исключением денег от реализации 

товаров (работ, услуг), оказываемых государственными учреждениями в сферах 

образования, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий в 

соответствии с  законодательными актами Республики Казахстан. 

      2. Если законодательными актами Республики Казахстан предусмотрены виды 

деятельности по реализации товаров (работ, услуг), осуществляемые государственными 

учреждениями на платной основе, то деньги от реализации таких товаров (работ, услуг) 

могут оставаться в распоряжении государственного учреждения. V053497 

      3. Плата за осуществление видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) 

государственными учреждениями определяется по соглашению с физическим или 

юридическим лицом в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. 

     Сноска. Статья 15 в редакции - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 (порядок 

введения в действие см. ст.2). 

            Статья 16. Затраты республиканского и местных бюджетов 
  

       1. Затратами республиканского и местных бюджетов являются бюджетные средства, 

выделяемые на невозвратной основе. 

      2. Затраты республиканского и местных бюджетов подразделяются на следующие 

виды: 

      1) затраты, обеспечивающие деятельность государственных учреждений; 

      2) затраты, связанные с организацией и проведением мероприятий, не носящих 

постоянного характера; 

      3) затраты на государственный заказ - оплата государственными учреждениями 

товаров (работ, услуг), полученных от физических, юридических лиц и крестьянских 

(фермерских) хозяйств на основе гражданско-правовых сделок в рамках реализации 

бюджетных программ (подпрограмм); 

      4) денежные выплаты физическим лицам - затраты, связанные с платежами 

физическим лицам в денежной форме в соответствии с законодательными актами 

Республики Казахстан, кроме денежных выплат работникам за труд; 

      5) иные виды затрат на выполнение обязательств государства. 

      3. Бюджетные субсидии могут предоставляться физическим, юридическим лицам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам только при отсутствии другого более 

эффективного способа выполнения государственных функций и реализации социально-

экономических задач развития республики или региона и в случаях, предусмотренных 

законодательными актами Республики Казахстан. Приоритетные государственные 

функции и направления по реализации социально- экономических задач развития 

республики или региона, которые подлежат субсидированию, определяются 

среднесрочной фискальной политикой. 

      4. Трансферты могут иметь как общий характер, так и целевой. Трансферты, носящие 

целевой характер, являются целевыми трансфертами. 

      Сноска. В статью 16 внесены изменения - Законом РК от 10 января 2006 года N 116 

(порядок введения в действие см. ст.2 Закона N 116); в редакции - от 5 июля 2006 года N 

165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

            Статья 17. Резервы Правительства Республики 

                 Казахстан и местных исполнительных органов 



      1. Резервы Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов 

образуются в составе республиканского и местных бюджетов для финансирования затрат, 

не запланированных при разработке республиканского и местных бюджетов в силу их 

непредвиденности и требующих безотлагательного финансирования в текущем 

финансовом году. 

      2. Резерв Правительства Республики Казахстан включает: 

      1) чрезвычайный резерв; 

      2) резерв на неотложные затраты; 

      3) резерв на исполнение обязательств по решениям судов; 

      4) резерв на покрытие дефицита наличности областных бюджетов, бюджетов города 

республиканского значения, столицы в случае прогноза его в текущем финансовом году. 

      2-1. Резерв исполнительных органов областного уровня включает: 

      1) чрезвычайный резерв; 

      2) резерв на неотложные затраты; 

      3) резерв на исполнение обязательств по решениям судов; 

      4) резерв на покрытие дефицита наличности бюджетов районов (городов областного 

значения) в случае прогноза его в текущем финансовом году. 

      2-2. Резерв исполнительных органов районного уровня включает: 

      1) чрезвычайный резерв; 

      2) резерв на неотложные затраты; 

      3) резерв на исполнение обязательств по решениям судов. 

      3. Чрезвычайный резерв используется только в целях ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Казахстан. 

      Чрезвычайный резерв Правительства Республики Казахстан может использоваться 

также на оказание официальной гуманитарной помощи Республикой Казахстан другим 

государствам. 

      4. Резерв на неотложные затраты используется только в целях устранения ситуаций, 

угрожающих политической, экономической и социальной стабильности Республики 

Казахстан или ее административно-территориальной единицы, а также жизни и здоровью 

людей. 

      Резерв Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты может 

использоваться также на иные непредвиденные затраты, определяемые решениями 

Правительства Республики Казахстан. 

      4-1. Резерв на исполнение обязательств по решениям судов используется на 

исполнение обязательств Правительства Республики Казахстан, центральных 

государственных органов, их ведомств и территориальных подразделений, местных 

исполнительных органов по решениям судов. 

      5. В республиканском бюджете на соответствующий финансовый год 

предусматривается резерв для кредитования областного бюджета, бюджетов города 

республиканского значения, столицы в случае прогноза в текущем финансовом году 

дефицита наличности их бюджетов. 

      6. В областном бюджете на соответствующий финансовый год предусматривается 

резерв для кредитования бюджетов районов (города областного значения) в случае 

прогноза в текущем финансовом году дефицита наличности их бюджетов. 



      7. Заимствование в случае прогноза в текущем финансовом году дефицита наличности 

может осуществляться на срок до шести месяцев в пределах финансового года и не 

требует уточнения республиканского или местных бюджетов. 

      8. Общий объем резерва местного исполнительного органа не должен превышать два 

процента от объема поступлений соответствующего местного бюджета. 

      9. Выделение денег из резервов Правительства Республики Казахстан и местных 

исполнительных органов осуществляется в пределах объемов, утвержденных в 

республиканском или местных бюджетах на соответствующий финансовый год, по 

решениям соответственно Правительства Республики Казахстан и местных 

исполнительных органов, которые утрачивают силу по завершении текущего финансового 

года. 

      10. В случае использования в полном объеме денег, предусмотренных в составе 

резерва, Правительство Республики Казахстан или местный исполнительный орган при 

необходимости вносят в Парламент Республики Казахстан или соответствующий 

маслихат предложения об увеличении размера резервов Правительства Республики 

Казахстан или местного исполнительного органа посредством внесения изменений и 

дополнений в закон о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год 

или решение маслихата о местном бюджете на соответствующий финансовый год. 

      11. В случае неиспользования или частичного использования в течение финансового 

года денег, выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан или местного 

исполнительного органа, администратор бюджетной программы обеспечивает возврат 

неиспользованной части выделенных денег в соответствующий бюджет до конца 

текущего финансового года. 

      12. Порядок использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных 

исполнительных органов устанавливается Правительством Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 17 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; от 

5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2); от 6 декабря 2007 г. N 7-

IV (вводится в действие со дня его официального опубликования). 

      Статья 18. Операционное сальдо 

      1. Операционное сальдо определяется как разница между доходами и затратами 

бюджета. 

      2. Отрицательным операционным сальдо является сумма превышения затрат над 

доходами бюджета. 

      3. Положительным операционным сальдо является сумма превышения доходов над 

затратами бюджета. 

      4. Отрицательное операционное сальдо допускается при наличии в затратах бюджета 

бюджетных программ развития и использовании свободных остатков бюджетных средств 

на цели, определенные подпунктом 1) пункта 6 статьи 91 настоящего Кодекса. 

      Общий объем текущих бюджетных программ не должен превышать объем доходов 

бюджета. 



      5. Предельно допустимый размер отрицательного операционного сальдо определяется 

среднесрочным планом социально-экономического развития. 

      Сноска. В статью 18 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

  

            Статья 19. Чистое бюджетное кредитование 

      Чистое бюджетное кредитование определяется как разница между бюджетными 

кредитами и погашением бюджетных кредитов. 

  

            Статья 20. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

      1. Операции с финансовыми активами включают в себя: 

      1) приобретение финансовых активов; 

      2) поступления от продажи финансовых активов государства. 

      2. Приобретение финансовых активов - расходы бюджета, связанные с операциями по 

приобретению в государственную собственность долей участия, ценных бумаг 

юридических лиц, в том числе международных организаций. 

      3. Поступления от продажи финансовых активов государства - поступления в бюджет, 

связанные с операциями по продаже долей участия, ценных бумаг юридических лиц, в 

том числе международных организаций, находящихся в государственной собственности, 

государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного 

комплекса, а также иного государственного имущества, находящегося в оперативном 

управлении или хозяйственном ведении государственных предприятий. 

      4. Сальдо по операциям с финансовыми активами определяется как разница между 

приобретением финансовых активов и поступлениями от продажи финансовых активов 

государства. 

      5. Приобретение финансовых активов и поступления от продажи финансовых активов 

государства осуществляются в соответствии с законодательными актами Республики 

Казахстан и среднесрочным планом социально-экономического развития. 

      Статья 21. Дефицит (профицит) бюджета 

      1. Дефицит (профицит) утвержденного, уточненного и скорректированного 

республиканского и местных бюджетов равен сумме заимствования за вычетом суммы 

погашения основной суммы их долга. 

      Полученная величина с положительным знаком является дефицитом, с отрицательным 

знаком - профицитом утвержденного, уточненного и скорректированного 

республиканского и местных бюджетов. 

      2. Ненефтяной дефицит (профицит) утвержденного, уточненного и 

скорректированного республиканского бюджета равен сумме поступлений в 

республиканский бюджет, кроме поступлений из Национального фонда Республики 

Казахстан, за вычетом расходов республиканского бюджета. 

      3. Дефицит республиканского бюджета не должен превышать за пятилетний период 

среднегодовой прирост Национального фонда Республики Казахстан, исчисляемый как 

общие поступления в Национальный фонд Республики Казахстан за минусом размера 



гарантированного трансферта. 

      Сноска. Статья 21 в редакции - от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в 

действие см. ст.2). 

       Статья 22. Финансирование дефицита (использование 

                 профицита) бюджета 

      1. Финансирование дефицита бюджета - обеспечение покрытия дефицита бюджета за 

счет заимствования и свободных остатков бюджетных средств. 

      Объем финансирования дефицита бюджета определяется как превышение суммы 

полученных займов, движения остатков бюджетных средств над суммой погашения 

основного долга по займам. 

      Значение финансирования дефицита бюджета устанавливается с положительным 

знаком и соответствует величине дефицита бюджета. 

      2. Использование профицита бюджета - расходование профицита бюджета, средств 

займов, свободных остатков бюджетных средств на погашение основного долга по 

займам. 

      Объем использования профицита бюджета определяется как превышение суммы 

погашения основного долга по займам над суммой полученных займов и движения 

остатков бюджетных средств. 

      Значение использования профицита бюджета устанавливается с отрицательным 

знаком и соответствует величине профицита бюджета. 

Глава 4. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

      Статья 23. Источники формирования Национального фонда  

                 Республики Казахстан 
  

            1. Источниками формирования Национального фонда Республики Казахстан 

являются: 

      1) поступления в бюджет, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан 

в соответствии со статьей 49-1 настоящего Кодекса; 

      2) инвестиционные доходы от управления Национальным фондом Республики 

Казахстан; 

      3) иные поступления и доходы, не запрещенные законодательством Республики 

Казахстан. 

      2. К предприятиям нефтяного сектора относятся юридические лица, занимающиеся 

добычей и (или) реализацией сырой нефти и газового конденсата, а также заключившие 

контракты на разведку сырой нефти и газового конденсата. 

      3. Инвестиционные доходы от управления Национальным фондом Республики 

Казахстан образуются от размещения Национального фонда Республики Казахстан в 

зарубежные финансовые инструменты, за исключением нематериальных активов. 

      Сноска. В статью 23 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; в 

редакции - от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2); внесены 

изменения Законом РК от 29 июня 2007 года N 269 (вводится в действие со дня его 



официального опубликования); от 6 декабря 2007 года N 7-IV (изменения вводятся в 

действие с 1 января 2008 г.). 

      Статья 24. Использование Национального фонда  

                 Республики Казахстан 

      1. Национальный фонд Республики Казахстан расходуется: 

      1) в виде гарантированного трансферта из Национального фонда Республики 

Казахстан в республиканский бюджет на реализацию бюджетных программ 

(подпрограмм) развития на соответствующий финансовый год; 

      2) в виде целевых трансфертов, передаваемых из Национального фонда Республики 

Казахстан в республиканский бюджет на цели, определяемые Президентом Республики 

Казахстан; 

      3) на покрытие расходов, связанных с управлением Национальным фондом 

Республики Казахстан и проведением ежегодного аудита. 

      2. Национальный фонд Республики Казахстан размещается в разрешенные зарубежные 

финансовые инструменты, за исключением нематериальных активов, в целях 

обеспечения: 

      1) сохранности Национального фонда Республики Казахстан; 

      2) поддержания достаточного уровня ликвидности Национального фонда Республики 

Казахстан; 

      3) высокого уровня доходности Национального фонда Республики Казахстан в 

долгосрочной перспективе при умеренном уровне риска; 

      4) получения инвестиционных доходов в долгосрочной перспективе. 

      3. Перечень разрешенных зарубежных финансовых инструментов, за исключением 

нематериальных активов, определяется Правительством Республики Казахстан совместно 

с Национальным Банком Республики Казахстан по предложению Совета по управлению 

Национальным фондом Республики Казахстан. 

      4. Национальный фонд Республики Казахстан не может использоваться на 

кредитование физических и юридических лиц и в качестве обеспечения исполнения 

обязательств. 

      5. Размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики 

Казахстан не должен превышать одну третью часть активов Национального фонда 

Республики Казахстан по состоянию на конец финансового года, предшествующего году 

разработки республиканского бюджета. 

      Размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 

на трехлетний период определяются в установленном Правительством Республики 

Казахстан порядке и утверждаются законом Республики Казахстан. 

      6. Порядок зачисления активов в Национальный фонд Республики Казахстан и 

использования Национального фонда Республики Казахстан определяется 

Правительством Республики Казахстан. 

      7. Активы, поступающие в Национальный фонд Республики Казахстан или изымаемые 

из Национального фонда Республики Казахстан, подлежат конвертации или 

реконвертации в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан. 

      Сноска. Статья 24 в редакции - от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в 

действие см. ст.2). 

       Статья 25. Совет по управлению Национальным  

                 фондом Республики Казахстан 

      1. Совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан - 

консультативно-совещательный орган при Президенте Республики Казахстан, 



вырабатывающий предложения по эффективному использованию Национального фонда 

Республики Казахстан и его размещению в зарубежные финансовые инструменты, за 

исключением нематериальных активов.  

      2. Функциями Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан 

являются:  

      1) выработка предложений по повышению эффективности формирования и 

использования Национального фонда Республики Казахстан; 

      2) рассмотрение и выработка предложений по объемам и направлениям использования 

Национального фонда Республики Казахстан; 

      3) выработка предложений по перечню разрешенных зарубежных финансовых 

инструментов, за исключением нематериальных активов, для размещения Национального 

фонда Республики Казахстан. 

      3. Решение о создании Совета по управлению Национальным фондом Республики 

Казахстан, его состав и положение о нем  утверждаются Президентом Республики 

Казахстан. 

      Сноска. В статью 25 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Глава 5. ЕДИНАЯ БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ       

      Статья 26. Определение единой бюджетной классификации 

      1. Единая бюджетная классификация является группировкой поступлений и расходов 

бюджета по функциональным, ведомственным и экономическим характеристикам с 

присвоением объектам классификации группировочных кодов. Единая бюджетная 

классификация обеспечивает сопоставимость показателей бюджетов всех уровней 

бюджетной системы. 

      2. Бюджетный процесс осуществляется на основе единой бюджетной классификации. 

      3. Единая бюджетная классификация является единой и обязательной для 

консолидированного бюджета и одним из инструментов гармонизации системы 

показателей стратегических, среднесрочных программ и планов развития республики, 

республиканского и местных бюджетов в целях достижения их сбалансированности. 

      4. Единая бюджетная классификация разрабатывается на основе законодательных 

актов Республики Казахстан, указов Президента Республики Казахстан, постановлений 

Правительства Республики Казахстан.    

      5. Единая бюджетная классификация разрабатывается центральным уполномоченным 

органом по бюджетному планированию и утверждается Правительством Республики 

Казахстан. 

      Сноска. В статью 26 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

             Статья 27. Состав единой бюджетной классификации 

      Единая бюджетная классификация включает в себя:   

      1) классификацию поступлений бюджета; 



      2) функциональную классификацию расходов бюджета; 

      3) экономическую классификацию расходов бюджета.       

       Статья 28. Классификация поступлений бюджета 

      1. Классификацией поступлений бюджета является группировка поступлений 

бюджетов всех уровней по определенным характеристикам, основанная на бюджетном 

законодательстве Республики Казахстан.  

      2. Группировка классификации поступлений бюджета состоит из категории, класса, 

подкласса и специфики. 

      Категории представляют собой группировку поступлений по экономическим 

признакам. 

      Классы и подклассы группируют поступления по их источникам и видам. 

      Специфика определяет вид платежа или поступления в бюджет. 

       Статья 29. Функциональная классификация расходов 

                 бюджета 

      1. Функциональной классификацией расходов бюджета является группировка 

расходов бюджетов всех уровней, определяющая направления расходования бюджетных 

средств по функциональным и ведомственным признакам, отражающим выполнение 

функций государства, реализацию стратегических, среднесрочных программ и планов 

развития республики.  

      2. Группировка функциональной классификации расходов бюджета состоит из 

следующих уровней: 

      функциональные группы; 

      функциональные подгруппы;  

      администраторы бюджетных программ; 

      бюджетные программы и подпрограммы. 

      3. Функциональная группа отражает основные направления развития страны, 

соответствующие стратегическим приоритетам развития страны и показывающие четкую 

цель каждого из них. 

      Функциональная подгруппа конкретизирует группы задач по каждому 

стратегическому приоритету развития страны внутри функциональной группы. 

      4. На основе функциональной классификации расходов бюджета может 

формироваться ведомственная классификация расходов бюджета, составляемая 

посредством группировки администраторов бюджетных программ, функциональных 

групп и бюджетных программ (подпрограмм). 

      Сноска. В статью 29 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

           Статья 30. Определение администратора бюджетных 

                 программ 

      1. Администратор бюджетных программ - государственный орган, ответственный за 

планирование, обоснование и реализацию бюджетных программ. 



      Администратор бюджетных программ определяется согласно возложенным на него 

функциям и полномочиям. 

      2. Администратор бюджетных программ самостоятельно использует бюджетные 

средства в случае, если он является одновременно администратором бюджетной 

программы и государственным учреждением и координирует работу соответствующих 

государственных учреждений по реализации бюджетных программ (подпрограмм) и 

использованию ими бюджетных средств в пределах утвержденного (уточненного, 

скорректированного) бюджета в соответствии с целями и задачами бюджетных программ 

и несет ответственность за их эффективную, результативную и целевую реализацию. 

      3. Структурные и территориальные подразделения государственных органов не могут 

быть администраторами бюджетных программ, за исключением органов внутренних дел 

области, города республиканского значения, столицы, которые являются 

администраторами областных бюджетных программ, бюджетных программ города 

республиканского значения, столицы. 

      Сноска. В статью 30 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

             Статья 31. Администраторы республиканских бюджетных 

                 программ 

      Администраторами республиканских бюджетных программ являются центральные 

исполнительные и иные центральные государственные органы в соответствии с их 

функциями, установленными законами Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 31 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

             Статья 32. Администраторы местных бюджетных программ 

      1. Администраторы местных бюджетных программ определяются исходя из типовой 

структуры местного государственного управления, утверждаемой Правительством 

Республики Казахстан. 

      2. Администраторами областных бюджетных программ, бюджетных программ города 

республиканского значения, столицы являются аппараты акимов и маслихатов областей, 

города республиканского значения, столицы, исполнительные органы, уполномоченные 

акиматами областей, города республиканского значения, столицы, и органы внутренних 

дел областей, города республиканского значения, столицы в соответствии с их 

функциями, установленными законами Республики Казахстан. 

      3. Администраторами районных (городских) бюджетных программ являются аппараты 

акима и маслихата района (города областного значения), исполнительные органы, 

уполномоченные акиматом района (города областного значения), в соответствии с их 

функциями, установленными законами Республики Казахстан. 

      4. Администраторами бюджетных программ района в городе, города районного 

значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа являются аппараты акимов 

данных административно-территориальных единиц. 

      Сноска. В статью 32 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 



             Статья 33. Определение бюджетных программ 

      1. Бюджетная программа - задачи, обеспечиваемые бюджетными средствами, 

принятые для реализации функций государственного управления, стратегических, 

среднесрочных программ и планов развития республики или региона. 

      2. Бюджетная программа может подразделяться на подпрограммы, конкретизирующие 

задачи, обеспечиваемые бюджетными средствами, принятые для реализации функций 

государственного управления, стратегических, среднесрочных программ и планов 

развития республики или региона в рамках бюджетной программы. 

      3. Бюджетная программа должна иметь цель, задачи и индикаторы, отражающие 

результаты ее реализации. 

      Целью бюджетной программы является определенный конечный результат, который 

должен быть достигнут при выполнении бюджетной программы. Цель бюджетной 

программы должна быть четкой, реалистичной и достижимой. 

      Цель бюджетной программы разбивается на отдельные задачи, которые представляют 

собой пути достижения цели бюджетной программы. 

      Индикаторы должны соответствовать цели и быть легко исчисляемыми. 

      4. Наименование бюджетной программы должно отражать цели государственных 

функций, задачи стратегических, среднесрочных программ и планов развития, принятых 

законодательством Республики Казахстан. 

      Содержание бюджетной программы должно соответствовать государственным 

функциям, мероприятиям задач стратегических, среднесрочных программ и планов 

развития республики, принятых законодательством Республики Казахстан, отражающим 

соответствующие государственные услуги. 

      Сноска. Статья 33 в редакции - от 5 июля 2006 года N 165(порядок введения в 

действие см. ст.2). 

             Статья 34. Виды бюджетных программ 

      1. Текущие бюджетные программы - бюджетные программы, результаты которых 

направлены на: 

      1) обеспечение деятельности администраторов бюджетных программ по выполнению 

функций государственного управления и обязательств государства в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан, имеющих постоянный характер; 

      2) достижение цели, решение конкретных задач и мероприятий стратегических, 

среднесрочных программ и планов развития республики или региона. 

      Бюджетные программы развития - бюджетные программы, результаты которых 

напрямую влияют на степень достижения цели, решение задач и мероприятий 

стратегических, среднесрочных программ, планов развития республики или региона, 

направленные на получение экономических выгод или социально-экономического 

эффекта.  

      2. В зависимости от уровня государственного управления, выполняющего те или иные 

функции, бюджетные программы подразделяются на: 

      1) республиканские, утверждаемые в республиканском бюджете; 

      2) областные, городов республиканского значения, столицы, утверждаемые в 

областном бюджете, бюджете города республиканского значения, столицы; 

      3) районные (городские), утверждаемые в бюджете района (города областного 

значения); 

      4) бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула 

(села), аульного (сельского) округа, утверждаемые в бюджете города республиканского 

значения, столицы, бюджете района (города областного значения). 



      Областные, городов республиканского значения, столицы, районные (городские), а 

также бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула 

(села), аульного (сельского) округа являются местными бюджетными программами. 

      3. В зависимости от способа реализации бюджетные программы подразделяются на: 

      1) индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором; 

      2) распределяемые бюджетные программы, утверждаемые в бюджете по одному 

администратору бюджетных программ и подлежащие распределению в течение 

финансового года между различными администраторами бюджетных программ. 

Распределение таких бюджетных программ осуществляется в порядке, определяемом 

Правительством Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 34 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

            Статья 35. Оценка эффективности бюджетных программ 

      1. Оценка эффективности бюджетных программ осуществляется на стадиях их 

разработки, планирования республиканского и местных бюджетов, реализации, 

осуществления контроля за реализацией. 

      2. Оценка эффективности бюджетных программ на стадии разработки бюджетной 

программы осуществляется администратором бюджетной программы путем определения 

качества формулирования и планирования бюджетной программы. 

      Определение качества формулирования бюджетной программы включает в себя 

анализ: 

      1) соответствия постановки цели, задач и мероприятий существующим проблемам; 

      2) ясности и четкости изложения цели, задач и мероприятий бюджетной программы; 

      3) наличия возможных альтернативных путей решения существующих проблем, 

определения правильности выбора предлагаемого пути их решения и критериев 

эффективности путей решения; 

      4) соответствия ожидаемых результатов и индикаторов поставленным целям 

бюджетной программы, интересам и потребностям получателей государственных услуг; 

      5) правильности выбора индикаторов на предмет их соответствия стратегическим 

целям с целями и задачами бюджетной программы и потребностями получателей 

государственных услуг. 

      Определение качества планирования бюджетной программы включает в себя анализ: 

      1) потребности государственных учреждений в ресурсах для достижения цели и 

выполнения задач бюджетной программы; 

      2) планирования стоимости потребности государственных учреждений в соответствии 

с нормативными, количественными и стоимостными показателями по экономической 

структуре бюджетной программы (подпрограммы), определяемыми с учетом натуральных 

норм. 

      3. Оценка эффективности бюджетных программ на стадии планирования бюджета 

проводится центральным и местными уполномоченными органами по бюджетному 

планированию на основе: 

      1) проектов паспортов, годовых сумм планов финансирования, расчетов расходов по 

бюджетной программе на прогнозируемый финансовый год; 

      2) результатов оценки эффективности бюджетной программы, проведенной 

администратором бюджетной программы. 

      Оценка эффективности бюджетных программ осуществляется на соответствие: 

      1) с принятыми стратегическими, среднесрочными программами и планами 

социально-экономического развития республики или региона на соответствующие 

прогнозируемые годы; 



      2) анализа реализации бюджетных программ за предыдущие и текущий годы, если 

предусмотрена реализация данной программы на предстоящий финансовый год. 

      На основании результатов оценки эффективности на стадии планирования 

республиканских и местных бюджетов центральным и местными уполномоченными 

органами по бюджетному планированию в срок до 1 июня текущего финансового года 

формируется перечень приоритетных бюджетных программ (подпрограмм) на трехлетний 

период. 

      4. Оценка эффективности на стадии реализации бюджетных программ осуществляется 

администратором бюджетной программы, центральным и местными уполномоченными 

органами по бюджетному планированию путем определения качества управления 

реализацией бюджетной программы и ее результативности. 

      Определение качества управления реализацией бюджетной программы включает в 

себя анализ: 

      1) наличия у администратора бюджетной программы результатов оценки 

эффективности реализации бюджетной программы; 

      2) своевременности проведения оценки эффективности бюджетной программы; 

      3) своевременности реализации мероприятий бюджетной программы в соответствии с 

ее паспортом; 

      4) своевременности принятия администратором бюджетной программы решения по 

дальнейшей реализации бюджетной программы или отказа от ее реализации; 

      5) своевременных действий по повышению эффективности бюджетной программы и 

достижению целей, задач и ожидаемых результатов, индикаторов; 

      6) подотчетности лиц, участвующих в реализации бюджетной программы. 

      Определение результативности реализации бюджетных программ включает в себя 

анализ: 

      1) уровня достижения полученных результатов и индикаторов; 

      2) соответствия полученных результатов соответствующим стратегическим целям и 

задачам, а также целям и задачам самой бюджетной программы; 

      3) соответствия полученных результатов интересам и потребностям получателей 

государственных услуг; 

      4) наличия документов, подтверждающих вышеперечисленные условия, к результатам 

бюджетной программы. 

      При проведении оценки эффективности бюджетных программ на стадии их 

реализации возможно использование информации неправительственных организаций 

(общественных объединений) о качестве предоставления государственных услуг, 

полученной на основании опроса их получателей. 

      5. Порядок проведения оценки эффективности бюджетных программ при внешнем 

контроле за реализацией бюджетных программ определяется  Счетным комитетом по 

контролю за исполнением республиканского бюджета. 

      6. Порядок проведения оценки эффективности бюджетных программ при внутреннем 

контроле за реализацией бюджетных программ определяется Правительством Республики 

Казахстан. 

      Сноска. Статья 35 в редакции - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 (порядок 

введения в действие см. ст.2). 

             Статья 36. Экономическая классификация расходов бюджета 

      1. Экономической классификацией расходов бюджета является группировка расходов 

бюджета по экономическим характеристикам, отражающая операции, осуществляемые 

государственными учреждениями для реализации бюджетных программ.      



      2. Группировка экономической классификации расходов бюджета состоит из 

категории, класса, подкласса и специфики. 

      Категория группирует расходы по экономическим признакам. 

      Класс и подкласс группируют расходы по основным видам операций, проводимых 

государственными учреждениями. 

      Специфика определяет вид операции, проводимой государственным учреждением для 

реализации бюджетной программы. V043310 

       Статья 37. Классификация расходов государственных 

                 органов, осуществляющих разведывательную и 

                 контрразведывательную деятельность, и их 

                 учреждений, а также непосредственно  

                 обеспечивающих безопасность Президента 

                 Республики Казахстан 

      Расходы государственных органов, осуществляющих разведывательную и 

контрразведывательную деятельность, и их учреждений, а также непосредственно 

обеспечивающих безопасность Президента Республики Казахстан, классифицируются по 

одной функциональной группе, одной текущей бюджетной программе и одной бюджетной 

программе развития с отражением по одной специфике экономической классификации 

расходов. 

РАЗДЕЛ 2. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ И  

РАСХОДОВ МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТОВ 

Глава 6. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

       Статья 38. Общие положения о межбюджетных отношениях 

      1. Межбюджетными отношениями являются отношения между республиканским, 

областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы, 

районов (городов областного значения) и между республиканским бюджетом и 

Национальным фондом Республики Казахстан в бюджетном процессе. 

      2. Не допускаются взаимоотношения республиканского бюджета с бюджетами 

районов (городов областного значения) в бюджетном процессе. 

      3. Не допускаются взаимоотношения областного бюджета, бюджета города 

республиканского значения, столицы с другими областными бюджетами, бюджетами 

городов республиканского значения в бюджетном процессе. 

      4. Не допускаются взаимоотношения бюджетов районов (городов областного 

значения) друг с другом в бюджетном процессе. 

      5. Межбюджетные отношения основаны на четком разграничении функций и 

полномочий между уровнями государственного управления, едином распределении 

поступлений и расходов между республиканским, областными бюджетами, бюджетами 

города республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения), а 

также на единстве и прозрачности методов определения межбюджетных отношений. 



      6. Вмешательство Правительства Республики Казахстан и центральных 

государственных органов, местных исполнительных органов областей в бюджетный 

процесс соответственно областей, городов республиканского значения, столицы и районов 

(городов областного значения) не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

      7. Не допускается установление в иных законодательных актах Республики Казахстан, 

кроме настоящего Кодекса, уровня бюджета, за счет которого должны финансироваться 

расходы и в который должны зачисляться поступления.       

      Передача расходов или отдельных видов поступлений из одного уровня бюджета в 

другой осуществляется только при внесении изменений и дополнений в настоящий 

Кодекс.  

      8. Компенсация потерь нижестоящих бюджетов, вытекающих из принятия 

вышестоящими органами нормативных правовых актов, влекущих увеличение расходов и 

(или) уменьшение доходов в период действия трехлетних объемов трансфертов общего 

характера, производится в обязательном порядке посредством выделения целевых 

текущих трансфертов из вышестоящего бюджета. 

      Сноска. В статью 38 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; от 

5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 39. Принципы межбюджетных отношений 

      Межбюджетные отношения основываются на следующих принципах: 

      1) равенство бюджетов областей, городов республиканского значения, столицы во 

взаимоотношениях с республиканским бюджетом, бюджетов районов (городов областного 

значения) во взаимоотношениях с вышестоящим областным бюджетом; 

      2) эффективное распределение поступлений, учитывающее одновременное 

соблюдение следующих критериев их разграничения: 

      за нижестоящими бюджетами закрепляются налоговые и неналоговые поступления, 

имеющие стабильный характер, не зависящие от воздействия внешних факторов; 

      налоговые и неналоговые поступления, представляющие плату за услуги, оказанные 

государственными учреждениями, поступают в доход бюджета, из которого 

финансируются указанные услуги; 

      налоги, имеющие перераспределительный характер, а также неравномерное 

размещение налоговой базы, закрепляются за более высокими уровнями бюджетной 

системы; 

      при закреплении налогов и других обязательных платежей в бюджет предпочтение 

отдается тому уровню бюджета, который обеспечит наиболее высокую степень их 

собираемости; 

      налоги, взимаемые с налоговой базы, имеющей четкую территориальную привязку, 

закрепляются за местными бюджетами; 

      3) выравнивание уровней бюджетной обеспеченности административно-

территориальных единиц Республики Казахстан; 

      4) обеспечение предоставления местными исполнительными органами одинакового 

уровня государственных услуг; 



      5) максимальные эффективность и результативность предоставления государственных 

услуг - закрепление государственных услуг за тем уровнем государственного управления, 

который может обеспечить наиболее эффективные и результативные производство и 

предоставление государственных услуг; 

      6) максимальное приближение уровня предоставления государственной услуги к ее 

получателям - передача исполнения услуг на возможно более низкий уровень бюджетной 

системы с целью лучшего учета потребностей их получателей и повышения качества 

государственных услуг; 

      7) ответственность администратора республиканской бюджетной программы за 

достижение ожидаемых результатов и индикаторов областных бюджетных программ, 

финансируемых за счет целевых трансфертов и кредитов из республиканского бюджета; 

      8) ответственность местных исполнительных органов области, города 

республиканского значения, столицы за эффективное и целевое использование 

полученных из республиканского бюджета трансфертов и кредитов; 

      9) ответственность администратора областной бюджетной программы за достижение 

ожидаемых результатов и индикаторов районных бюджетных программ, финансируемых 

за счет целевых трансфертов и кредитов из областного бюджета; 

      10) ответственность местных исполнительных органов района (города областного 

значения) за эффективное и целевое использование полученных из областного бюджета 

целевых трансфертов и кредитов. 

      Сноска. В статью 39 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

      Статья 40. Формы регулирования межбюджетных отношений 

      1. Межбюджетные отношения регулируются: 

      1) между республиканским и областным бюджетом, бюджетом города 

республиканского значения, столицы: 

      трансфертами;  

      бюджетными кредитами; 

      2) между областным и районными (городов областного значения) бюджетами: 

      трансфертами;  

      бюджетными кредитами; 

      нормативами распределения доходов. 

      2. Трансферты подразделяются на трансферты общего характера, целевые текущие 

трансферты, целевые трансферты на развитие. 

      3. При определении форм регулирования межбюджетных отношений учитываются 

налоговый потенциал каждого из уровней бюджетов, результаты оценки объективных 

бюджетных потребностей регионов, утвержденные натуральные нормы. 

      4. Формы регулирования межбюджетных отношений устанавливаются в соответствии 

со среднесрочной фискальной политикой. 

      5. Целевые трансферты и кредиты используются местными исполнительными 

органами только в соответствии с их целевым назначением. 



      6. Использованные не по целевому назначению суммы целевых трансфертов и 

кредитов подлежат обязательному возврату в вышестоящий бюджет, выделивший данные 

трансферты и кредиты, до 31 декабря текущего финансового года. 

      Неиспользованные (недоиспользованные) в течение финансового года суммы целевых 

трансфертов подлежат обязательному возврату в вышестоящий бюджет, выделивший 

данные трансферты, в течение месяца за счет свободных остатков бюджетных средств 

после завершения финансового года. 

      Неиспользованные (недоиспользованные) в течение финансового года суммы целевых 

трансфертов на развитие могут остаться в распоряжении соответствующих нижестоящих 

бюджетов в размере, установленном подпунктами 1) и 1-1) пункта 6 статьи 91 настоящего 

Кодекса. 

      Допускается возврат неиспользованных (недоиспользованных) в течение финансового 

года сумм целевых трансфертов в вышестоящий бюджет, выделивший их, в декабре 

текущего финансового года. Возврат таких сумм признается неоплаченным 

обязательством по итогам финансового года. 

      7. Не перечисленную за прошедший финансовый год сумму гарантированного 

трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет 

Правительство Республики Казахстан по решению Республиканской бюджетной комиссии 

имеет право использовать в текущем финансовом году для финансирования 

республиканских бюджетных программ развития предыдущего года в объеме не более их 

неиспользованных сумм на начало текущего финансового года в определенном 

Правительством Республики Казахстан порядке. 

      Сноска. В статью 40 внесены изменения Законами РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2); от 19 февраля 2007 года N 230 (порядок введения 

в действие см. ст.2). 

       Статья 41. Трансферты общего характера 

      1. Трансфертами общего характера являются бюджетные субвенции и бюджетные 

изъятия. 

      2. Бюджетными субвенциями являются трансферты, передаваемые из вышестоящих 

бюджетов в нижестоящие бюджеты в пределах сумм, утвержденных в республиканском 

или областном бюджете. 

      3. Бюджетными изъятиями являются трансферты, передаваемые из нижестоящих 

бюджетов в вышестоящие бюджеты в пределах сумм, утвержденных в республиканском 

или областном бюджете. 

      4. Объемы трансфертов общего характера устанавливаются в абсолютном выражении 

на трехлетний период с разбивкой по годам: 

      между республиканским бюджетом и областными, городов республиканского 

значения, столицы бюджетами - законом Республики Казахстан; 

      между областным бюджетом и бюджетами районов (городов областного значения) - 

решением областного маслихата. 

      Объемы трансфертов общего характера подлежат изменению каждые три года. 

      5. Трансферты общего характера направлены на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности местных бюджетов и обеспечение равных фискальных возможностей для 

предоставления стандартного уровня государственных услуг в соответствии с 



направлениями расходов, закрепленными настоящим Кодексом за каждым уровнем 

бюджета. 

      6. Порядок и периодичность перечисления бюджетных изъятий из нижестоящих 

бюджетов в вышестоящий бюджет и бюджетных субвенций из вышестоящего бюджета в 

нижестоящие бюджеты определяются Правительством Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 41 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

            Статья 42. Расчеты трансфертов общего 

                 характера 

      1. Объемы трансфертов общего характера определяются как разница между объемами 

доходов и затрат соответствующего местного бюджета. 

      2. При превышении прогнозного объема доходов над прогнозным объемом затрат 

местного бюджета устанавливаются бюджетные изъятия из местного бюджета в 

вышестоящий бюджет. 

      При превышении прогнозного объема затрат над прогнозным объемом доходов 

местного бюджета устанавливаются бюджетные субвенции в местный бюджет из 

вышестоящего бюджета. 

      3. Прогнозные объемы доходов рассчитываются с учетом налогового потенциала 

региона и на основе распределения поступлений между уровнями бюджетов. 

      Прогнозные объемы затрат местных бюджетов рассчитываются с учетом их 

разделения на текущие бюджетные программы и бюджетные программы развития, 

бюджетной обеспеченности, утверждаемых натуральных норм и на основе распределения 

расходов между уровнями бюджетов. 

      4. Определение объемов трансфертов общего характера на трехлетний период, их 

изменение через каждые три года производятся на основе методики расчетов трансфертов 

общего характера, определяемой Правительством Республики Казахстан. 

      5. При расчете объемов трансфертов общего характера не учитываются целевые 

трансферты и бюджетные кредиты. 

      6. Если в утвержденном (уточненном, скорректированном) местном бюджете не 

предусматриваются расходы, учтенные при расчете бюджетных изъятий и субвенций, то 

Правительством Республики Казахстан или местным исполнительным органом области 

принимается решение о сокращении бюджетных субвенций или увеличении бюджетных 

изъятий на соответствующую величину в течение финансового года. 

      Сноска. В статью 42 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

            Статья 43. Целевые текущие трансферты 

      1. Целевыми текущими трансфертами являются трансферты, передаваемые 

вышестоящими бюджетами в нижестоящие в пределах сумм, утвержденных в 

республиканском или областном бюджете, для реализации отдельных текущих 



бюджетных программ, не учитываемых при расчете бюджетных изъятий (бюджетных 

субвенций). 

      Целевые текущие трансферты предоставляются только на выполнение мероприятий 

государственных, отраслевых (секторальных) или региональных программ, а также по 

ходатайству акимов в течение финансового года только на мероприятия, финансируемые 

из резерва Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа 

области. 

      2. (Исключен - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие 

см. ст.2). 

      Сноска. В статью 43 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

            Статья 44. Целевые трансферты на развитие 

      Целевыми трансфертами на развитие являются трансферты, передаваемые 

вышестоящими бюджетами в нижестоящие в пределах сумм, утвержденных в 

республиканском или местных бюджетах, для: 

      1) реализации местных бюджетных инвестиционных проектов (программ), 

предлагаемых местными исполнительными органами, на основе государственных и 

отраслевых (секторальных) программ или региональных программ; 

      2) выполнения нижестоящими органами государственного управления мероприятий 

стратегических, среднесрочных программ и планов развития республики, относящихся к 

компетенции вышестоящих органов государственного управления, направленных на 

получение экономических выгод или достижение социально-экономического эффекта. 

     Сноска. Статья 44 в редакции - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 (порядок 

введения в действие см. ст.2). 

            Статья 45. Кредиты нижестоящим бюджетам 

      1. Бюджетные кредиты из республиканского бюджета и областных бюджетов могут 

предоставляться соответственно областным бюджетам, бюджетам городов 

республиканского значения, столицы и бюджетам районов (городов областного значения) 

на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и в случае прогнозного 

дефицита наличности в течение финансового года. 

      2. Бюджетные кредиты нижестоящим бюджетам предоставляются в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

      Сноска. В статью 45 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

        Глава 7. Распределение поступлений в бюджет между республиканским, 

областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы, 

района (города областного значения) и Национальным фондом Республики 

Казахстан 

     Сноска. Заголовок в редакции - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 (порядок 

введения в действие см. ст.2). 

             Статья 46. Поступления в республиканский бюджет 



      1. Налоговыми поступлениями в республиканский бюджет являются: 

      1) корпоративный подоходный налог, за исключением поступлений от предприятий 

нефтяного сектора; 

      2) налог на добавленную стоимость, в том числе на произведенные товары, 

выполненные работы и оказанные услуги на территории Республики Казахстан, и на 

товары, импортируемые на территорию Республики Казахстан; 

      3) акцизы на товары, импортируемые на территорию Республики Казахстан в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

      4) акцизы на сырую нефть, газовый конденсат; 

      4-1) налог на игорный бизнес; 

      5) налог на сверхприбыль, за исключением поступлений от предприятий нефтяного 

сектора; 

      6) (исключен - от 5 июля 2006 г. N 165 (порядок введения в действие см. ст.2);       

      7) бонусы, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора; 

      8) роялти, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора; 

      9) доля Республики Казахстан по разделу продукции по заключенным контрактам, за 

исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора; 

      9-1) дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по 

контракту о разделе продукции, за исключением поступлений от предприятий нефтяного 

сектора; 

      10) сбор за проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан, 

кроме сбора за проезд автотранспортных средств по государственным платным 

автомобильным дорогам местного значения; 

      11) сбор за выдачу разрешения на использование радиочастотного спектра 

телевизионным и радиовещательным организациям; 

      11-1) сбор за постановку на учет средства массовой информации; 

      12) (исключен - от 11 декабря 2006 г. N 201 (вводится в действие с 1 января 2007 г.); 

      12-1) (исключен - от 11 декабря 2006 г. N 201 (вводится в действие с 1 января 2007 г.); 

      13) сбор за государственную регистрацию лекарственных средств; 

      13-1) сбор за государственную регистрацию прав на произведения и объекты смежных 

прав, лицензионных договоров на использование произведений и объектов смежных прав; 

      14) (исключен - от 11 декабря 2006 г. N 201 (вводится в действие с 1 января 2007 г.); 

      15) сбор за государственную регистрацию радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств; 

      Примечание РЦПИ! 

      В подпункт 16) предусмотрены изменения Законом РК от 21.11.2008  N 89-

IV(порядок введения в действие см. ст.2). 

      16) плата за предоставление междугородной и (или) международной телефонной 

связи; 

      17) плата за использование радиочастотного спектра; 

      18) плата за использование особоохраняемых природных территорий 

республиканского значения; 

      19) плата за пользование животным миром; 

      20) плата за пользование судоходными водными путями; 

      21) плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользования республиканского значения; 

      22) таможенные пошлины на ввозимые и вывозимые товары; 

      23) поступления от осуществления таможенного контроля и таможенных процедур; 

      24) пошлины, взимаемые в качестве защитных мер отечественных 

товаропроизводителей; 

      25) консульский сбор; 



      26) государственная пошлина за проставление государственными органами апостиля 

на официальных документах, совершенных в Республике Казахстан, в соответствии с 

международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан; 

      27) государственная пошлина за выдачу паспортов и удостоверений личности граждан 

Республики Казахстан; 

      28) государственная пошлина, взимаемая за выдачу водительских удостоверений; 

      29) государственная пошлина, взимаемая за выдачу свидетельств о государственной 

регистрации транспортных средств; 

      30) государственная пошлина, взимаемая за выдачу государственных 

регистрационных номерных знаков; 

      31) государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных действий 

нотариусами государственных нотариальных контор; 

      32) государственная пошлина, взимаемая за совершение юридически значимых 

действий уполномоченным органом в сфере интеллектуальной собственности; 

      33) рентный налог на экспортируемую сырую нефть, газовый конденсат, за 

исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора. 

      2. Неналоговыми поступлениями в республиканский бюджет являются: 

      1) доходы от республиканской собственности: 

      поступления части чистого дохода республиканских государственных предприятий; 

      поступления части чистого дохода Национального Банка Республики Казахстан; 

      дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в республиканской 

собственности; 

      доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в республиканской 

собственности; 

      доходы от аренды имущества, находящегося в республиканской собственности; 

      вознаграждения (интересы) за размещение средств государственных внешних займов 

на счетах в банках второго уровня и по депозитам Правительства Республики Казахстан в 

Национальном Банке Республики Казахстан; 

      вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из республиканского бюджета; 

      доходы от продажи вооружения и военной техники; 

      другие доходы от республиканской собственности; 

      2) поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными 

учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета; 

      3) поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых 

государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета; 

      4) штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, 

финансируемыми из республиканского бюджета, а также содержащимися и 

финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики 

Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора; 

      4-1) сбор за легализацию имущества; 

      5) другие неналоговые поступления в республиканский бюджет, за исключением 

поступлений от предприятий нефтяного сектора.  

      3. Поступлениями от продажи основного капитала в республиканский бюджет 

являются деньги: 

      1) от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными 

учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета; 

      2) от продажи товаров из государственного материального резерва; 

      3) от продажи нематериальных активов, принадлежащих государству. 



      4. Поступлениями трансфертов в республиканский бюджет являются: 

      1) трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского 

значения, столицы; 

      2) трансферты в республиканский бюджет из Национального фонда Республики 

Казахстан. 

      5. В республиканский бюджет зачисляются поступления от погашения выданных из 

республиканского бюджета кредитов, продажи финансовых активов государства, 

находящихся в республиканской собственности, правительственных займов. 

      Сноска. В статью 46 внесены изменения - Законами РК от 22 октября 2004 г. N 601 

(вводится в действие с 1 января 2005 года); от 13 декабря 2004 г. N 11 (вводится в 

действие с 1 января 2005 г.); от 22 ноября 2005 года N 90 (порядок введения в действие 

см.  ст.2 Закона); от 5 июля 2006 года N 156 (порядок введения в действие см. ст.2); от 5 

июля 2006 года N 158 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 5 

июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2); от 11 декабря 2006 г. N 201 

(вводится в действие с 1 января 2007 г.); от 12 января 2007 года N 220 (порядок введения 

в действие смотрите в статье 2); от 29 июня 2007 года N 269 (вводится в действие со 

дня его официального опубликования). 

             Статья 47. Поступления в областной бюджет 

      1. Налоговыми поступлениями в областной бюджет являются: 

      1) индивидуальный подоходный налог по нормативам распределения доходов, 

установленным областным маслихатом; 

      2) социальный налог по нормативам распределения доходов, установленным 

областным маслихатом; 

      3) плата за эмиссии в окружающую среду; 

      4) сбор за проезд по платным государственным автомобильным дорогам областного 

значения; 

      5) плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользования областного значения; 

      6) плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников; 

      7) плата за лесные пользования; 

      8) плата за использование особоохраняемых природных территорий местного 

значения. 

      2. Неналоговыми поступлениями в областной бюджет являются: 

      1) доходы от коммунальной собственности: 

      поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий, 

созданных по решению областного акимата; 

      дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в областной 

коммунальной собственности; 

      доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в областной 

коммунальной собственности; 

      поступления от аренды имущества областной коммунальной собственности; 

      вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из областного бюджета; 

      вознаграждения (интересы), полученные от размещения в депозиты временно 

свободных бюджетных денег; 

      другие доходы от областной коммунальной собственности; 

      2) поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными 

учреждениями, финансируемыми из областного бюджета; 

      3) поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых 



государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета; 

      4) штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, 

финансируемыми из областного бюджета; 

      5) другие неналоговые поступления в областной бюджет. 

      3. Поступлениями в областной бюджет от продажи основного капитала являются 

деньги от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными 

учреждениями, финансируемыми из областного бюджета. 

      4. Поступлениями трансфертов в областной бюджет являются: 

      1) трансферты из бюджетов районов (городов областного значения); 

      2) трансферты из республиканского бюджета. 

      5. В областной бюджет зачисляются поступления от погашения выданных из 

областного бюджета кредитов, продажи финансовых активов государства, находящихся в 

областной коммунальной собственности, займов местных исполнительных органов 

областей. 

      Сноска. Cтатья 47 c изменениями, внесенными Законами РК от 5 июля 2006 года N 

165 (порядок введения в действие см. ст.2); от 9 января 2007 г. N 213 (порядок введения в 

действие смотрите в ст. 2). 

             Статья 48. Поступления в бюджет города республиканского 

                 значения, столицы 

      1. Налоговыми поступлениями в бюджет города республиканского значения, столицы 

являются: 

      1) индивидуальный подоходный налог; 

      2) социальный налог; 

      3) налог на имущество физических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц; 

      4) земельный налог; 

      5) единый земельный налог; 

      6) налог на транспортные средства с физических и юридических лиц; 

      7) акцизы на: 

      все виды спирта, произведенные на территории Республики Казахстан; 

      алкогольную продукцию, произведенную на территории Республики Казахстан; 

      табачные изделия, произведенные на территории Республики Казахстан; 

      прочие изделия, содержащие табак, произведенные на территории Республики 

Казахстан; 

      организацию и проведение лотерей; 

      легковые автомобили (кроме автомобилей с ручным управлением, специально 

предназначенных для инвалидов), произведенные на территории Республики Казахстан; 

      бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо; 

      8) плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников; 

      9) плата за лесные пользования; 

      10) плата за эмиссии в окружающую среду; 

      11) плата за использование особоохраняемых природных территорий местного 

значения; 

      12) плата за пользование земельными участками; 

      13) сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей; 

      14) лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности; 

      15) сбор за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию 



филиалов и представительств; 

      16) сбор с аукционов; 

      17) сбор за проезд по платным государственным автомобильным дорогам города 

республиканского значения, столицы; 

      18) государственная пошлина, кроме консульского сбора и государственных пошлин, 

зачисляемых в республиканский бюджет; 

      19) сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним; 

      19-1) сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества и ипотеки 

судна или строящегося судна; 

      20) сбор за государственную регистрацию транспортных средств; 

      21) плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользования городского значения и в населенных пунктах. 

      2. Неналоговыми поступлениями в бюджет города республиканского значения, 

столицы являются: 

      1) доходы от коммунальной собственности: 

      поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий, 

созданных по решению акиматов города республиканского значения, столицы; 

      дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в коммунальной 

собственности города республиканского значения, столицы; 

      доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной 

собственности города республиканского значения, столицы; 

      поступления доходов от государственных лотерей, проводимых по решениям 

представительных органов города республиканского значения, столицы; 

      доходы от аренды имущества коммунальной собственности города республиканского 

значения, столицы; 

      вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из бюджета города 

республиканского значения, столицы; 

      вознаграждения (интересы), полученные от размещения в депозиты временно 

свободных бюджетных денег; 

      другие доходы от коммунальной собственности города республиканского значения, 

столицы; 

      2) поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными 

учреждениями, финансируемыми из бюджета города республиканского значения, 

столицы; 

      3) поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых 

государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета города 

республиканского значения, столицы; 

      4) штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, 

финансируемыми из бюджета города республиканского значения, столицы; 

      5) другие неналоговые поступления в бюджет города республиканского значения, 

столицы. 

      3. Поступлениями в бюджет города республиканского значения, столицы от продажи 

основного капитала являются: 

      1) деньги от продажи государственного имущества, закрепленного за 

государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета города 

республиканского значения, столицы; 

      2) поступления от продажи земельных участков, за исключением земельных участков 

сельскохозяйственного назначения; 

      3) плата за продажу права аренды земельных участков. 



      4. Поступлениями трансфертов в бюджет города республиканского значения, столицы 

являются трансферты из республиканского бюджета. 

      5. В бюджет города республиканского значения, столицы зачисляются поступления от 

погашения выданных из бюджета города республиканского значения, столицы кредитов, 

продажи финансовых активов государства, находящихся в коммунальной собственности 

города республиканского значения, столицы, займов местного исполнительного органа 

города республиканского значения, столицы. 

      Сноска. Cтатья 48 c изменениями, внесенными Законами РК от 13 декабря 2004 г. N 

11 (вводится в действие с 1 января 2005 г.); от 10 января 2006 года N 116 (порядок 

введения в действие см. ст.2 Закона N 116); от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения 

в действие см. ст.2); от 11 декабря 2006 г. N 201 (вводится в действие с 1 января 2007 г.); 

от 9 января 2007 г. N 213 (порядок введения в действие смотрите в ст. 2); от 12 января 

2007 года N 220 (порядок введения в действие смотрите в статье 2). 

       Статья 49. Поступления в бюджет района (города  

                 областного значения) 

      1. Налоговыми поступлениями в бюджет района (города областного значения) 

являются: 

      1) индивидуальный подоходный налог по нормативам распределения доходов, 

установленным областным маслихатом; 

      2) социальный налог по нормативам распределения доходов, установленным 

областным маслихатом; 

      3) налог на имущество физических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц; 

      4) земельный налог; 

      5) единый земельный налог; 

      6) налог на транспортные средства с физических и юридических лиц; 

      7) акцизы на: 

      все виды спирта, произведенные на территории Республики Казахстан; 

      алкогольную продукцию, произведенную на территории Республики Казахстан; 

      табачные изделия, произведенные на территории Республики Казахстан; 

      прочие изделия, содержащие табак, произведенные на территории Республики 

Казахстан; 

      организацию и проведение лотерей; 

      легковые автомобили (кроме автомобилей с ручным управлением, специально 

предназначенных для инвалидов), произведенные на территории Республики Казахстан; 

      бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо; 

      8) плата за пользование земельными участками; 

      9) сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей; 

      10) лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности; 

      11) сбор за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию 

филиалов и представительств; 

      12) сбор с аукционов; 

      13) сбор за государственную регистрацию транспортных средств; 

      14) сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним; 

      14-1) сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества и ипотеки 

судна или строящегося судна; 

      15) плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользования районного значения и в населенных пунктах; 



      16) государственная пошлина, кроме консульского сбора и государственных пошлин, 

зачисляемых в республиканский бюджет. 

      2. Неналоговыми поступлениями в бюджет района (города областного значения) 

являются: 

      1) доходы от коммунальной собственности: 

      поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий, 

созданных по решению акиматов района (города областного значения); 

      дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в коммунальной 

собственности района (города областного значения); 

      доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной 

собственности района (города областного значения); 

      поступления доходов от государственных лотерей, проводимых по решениям 

представительных органов района (города областного значения); 

      доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного 

значения); 

      вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из бюджета района (города 

областного значения); 

      другие доходы от коммунальной собственности района (города областного значения); 

      2) поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными 

учреждениями, финансируемыми из бюджета района (города областного значения); 

      3) поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых 

государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета района (города 

областного значения); 

      4) штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, 

финансируемыми из бюджета района (города областного значения); 

      5) другие неналоговые поступления в бюджет района (города областного значения). 

      3. Поступлениями в бюджет района (города областного значения) от продажи 

основного капитала являются: 

      1) деньги от продажи государственного имущества, закрепленного за 

государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета района (города 

областного значения); 

      2) поступления от продажи земельных участков, за исключением земельных участков 

сельскохозяйственного назначения; 

      3) плата за продажу права аренды земельных участков. 

      4. Поступлениями трансфертов в бюджет района (города областного значения) 

являются трансферты из областного бюджета. 

      5. В бюджет района (города областного значения) зачисляются поступления от 

погашения выданных из бюджета района (города областного значения) кредитов, продажи 

финансовых активов государства, находящихся в коммунальной собственности района 

(города областного значения), займов местного исполнительного органа района (города 

областного значения). 

      Сноска. В статью 49 внесены изменения Законами РК - от 13 декабря 2004 г. N 11 

(вводится в действие с 1 января 2005 г.); от 10 января 2006 года N 116 (порядок введения 

в действие см. ст.2 Закона N 116); от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в 

действие см. ст.2); от 11 декабря 2006 г. N 201 (вводится в действие с 1 января 2007 г.); 

от 12 января 2007 года N 220 (порядок введения в действие смотрите в статье 2). 

  



       Статья 49-1. Поступления в бюджет, направляемые в 

                   Национальный фонд Республики Казахстан 

      Поступления в бюджет, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан, 

состоят из: 

      1) прямых налогов от предприятий нефтяного сектора (за исключением налогов, 

зачисляемых в местные бюджеты), к которым относятся: 

      корпоративный подоходный налог, налог на сверхприбыль; 

      роялти, бонусы, доля по разделу продукции; 

      рентный налог на экспортируемую сырую нефть, газовый конденсат; 

      дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по 

контракту о разделе продукции; 

      1-1) других поступлений от операций, осуществляемых предприятиями нефтяного 

сектора (за исключением поступлений, зачисляемых в местные бюджеты), в том числе 

поступлений за нарушения условий нефтяных контрактов (за исключением поступлений, 

зачисляемых в местные бюджеты); 

      2) поступлений от приватизации государственного имущества, находящегося в 

республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей 

отраслям; 

      3) поступлений от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения. 

      Сноска. Глава дополнена статьей 49-1 - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2); в статью 49-1 внесены изменения Законом РК от 

29 июня 2007 года N 269 (вводится в действие со дня его официального опубликования). 

       Глава 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕЖДУ 

УРОВНЯМИ БЮДЖЕТОВ 

      Статья 50. Расходы республиканского бюджета 

      1. Расходы республиканского бюджета осуществляются по следующим направлениям: 

      1) государственные услуги общего характера: 

      обеспечение, обслуживание и охрана Президента Республики Казахстан и его семьи; 

      функционирование Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики 

Казахстан и Конституционного Совета Республики Казахстан; 

      проведение выборов и референдумов; P070225 

      стратегическое и среднесрочное планирование социально-экономического развития 

Республики Казахстан; 

      прогнозирование государственного бюджета и планирование республиканского 

бюджета; 

      деятельность органов налоговой службы; 

      организация исполнения республиканского бюджета и расчетно-кассового 

обслуживания местных бюджетов; 

      управление республиканской собственностью; 

      организация проведения процедуры внешнего наблюдения, реабилитационной 

процедуры, конкурсного производства и процедуры ликвидации должника без 

возбуждения конкурсного производства; 

      организация единой системы государственных закупок; 

      государственный финансовый контроль; 

      таможенная деятельность; 

      внешнеполитическая деятельность государства; 

      проведение фундаментальных научных исследований; 



      государственный статистический учет; 

      организация единой системы государственной службы; 

      государственная аттестация научных кадров; 

      присуждение государственных премий и награждение государственными наградами в 

различных отраслях и сферах деятельности в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; Z952676 

      регулирование деятельности регионального финансового центра города Алматы; 

      2) оборона, общественный порядок, безопасность: 

      организация и обеспечение обороны государства; 

      мобилизационная подготовка и мобилизация, проводимые центральными 

исполнительными органами; 

      формирование и хранение государственных материальных резервов;  

      обеспечение национальной безопасности; 

      борьба с терроризмом и проявлениями экстремизма и сепаратизма;  

      обеспечение защиты государственных секретов; 

      организация мероприятий, связанных с выполнением всеобщей воинской обязанности, 

за исключением мероприятий, финансируемых из областного бюджета, бюджета города 

республиканского значения, столицы и района (города областного значения); 

      охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на 

территории Республики Казахстан, за исключением направлений, финансируемых из 

областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы; 

      организация деятельности в области чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

      предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций глобального или 

межрегионального масштаба; 

      организация и обеспечение деятельности профессиональных аварийно-спасательных 

служб; 

      обеспечение деятельности органов государственной противопожарной службы; 

      организация системы гражданской обороны; 

      ведение государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к 

нему; 

      правоохранительная деятельность в экономической и финансовой сферах; 

      3) правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность:  

      деятельность в сфере юстиции; 

      правовая защита интересов граждан и государства; 

      обеспечение законности и правопорядка;  

      государственная правовая статистика и специальные учеты;  

      деятельность судебной экспертизы; 

      функционирование судебной системы; 

      организация и обеспечение деятельности уголовно-исполнительной системы; 

      4) образование: 

      общеобразовательное обучение одаренных детей в республиканских организациях 

образования; 

      проведение республиканских школьных олимпиад; 

      подготовка специалистов с послесредним образованием на республиканском уровне; 

      подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием; 

      повышение квалификации и переподготовка кадров на республиканском уровне; 

      обеспечение учебниками, учебно-методическими комплексами республиканских 

организаций образования, а также соотечественников, обучающихся в зарубежных 



школах в соответствии с международными соглашениями; 

      разработка учебников, учебно-методических комплексов, пособий, программ; 

      реабилитация детей в организациях образования республиканского значения; 

      5) здравоохранение:  

      оказание высокоспециализированной медицинской помощи; 

      организация службы экстренной медицинской помощи при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на республиканском уровне; 

      медицинская реабилитация в государственных организациях здравоохранения 

республиканского значения; 

      оказание медицинской помощи лицам, страдающим психиатрическими 

расстройствами (заболеваниями) и требующим строгого наблюдения; 

      проведение судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы; 

      организация лечения больных за рубежом; 

      противодействие особо опасным инфекциям; 

      производство крови, ее компонентов и препаратов для государственных организаций 

здравоохранения республиканского значения; 

      обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения санитарно-

эпидемиологической службой на республиканском уровне и на государственной границе 

и транспорте; 

      медицинское обслуживание военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов, членов их семей, а также пенсионеров из числа военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов и других категорий граждан в соответствии с 

законодательными актамиРеспублики Казахстан; 

        деятельность в сфере охраны здоровья граждан, кроме расходов, финансируемых из 

местных бюджетов;  

      6) социальная помощь и социальное обеспечение: 

      пенсионные выплаты гражданам, имеющим право на пенсионное обеспечение в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении за 

счет бюджетных средств; 

        государственные социальные пособия; 

      государственные специальные пособия; 

      специальные государственные пособия; 

      пособие на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой Отечественной 

войны, получателей государственных пособий, установленных законодательными актами 

Республики Казахстан;  

      единовременное государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое в связи с 

рождением ребенка; 

      ежемесячное государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое по уходу за 

ребенком до достижения им возраста одного года; 

      социальная помощь лицам, проживающим в зонах экологического бедствия, 

предусмотренная законодательными актами Республики Казахстан; 

       социальные выплаты семьям военнослужащих, работников правоохранительных 

органов и органов государственной противопожарной службы, предусмотренные 

законодательными актамиРеспублики Казахстан; 

      социальные выплаты жертвам и пострадавшим от политических репрессий, 

предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан; 

       социальные выплаты, являющиеся обязательствами Правительства Республики 

Казахстан; 

      миграционные мероприятия; 



      7) культура, спорт, туризм и информационное пространство: 

      возрождение, сохранение, развитие и распространение казахской национальной 

культуры и других национальных культур; 

      поддержка театрального и музыкального искусства республиканского значения; 

      проведение социально значимых мероприятий в сфере культуры и государственной 

молодежной политики; 

      обеспечение сохранности историко-культурного наследия республиканского значения; 

      поддержка развития национальных и массовых видов спорта на республиканском 

уровне; 

      развитие спорта высших достижений; 

      подготовка и участие членов национальных сборных команд Республики Казахстан в 

международных спортивных соревнованиях; 

      подготовка и распространение информации о Казахстане и его туристских 

возможностях на международном туристском рынке и внутри государства; 

      обеспечение сохранности архивного фонда республиканского значения; 

      функционирование республиканских библиотек; 

      проведение государственной информационной политики на республиканском уровне 

через средства массовой информации; 

      развитие государственного языка и других языков народов Казахстана; 

      8) агропромышленный комплекс, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые 

природные территории и охрана окружающей среды, земельные отношения: 

      обеспечение охраны и рационального использования водных ресурсов, разработка 

водохозяйственных балансов, схем комплексного использования и охраны водных 

ресурсов, прогноз использования и охраны водных ресурсов, обеспечение 

информационно-аналитической системы использования водных ресурсов; 

      ведение государственного учета вод, государственного водного кадастра; 

      эксплуатация трансграничных водохозяйственных сооружений и водохозяйственных 

сооружений республиканского значения, не связанных с подачей воды; 

      восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и 

гидромелиоративных систем республиканского значения; 

      мониторинг и оценка мелиоративного состояния орошаемых земель; 

      ведение государственных учетов лесного фонда, животного мира, особоохраняемых 

природных территорий республиканского значения, государственных кадастров 

природных ресурсов, государственный мониторинг лесов и животного мира; 

      лесоустройство; 

      лесное семеноводство и селекция; 

      ведение государственного лесного кадастра, государственных кадастров животного 

мира, особоохраняемых природных территорий; 

      авиационные работы по охране лесов от пожара, защите от вредителей и болезней 

леса; 

      охрана и воспроизводство рыбных ресурсов и других водных животных; 

      государственное регулирование рыболовства и охрана рыбных запасов; 

      содержание особоохраняемых природных территорий республиканского значения, 

восстановление государственного природно-заповедного фонда; 

      возмещение убытков, причиненных собственникам земельных участков или 

землепользователям в случаях изъятия (выкупа) земель на государственные нужды, 

влекущего прекращение прав собственности или землепользования, ограничение прав 

собственности или землепользования в связи с установлением особого режима 

землепользования, нарушения прав собственников земельных участков или 

землепользователей; 

      возмещение убытков при изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков из 



земель всех категорий в случаях, связанных с созданием и расширением особо 

охраняемых природных территорий республиканского значения, выполнением 

международных обязательств и использованием земель для нужд обороны и 

безопасности; 

      государственный мониторинг окружающей среды; 

      проведение государственной экологической экспертизы в соответствии с 

экологическим законодательством Республики Казахстан; 

      гидрометеорологический мониторинг; 

      проведение государственной экологической экспертизы стратегических, 

трансграничных и экологически опасных объектов; 

      регулирование земельных отношений на республиканском уровне; 

      ведение государственного земельного кадастра, мониторинга земель; 

      топографо-геодезические и картографические работы; 

      диагностика заболеваний животных, противоэпизоотия, в том числе закуп, доставка, 

хранение, применение ветеринарных препаратов, включая запас, а также ликвидация 

очагов острых инфекционных заболеваний животных и птиц и дезинфекция; 

      регистрационные испытания, апробация ветеринарных препаратов, кормов и 

кормовых добавок, а также контроль серий (партий) ветеринарных препаратов при их 

рекламации; 

      фитосанитарный мониторинг; 

      лабораторная экспертиза подкарантинной продукции и выявление скрытой 

зараженности в посевном и посадочном материалах; 

      выявление, локализация, ликвидация очагов распространения карантинных объектов; 

      закуп пестицидов (ядохимикатов), включая запас, услуг, связанных с их доставкой, 

хранением и применением; 

      закуп зерна в государственные ресурсы зерна, хранение и перемещение 

государственного резерва продовольственного зерна; 

      проведение закупочных операций и ценовых интервенций на агропродовольственном 

рынке; 

      сортоиспытание, определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного 

материала; 

      агрохимическое и агроклиматическое обеспечение сельскохозяйственного 

производства; 

      государственное регулирование технического обеспечения агропромышленного 

комплекса; 

      обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса, предоставление 

его субъектам отдельных видов услуг, отсутствующих или слабо представленных на 

конкурентном рынке; 

      организация информационно-маркетинговой системы агропромышленного комплекса; 

      субсидирование ставки вознаграждения (интереса) по кредитам, выдаваемым банками 

второго уровня предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции; 

      развитие систем управления производства и рынка сельскохозяйственной продукции; 

      поддержка обязательного страхования в растениеводстве; 

      сохранение и развитие генофонда высокоценных сортов растений, пород и видов 

сельскохозяйственных животных, птиц и рыб; 

      9) промышленность, недропользование, архитектурная, градостроительная и 

строительная деятельность: 

      реализация государственной промышленной политики; 

      развитие топливно-энергетического комплекса; 

      реализация государственной политики в области энергосбережений; 

      мониторинг недр и недропользования, сейсмологической информации; 



      государственное геологическое изучение; 

      формирование геологической информации; 

      закрытие и ликвидация рудников и шахт, захоронение техногенных отходов; 

      ведение государственного градостроительного кадастра республиканского значения; 

      приобретение и разработка строительных норм и стандартов; 

      10) транспорт и коммуникации: 

      строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог 

международного и республиканского значения, а также технических средств 

регулирования дорожного движения на них; 

      организация и регулирование деятельности водного транспорта; 

      содержание судоходных путей, шлюзов и обеспечение безопасности судоходства; 

      навигационно-гидрографическое обеспечение морских путей; 

      государственное регулирование воздушного и водного транспорта; 

      организация пассажирских перевозок по социально значимым межобластным 

сообщениям; 

      развитие магистральных железнодорожных путей; 

      аэрокосмическая деятельность; 

      мониторинг радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств; 

      11) регулирование экономической деятельности: 

      стандартизация, метрология и сертификация; 

      регистрация и защита патентов, товарных знаков; 

      государственная инновационная политика; 

      государственный экспортный и импортный контроль; 

      торговое и антидемпинговое регулирование; 

      защита конкуренции и регулирование естественных монополий; 

      поддержка субъектов малого предпринимательства. 

      12) прочие направления: 

      трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, 

столицы; 

      компенсация непокрытых убытков Национального Банка Республики Казахстан; 

      обслуживание и погашение правительственного долга; 

      выполнение обязательств по государственным гарантиям; 

      выполнение обязательств по поручительствам государства; 

      выполнение концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан. 

      2. Из республиканского бюджета также финансируются расходы на: 

      1) обеспечение деятельности центральных государственных органов и других 

государственных учреждений, выполняющих указанные в пункте 1 настоящей статьи 

виды деятельности, включая переподготовку кадров и повышение квалификации 

работников указанных государственных учреждений; 

      2) бюджетные инвестиционные проекты и программы, международное 

сотрудничество, прикладные научные исследования и нормативно-методическое 

обеспечение по направлениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи; 

      3) иные функции центральных органов государственного управления, 

предусмотренные законами Республики Казахстан. 

      3. Затраты на содержание центральных государственных органов и их 

территориальных подразделений планируются на основе лимита штатной численности, 

утверждаемого актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики 



Казахстан, и натуральных норм, утверждаемых Правительством Республики Казахстан. 

      Сноска. Cтатья 50 c изменениями, внесенными Законами РК от 20.12.2004 N 13 ; от 

08.07.2005 N 69; от 10.01.2006 N 116 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона N 

116); Законом Республики Казахстан от 31 января 2006 года N 125; от 5 июля 2006 года 

N 165 (порядок введения в действие см. ст.2); от 7 июля 2006 года N 176 (вводится в 

действие со дня его официального опубликования); от 9 января 2007 г. N 213 (порядок 

введения в действие смотрите в ст. 2); от 27 июля 2007 года N 320 (вводится в действие 

1 января 2008 г.); от 26.05.2008 N 34-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 

05.07.2008  N 60-IV(порядок введения в действие см. ст.2); от 05.07.2008 N 66-IV(порядок 

введения в действие см. ст.2). 

       Статья 51. Расходы областного бюджета 

      1. Расходы областного бюджета осуществляются по следующим направлениям: 

      1) государственные услуги общего характера: 

      функционирование местных представительных и исполнительных органов областного 

уровня; 

      среднесрочное планирование социально-экономического развития области; 

      бюджетное планирование на уровне области; 

      организация исполнения областного бюджета; 

      управление областной коммунальной собственностью; 

      2) оборона, общественный порядок, безопасность: 

      мобилизационная подготовка и мобилизация, подготовка территориальной обороны и 

территориальная оборона областного масштаба; 

      предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба; 

      обеспечение деятельности водно-спасательной службы; 

      охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на 

территории области; 

      мероприятия гражданской обороны областного масштаба; 

      мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности по обеспечению 

областных органов военного управления оборудованными призывными (сборными) 

пунктами, медикаментами, инструментарием, медицинским и хозяйственным 

имуществом, автомобильным транспортом, средствами связи, медицинскими и 

техническими работниками, лицами обслуживающего персонала и создание медицинских 

комиссий; 

      конвоирование органами внутренних дел; 

      деятельность по вопросам гражданства, эмиграции и иммиграции, работы с 

иностранцами и борьбе с незаконной миграцией; 

      функционирование изоляторов временного содержания, медицинских вытрезвителей, 

центров временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних, лиц без 

определенного места жительства и документов, питомников, специальных приемников и 

содержание административно-арестованных лиц; 

      обеспечение деятельности дорожной полиции, за исключением финансирования 

оплаты за изготовление государственных номерных знаков, бланков водительских 

удостоверений и бланков свидетельств государственной регистрации транспортных 

средств; 

      содержание, обслуживание и ремонт служебных помещений и транспортных средств, 

включая приобретение горюче-смазочных материалов, а также затраты по оплате 

коммунальных услуг, электроэнергии, отопления и услуг связи территориальных органов 



внутренних дел, за исключением затрат на услуги электронной почты аппаратов 

территориальных органов; 

      3) образование: 

      приобретение и доставка учебников для государственных областных организаций 

образования; 

      дополнительное образование для детей и юношества по спорту; 

      техническое и профессиональное образование; 

      общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам; 

      общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях 

образования; 

      проведение школьных олимпиад областного масштаба; 

      послесреднее образование; 

      повышение квалификации и переподготовка кадров на местном уровне; 

      обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-

медико-педагогической консультативной помощи населению; 

      реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии; 

      4) здравоохранение: 

      обеспечение гарантированного объема медицинской помощи, за исключением 

направлений, финансируемых из республиканского бюджета; 

      обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за 

исключением направлений, финансируемых из республиканского бюджета; 

      приобретение вакцин, иммунобиологических и других медицинских препаратов в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

      производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций 

здравоохранения; 

      другие мероприятия в области здравоохранения, за исключением направлений, 

финансируемых из республиканского бюджета; 

      5) социальная помощь и социальное обеспечение: 

      социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

      социальное обеспечение престарелых и инвалидов, включая детей-инвалидов, за 

исключением видов социальной помощи, финансируемых из бюджета района (города 

областного значения); 

      6) жилищно-коммунальное хозяйство:  

      газификация населенных пунктов; 

      7) культура, спорт, туризм и информационное пространство: 

      поддержка театрального и музыкального искусства местного значения; 

      поддержка культурно-досуговой работы; 

      обеспечение сохранности историко-культурного наследия местного значения и 

доступа к ним; 

      подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта 

на республиканских и международных спортивных соревнованиях; 

      проведение спортивных соревнований на областном уровне; 

      регулирование туристской деятельности на местном уровне; 

      обеспечение сохранности архивного фонда местного значения; 

      обеспечение функционирования областных библиотек; 

      проведение государственной информационной политики на местном уровне через 

средства массовой информации; 



      развитие государственного языка и других языков народов Казахстана на местном 

уровне; 

      реализация региональных программ в сфере молодежной политики; 

      8) агропромышленный комплекс, водное, лесное хозяйство, особоохраняемые 

природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные 

отношения: 

      регулирование отношений в области сельского хозяйства на областном уровне в 

соответствии с законами Республики Казахстан; 

      регулирование развития растениеводства, семеноводства, животноводства, 

ветеринарии, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции на областном 

уровне в соответствии с законами Республики Казахстан; 

      содержание, строительство и ремонт специальных хранилищ (могильников); 

      обезвреживание пестицидов (ядохимикатов), приобретенных за счет бюджетных 

средств; 

      субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и подаче питьевой воды из особо важных групповых систем 

водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого 

водоснабжения; 

      обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в 

коммунальной собственности; 

      установление водоохранных зон, полос водных объектов; 

      восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и 

гидромелиоративных систем областного значения; 

      строительство и реконструкция водопроводов областного значения; 

      охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение; 

      содержание и защита особоохраняемых природных территорий местного значения; 

      проведение мероприятий по охране окружающей среды; 

      обеспечение государственной экологической экспертизы, за исключением экспертиз, 

финансирование которых осуществляется за счет республиканского бюджета; 

      охрана животного мира; 

      регулирование земельных отношений на областном уровне; 

      возмещение убытков, причиненных собственникам земельных участков или 

землепользователям в случаях изъятия (выкупа) земель на государственные нужды, 

влекущего прекращение прав собственности или землепользования, ограничение прав 

собственности или землепользования в связи с установлением особого режима 

землепользования, нарушения прав собственников земельных участков или 

землепользователей; 

      возмещение убытков при изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков из 

земель всех категорий в случаях, связанных с созданием и расширением особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

      9) архитектурная, градостроительная и строительная деятельность:  

      организация и контроль архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности, за исключением расходов, финансируемых из республиканского бюджета; 

      10) транспорт и коммуникации: 

      организация пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным 

(междугородным) сообщениям; 

      строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог областного 

значения, а также технических средств регулирования дорожного движения на них; 



      11) регулирование экономической деятельности:  

      поддержка предпринимательской деятельности; 

      12) прочие направления: 

      трансферты бюджетам районов (городов областного значения); 

      трансферты в республиканский бюджет; 

      обслуживание долга местных исполнительных органов; 

      выполнение концессионных обязательств местных исполнительных органов. 

      2. Из областных бюджетов также финансируются затраты на: 

      1) обеспечение деятельности государственных учреждений, выполняющих указанные 

в пункте 1 настоящей статьи виды деятельности, включая переподготовку кадров и 

повышение квалификации работников указанных государственных учреждений; 

      2) бюджетные инвестиционные проекты (программы) по направлениям, указанным в 

пункте 1 настоящей статьи; 

      3) иные функции местных органов государственного управления области, 

предусмотренные законами Республики Казахстан. 

      3. Затраты на содержание местных исполнительных органов, финансируемых из 

областного бюджета, планируются на основе общего лимита штатной численности и 

натуральных норм, утверждаемых Правительством Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 51 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; от 

10 января 2006 года N 116 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона N 116); от 5 июля 

2006 года N  165(порядок введения в действие см. ст.2); от 7 июля 2006 года N 

176(вводится в действие со дня его официального опубликования); от 27 июля 2007 года 

N 320 (вводится в действие 1 января 2008 г.); от 05.07.2008 N 66-IV(порядок введения в 

действие см. ст.2). 

             Статья 52. Расходы бюджета города республиканского  

                 значения, столицы 

      1. Расходы бюджета города республиканского значения, столицы осуществляются по 

следующим направлениям: 

      1) государственные услуги общего характера: 

      функционирование местных представительных и исполнительных органов города 

республиканского значения, столицы; 

      среднесрочное планирование социально-экономического развития города 

республиканского значения, столицы; 

      бюджетное планирование на уровне города республиканского значения, столицы; 

      организация исполнения бюджета города республиканского значения, столицы; 

      управление коммунальной собственностью города республиканского значения, 

столицы; 

      проведение оценки имущества в целях налогообложения; 

      2) оборона, общественный порядок, безопасность: 

      мобилизационная подготовка и мобилизация, подготовка территориальной обороны и 

территориальная оборона города республиканского значения, столицы; 

      мероприятия в рамках исполнения воинской обязанности по обеспечению органов 

военного управления города республиканского значения, столицы оборудованными 

призывными (сборными) пунктами, медикаментами, инструментарием, медицинским и 

хозяйственным имуществом, автомобильным транспортом, средствами связи, 



медицинскими и техническими работниками, лицами обслуживающего персонала и 

создание медицинских комиссий;      предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы; 

      обеспечение деятельности водно-спасательной службы; 

      охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на 

территории города республиканского значения, столицы; 

      мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы; 

      функционирование изоляторов временного содержания, медицинских вытрезвителей, 

центров временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних, лиц без 

определенного места жительства и документов, питомников, специальных приемников и 

содержание административно-арестованных лиц; 

      обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах; 

      конвоирование органами внутренних дел; 

      деятельность по вопросам гражданства, эмиграции и иммиграции, работе с 

иностранцами и борьбе с незаконной миграцией; 

      обеспечение деятельности дорожной полиции, за исключением финансирования 

изготовления государственных номерных знаков, бланков водительских удостоверений и 

бланков свидетельств государственной регистрации транспортных средств; 

      содержание, обслуживание и ремонт служебных помещений и транспортных средств, 

включая приобретение горюче-смазочных материалов, а также затраты по оплате 

коммунальных услуг, электроэнергии, отопления и услуг связи территориальных органов 

внутренних дел, за исключением затрат на услуги электронной почты; 

      3) образование: 

      детское дошкольное воспитание и обучение; 

      организация и обеспечение обязательного бесплатного начального, основного 

среднего, общего среднего образования граждан в государственных учебных заведениях, 

включая вечернюю форму обучения и общее среднее образование, предоставляемое через 

интернатные организации; 

      общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам; 

      общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях 

образования; 

      проведение школьных олимпиад масштаба города республиканского значения, 

столицы; 

      техническое и профессиональное образование; 

      послесреднее образование; 

      повышение квалификации и переподготовка кадров на местном уровне; 

      обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-

медико-педагогической консультативной помощи населению; 

      реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии; 

      дополнительное образование для детей и юношества; 

      приобретение и доставка учебников для государственных организаций образования 

города республиканского значения, столицы; 

      4) здравоохранение: 

      обеспечение гарантированного объема медицинской помощи, за исключением 

направлений, финансируемых из республиканского бюджета; 

      обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за 

исключением направлений, финансируемых из республиканского бюджета; 

      приобретение вакцин, иммунобиологических и других медицинских препаратов в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

      производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций 



здравоохранения; 

      другие мероприятия в области здравоохранения, за исключением направлений, 

финансируемых из республиканского бюджета; 

      5) социальная помощь и социальное обеспечение: 

      жилищная помощь; 

      оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому; 

      социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства; 

      социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

      социальное обеспечение престарелых и инвалидов, включая детей-инвалидов; 

      обеспечение занятости населения; 

      государственная адресная социальная помощь; 

      социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям 

местных представительных органов; 

      ежемесячное государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое на детей до 

восемнадцати лет; 

      6) жилищно-коммунальное хозяйство: 

      организация сохранения государственного жилищного фонда города 

республиканского значения, столицы; 

      инвентаризация жилищного фонда; 

      обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан; 

       изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных 

надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан; 

      создание и реконструкция объектов водоснабжения, очистных, дренажных систем, 

канализационных, тепловых и электрических сетей, находящихся в коммунальной 

собственности; 

      обеспечение санитарии населенных пунктов; 

      содержание мест захоронений и захоронение безродных; 

      освещение улиц в населенных пунктах; 

      благоустройство и озеленение населенных пунктов; 

      газификация населенных пунктов; 

      мероприятия, направленные на поддержание сейсмоустойчивости жилых зданий, 

расположенных в сейсмоопасных регионах республики, в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан; 

      строительство жилья коммунального жилищного фонда; 

      снос аварийного и ветхого жилья в соответствии с законодательными актами 

Республики Казахстан; 

      7) культура, спорт, туризм и информационное пространство: 

      поддержка театрального и музыкального искусства местного значения; 

      обеспечение сохранности историко-культурного наследия местного значения и 

доступа к ним; 

      поддержка культурно-досуговой работы; 

      обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков; 

      проведение спортивных соревнований на местном уровне; 

      подготовка и участие членов сборных команд городов республиканского значения, 

столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных 

соревнованиях; 

      регулирование туристской деятельности на местном уровне; 



      обеспечение сохранности архивного фонда местного значения; 

      обеспечение функционирования городских библиотек; 

      проведение государственной информационной политики на местном уровне через 

средства массовой информации; 

      развитие государственного языка и других языков народов Казахстана на местном 

уровне; 

      реализация региональных программ в сфере молодежной политики; 

      8) агропромышленный комплекс, водное хозяйство, особоохраняемые природные 

территории, охрана окружающей среды и земельные отношения: 

      регулирование развития растениеводства, семеноводства, животноводства, 

ветеринарии, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции на уровне 

города республиканского значения, столицы в соответствии с законами Республики 

Казахстан; 

      организация санитарного убоя больных животных, строительства скотомогильников 

(биотермических ям) и обеспечение их содержания; 

  

       содержание, строительство и ремонт специальных хранилищ (могильников); 

      обезвреживание пестицидов (ядохимикатов), приобретенных за счет бюджетных 

средств; 

      строительство и реконструкция водопроводов города республиканского значения, 

столицы; 

      установление водоохранных зон, полос и зон санитарной охраны источников 

питьевого снабжения; 

      восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и 

гидромелиоративных систем городов республиканского значения, столицы; 

      содержание и защита особоохраняемых природных территорий местного значения; 

      проведение мероприятий по охране окружающей среды; 

      обеспечение государственной экологической экспертизы, за исключением экспертиз, 

финансирование которых осуществляется за счет республиканского бюджета; 

      регулирование земельных отношений в городе республиканского значения, столице; 

      земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов; 

      возмещение убытков, причиненных собственникам земельных участков или 

землепользователям в случаях изъятия (выкупа) земель на государственные нужды, 

влекущего прекращение прав собственности или землепользования, ограничение прав 

собственности или землепользования в связи с установлением особого режима 

землепользования, нарушения прав собственников земельных участков или 

землепользователей; 

      возмещение убытков при изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков из 

земель всех категорий в случаях, связанных с созданием и расширением особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

      9) архитектурная, градостроительная и строительная деятельность:  

      организация и контроль архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности, за исключением расходов, финансируемых из республиканского бюджета; 

      10) транспорт и коммуникации: 

      организация пассажирских перевозок по социально значимым внутренним 

сообщениям; 

      строительство, реконструкция, ремонт и содержание улиц городов, а также 

технических средств регулирования дорожного движения на них; 



      11) регулирование экономической деятельности:  

      поддержка предпринимательской деятельности; 

      12) прочие направления: 

      трансферты в республиканский бюджет; 

      обслуживание долга местных исполнительных органов; 

      выполнение концессионных обязательств местных исполнительных органов. 

      2. Из бюджетов города республиканского значения, столицы также финансируются 

затраты на: 

      1) обеспечение деятельности государственных учреждений, выполняющих указанные 

в пункте 1 настоящей статьи виды деятельности, включая переподготовку кадров и 

повышение квалификации работников указанных государственных учреждений; 

      2) бюджетные инвестиционные проекты и программы по направлениям, указанным в 

пункте 1 настоящей статьи; 

      3) иные функции местных органов государственного управления города 

республиканского значения, столицы, предусмотренные законами Республики Казахстан. 

      3. Затраты на содержание местных исполнительных органов, финансируемых из 

бюджета города республиканского значения, столицы, планируются на основе общего 

лимита штатной численности и натуральных норм, утверждаемых Правительством 

Республики Казахстан. 

      4. В составе бюджета города республиканского значения, столицы предусматриваются 

бюджетные программы района в городе по следующим направлениям: 

      1) функционирование аппарата акима района в городе; 

      2) осуществление статистического похозяйственного учета; 

      3) (исключен) 

      4) обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения; 

      5) организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей 

организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь; 

      6) оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому; 

      7) обеспечение санитарии населенных пунктов; 

      8) содержание мест захоронений и погребение безродных; 

      9) освещение улиц в населенных пунктах; 

      10) благоустройство и озеленение населенных пунктов; 

      11) (исключен - Законом РК от 10 января 2006 года N 116 (порядок введения в 

действие см. ст.2 Закона N 116). 

      Сноска. В статью 52 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; от 

10 января 2006 года N 116 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона N 116); от 5 июля 

2006 года N 165(порядок введения в действие см. ст.2); от 7 июля 2006 года N  

176(вводится в действие со дня его официального опубликования); от 7 июля 2006 года N  

176(вводится в действие со дня его официального опубликования); от 27 июля 2007 года 

N 320 (вводится в действие 1 января 2008 г.); от 05.07.2008 N 66-IV(порядок введения в 

действие см. ст.2). 

                   Статья 53. Расходы бюджета района (города областного 

                 значения) 

      1. Расходы бюджета района (города областного значения) осуществляются по 

следующим направлениям: 



      1) государственные услуги общего характера: 

      функционирование местных представительных и исполнительных органов районного 

(городского) уровня; 

      экономическое и бюджетное планирование на районном (городском) уровне; 

      организация исполнения районного (городского) бюджета; 

      проведение оценки имущества в целях налогообложения; 

      управление коммунальной собственностью районного (городского) уровня; 

      2) оборона, общественный порядок, безопасность: 

      мероприятия в рамках исполнения воинской обязанности по обеспечению районных 

органов военного управления оборудованными призывными (сборными) пунктами, 

медикаментами, инструментарием, медицинским и хозяйственным имуществом, 

автомобильным транспортом, средствами связи, медицинскими и техническими 

работниками, лицами обслуживающего персонала и создание медицинских комиссий; 

      предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций районного (городского) 

масштаба; 

      обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах; 

      3) образование: 

      детское дошкольное воспитание и обучение; 

      организация и обеспечение обязательного бесплатного начального, основного 

среднего, общего среднего образования граждан в государственных учебных заведениях, 

включая вечернюю форму обучения и общее среднее образование, предоставляемое через 

интернатные организации; 

      проведение школьных олимпиад районного (городского) масштаба; 

      приобретение и доставка учебников для государственных организаций образования 

района (города областного значения); 

      дополнительное образование для детей и юношества; 

      4) социальная помощь и социальное обеспечение: 

      жилищная помощь; 

      материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на 

дому; 

      ежемесячное государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое на детей до 

восемнадцати лет; 

      обеспечение инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

обязательными гигиеническими средствами, предоставление индивидуального 

помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, 

специалистов жестового языка для инвалидов по слуху; 

      оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому; 

      социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства; 

      обеспечение занятости населения; 

      государственная адресная социальная помощь; 

      социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям 

местных представительных органов; 

      5) жилищно-коммунальное хозяйство: 

      организация сохранения государственного жилищного фонда района (города 

областного значения); 

      инвентаризация жилищного фонда; 

      обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан; 



      изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных 

надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан; 

      снос аварийного и ветхого жилья в соответствии с законодательными актами 

Республики Казахстан; 

      строительство жилья коммунального жилищного фонда; 

      мероприятия, направленные на поддержание сейсмоустойчивости жилых зданий, 

расположенных в сейсмоопасных регионах республики, в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан; 

      создание и реконструкция объектов водоснабжения, очистных, дренажных систем, 

канализационных, тепловых и электрических сетей, находящихся в коммунальной 

собственности; 

      обеспечение санитарии населенных пунктов; 

      содержание мест захоронений и захоронение безродных; 

      освещение улиц в населенных пунктах; 

      благоустройство и озеленение населенных пунктов; 

      6) культура и спорт: 

      поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне; 

      функционирование районных (городских) библиотек; 

      обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков; 

      развитие массового спорта и национальных видов спорта; 

      проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) 

уровне; 

      подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по 

различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях; 

      проведение государственной информационной политики на местном уровне через 

средства массовой информации; 

      развитие государственного языка и других языков народов Казахстана на местном 

уровне; 

      проведение молодежной политики на местном уровне; 

      7) сельское хозяйство, земельные отношения: 

      строительство, содержание скотомогильников (биотермических ям) в животноводстве; 

      организация санитарного убоя больных животных; 

      регулирование земельных отношений на районном (города областного значения) 

уровне; 

      8) транспорт и коммуникации: 

      строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог районного 

(городского) значения, а также технических средств регулирования дорожного движения 

на них; 

      организация внутрипоселковых (внутригородских) и внутрирайонных общественных 

пассажирских перевозок; 

      8-1) регулирование экономической деятельности: 

      поддержка предпринимательской деятельности; 

      9) прочие направления: 

      трансферты в областной бюджет. 

      2. Из бюджетов районов (городов областного значения) также финансируются затраты 

на: 

      1) обеспечение деятельности государственных учреждений, выполняющих указанные 

в пункте 1 настоящей статьи виды деятельности; 

      2) бюджетные инвестиционные проекты и программы по направлениям, указанным в 

пункте 1 настоящей статьи; 

      3) иные функции местных органов государственного управления района (города 



областного значения), предусмотренные законами Республики Казахстан. 

      3. Затраты на содержание местных исполнительных органов, финансируемых из 

бюджета района (города областного значения), планируются на основе общего лимита 

штатной численности и натуральных норм, утверждаемых Правительством Республики 

Казахстан. 

      4. В составе бюджета района (города областного значения) предусматриваются 

бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), 

аульного (сельского) округа по следующим направлениям: 

      1) функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, 

поселка, аула (села), аульного (сельского) округа; 

      2) осуществление статистического похозяйственного учета; 

      3) обеспечение деятельности по записи актов гражданского состояния; 

      4) поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения; 

      5) организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной 

(сельской) местности; 

      6) организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей 

организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь; 

      7) оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому; 

      8) организация сохранения государственного жилищного фонда города районного 

значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа; 

      9) обеспечение санитарии населенных пунктов; 

      10) содержание мест захоронений и погребение безродных; 

      11) освещение улиц в населенных пунктах; 

      12) благоустройство и озеленение населенных пунктов; 

      13) поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне; 

      14) строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в 

городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах; 

      15) организация водоснабжения населенных пунктов. 

      Сноска. В статью 53 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; от 

10 января 2006 года N 116 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона N 116); от 5 июля 

2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2); от 27 июля 2007 года N 320 

(вводится в действие 1 января 2008 г.). 

       РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Глава 9. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

       Статья 54. Структура государственного управления в 

                 области регулирования бюджетных отношений 

      Структуру государственного управления в области регулирования бюджетных 

отношений составляют: 

      Президент Республики Казахстан; 

      Парламент Республики Казахстан; 

      Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета; 

      Правительство Республики Казахстан; 

      центральный уполномоченный орган по экономическому планированию; 

      центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию; 

      центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета; 



      центральный уполномоченный орган по внутреннему контролю; 

      маслихат; 

      местный исполнительный орган.       

       Статья 55. Компетенция Президента Республики Казахстан 

      Президент Республики Казахстан в области регулирования бюджетных отношений: 

      1) определяет порядок разработки республиканского бюджета и отчета о его 

исполнении; 

      2) образует Республиканскую бюджетную комиссию, утверждает положение о ней, 

определяет ее состав; 

      3) принимает решение о введении чрезвычайного государственного бюджета на 

территории Республики Казахстан и определяет порядок его разработки;  

      4) определяет основные направления бюджетной политики Республики Казахстан на 

предстоящий год в ежегодном послании народу Казахстана о положении в государстве и 

основных направлениях внутренней и внешней политики республики; 

      5) создает Совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан и 

утверждает положение о нем; 

      6) принимает решения по повышению эффективности формирования и использования 

Национального фонда Республики Казахстан, а также по объемам и направлениям его 

использования; 

      7) утверждает отчет о формировании и использовании Национального фонда 

Республики Казахстан; 

      8) утверждает республиканский финансовый план на первый квартал 

соответствующего финансового года в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 

      8-1) определяет порядок разработки, реализации государственных программ и оценки 

их эффективности; 

      9) осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией и законами 

Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 55 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; от 

5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

  

            Статья 56. Компетенция Парламента Республики Казахстан в 

                  области регулирования бюджетных отношений 
  

            1. Парламент Республики Казахстан на совместном заседании палат утверждает 

отчеты Правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением 

республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета. 

      2. Парламент Республики Казахстан в раздельном заседании палат путем 

последовательного рассмотрения вначале в Мажилисе, а затем в Сенате обсуждает отчеты 

об исполнении республиканского бюджета. 

      3. Парламент Республики Казахстан в раздельном заседании палат путем 

последовательного рассмотрения вначале в Мажилисе, а затем в Сенате утверждает 

республиканский бюджет, вносит в него изменения и дополнения. 

      4. Парламент Республики Казахстан осуществляет иные полномочия, возложенные на 

него Конституцией Республики Казахстан. 



      Сноска. Статья 56 в редакции Закона РК от 6 декабря 2007 г. N 7-IV (вводится в 

действие со дня его официального опубликования). 

       Статья 57. Компетенция Счетного комитета по контролю 

                 за исполнением республиканского бюджета 

      Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета в области 

регулирования бюджетных отношений: 

      1) устанавливает порядок проведения внешнего контроля за исполнением 

республиканского бюджета; 

      2) разрабатывает совместно с центральным уполномоченным органом по внутреннему 

контролю стандарты государственного финансового контроля, а также утверждает их и 

осуществляет контроль за их соблюдением; 

      3) осуществляет внешний контроль за исполнением республиканского бюджета; 

      4) осуществляет контроль за исполнением чрезвычайного государственного бюджета; 

      5) осуществляет контроль за исполнением решений, принятых по итогам контрольных 

мероприятий; 

      6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами Республики Казахстан. 

  

      Статья 58. Компетенция Правительства Республики 

                 Казахстан 

      Правительство Республики Казахстан в области регулирования бюджетных 

отношений: 

      1) представляет Парламенту Республики Казахстан республиканский бюджет и 

годовой отчет о его исполнении; 

      2) представляет в Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского 

бюджета годовой отчет об исполнении республиканского бюджета; 

      3) определяет порядок разработки проектов местных бюджетов; 

      4) обеспечивает исполнение республиканского бюджета и определяет порядок 

исполнения республиканского и местных бюджетов; 

      5) принимает постановление о реализации закона о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год; 

      6) осуществляет заимствование; 

      7) (исключен - от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2); 

      7-1) определяет порядок разработки, реализации отраслевых (секторальных), 

региональных и бюджетных программ и оценки их эффективности; 

      8) определяет порядок разработки проекта среднесрочной фискальной политики; 

      9) определяет порядок рассмотрения местных бюджетных инвестиционных проектов 

(программ); 

      10) определяет перечень уполномоченных государственных органов, ответственных за 

взимание и осуществляющих контроль за поступлением неналоговых поступлений, 

порядок их перечисления в бюджет;  

      11) принимает решения о необходимости предоставления государственных гарантий 

по негосударственным займам; 

      12) определяет порядок предоставления Правительством Республики Казахстан 

государственных гарантий по негосударственным займам, порядок получения, 

использования, погашения и обслуживания займов Правительства Республики Казахстан, 

местных исполнительных органов и гарантированных государством займов, их 

регистрации и учета, мониторинга и управления государственным и гарантированным 

государством долгом; 



      12-1) определяет порядок предоставления Правительством Республики Казахстан 

поручительства государства по негосударственным займам, порядок получения, 

использования, погашения займов, привлекаемых под поручительство государства, их 

регистрацию и учет, мониторинга и управления долгом по поручительству государства; 

      13) определяет порядок использования денег от реализации государственными 

учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении; 

      14) определяет порядок использования резерва Правительства Республики Казахстан и 

местных исполнительных органов; 

      14-1) определяет порядок выплаты субсидий из республиканского и местных 

бюджетов;  

      15) определяет порядок зачисления активов в Национальный фонд Республики 

Казахстан, использования Национального фонда Республики Казахстан; 

      15-1) определяет порядок формирования перечня концессионных проектов, 

требующих софинансирования; 

      15-2) определяет порядок софинансирования концессионных проектов; 

      15-3) определяет порядок предоставления компенсации инвестиционных затрат по 

концессионным проектам; 

      16) совместно с Национальным Банком Республики Казахстан определяет перечень 

разрешенных зарубежных финансовых инструментов, за исключением нематериальных 

активов, для размещения Национального фонда Республики Казахстан; 

      17) обеспечивает проведение ежегодного аудита Национального фонда Республики 

Казахстан; 

      18) определяет порядок и периодичность перечисления бюджетных изъятий из 

нижестоящих бюджетов в вышестоящий бюджет и бюджетных субвенций из 

вышестоящего бюджета в нижестоящие бюджеты; 

      19) определяет методику расчетов объемов трансфертов общего характера; 

      20) утверждает среднесрочную фискальную политику Правительства Республики 

Казахстан; 

      21) утверждает натуральные нормы; 

      22) утверждает единую бюджетную классификацию и определяет порядок ее 

составления; 

      23) (исключен - от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2); 

      24) устанавливает порядок проведения внутреннего контроля; 

      25) утверждает лимит штатной численности центральных исполнительных органов, а 

также их территориальных органов и подведомственных им государственных 

учреждений; 

      26) утверждает типовую структуру местного государственного управления, лимиты и 

нормативы штатной численности местных исполнительных органов; 

      27) составляет совместно с Национальным Банком Республики Казахстан годовой 

отчет о формировании и использовании Национального фонда Республики Казахстан; 

      28) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами 

Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан. 

      Сноска. Статья 58 с изменениями, внесенными законами РК от 20.12.2004 N 13; от 

05.07.2006 N 165 (порядок введения в действие см. ст.2); от 05.07.2008 N 66-IV(порядок 

введения в действие см. ст.2). 

                   Статья 59. Компетенция центрального уполномоченного  

                 органа по бюджетному планированию 

      Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию: 

      1) разрабатывает проект среднесрочной фискальной политики Правительства 

Республики Казахстан; 



      1-1) формирует проект перечня бюджетных программ (подпрограмм) в соответствии с 

государственными функциями, государственными, отраслевыми (секторальными) и 

региональными программами, ежегодным посланием Президента Республики Казахстан 

народу Казахстана, а также неоплаченными обязательствами государственных 

учреждений, Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов с 

выделением приоритетных бюджетных программ (подпрограмм), реализуемых в 

предстоящем финансовом году; 

      2) разрабатывает проекты законов о республиканском бюджете на соответствующий 

финансовый год, внесении изменений и дополнений в бюджет и представляет их на 

рассмотрение Правительству Республики Казахстан; 

      3) разрабатывает проект постановления Правительства Республики Казахстан о 

реализации закона о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год; 

      4) определяет порядок составления и представления бюджетной заявки; 

      5) устанавливает форму составления прогноза поступлений и расходов денег от 

реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, остающихся в их 

распоряжении; 

      6) определяет методику прогнозирования поступлений бюджета; 

      7) разрабатывает проект единой бюджетной классификации; 

      7-1) (исключен - Законом РК от 29 июня 2007 года N 269 (вводится в действие со дня 

его официального опубликования); 

      8) разрабатывает и утверждает годовой план финансирования; 

      9) вносит предложения по уточнению (корректировке) республиканского бюджета; 

      10) осуществляет оценку эффективности разработки и реализации программ; 

      11) осуществляет планирование и анализ государственного и гарантированного 

государством заимствования и долга, а также долга по поручительствам государства; 

      12) осуществляет планирование и анализ бюджетного кредитования; 

      12-1) разрабатывает методологическое руководство по разработке штатных 

расписаний аппаратов государственных органов, финансируемых из республиканского 

бюджета; 

      12-2) осуществляет методологическое руководство по бюджетному планированию; 

      13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 59 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2); Законом РК от 29 июня 2007 года N 269 

(вводится в действие со дня его официального опубликования). 

       Статья 60. Компетенция центрального уполномоченного  

                 органа по экономическому планированию 

      Центральный уполномоченный орган по экономическому планированию в области 

регулирования бюджетных отношений: 

      1) разрабатывает проект среднесрочного плана социально-экономического развития 

республики; 

      1-1) вырабатывает предложения по совершенствованию системы экономического 

планирования; 

      1-2) определяет методику разработки и реализации среднесрочных планов социально-

экономического развития республики; 

      2) формирует перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов 

(программ); 

      2-1) формирует перечень объектов, предлагаемых в концессию, на среднесрочный 

период; 

      3) формирует перечень приоритетных заявок на привлечение связанных грантов и 

вносит его на утверждение в Правительство Республики Казахстан; P070525 



      4) проводит оценку эффективности бюджетных инвестиций и связанных грантов; 

      5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами Республики Казахстан. 

      Сноска. Статья 60 с изменениями, внесенными законами РК от 20.12.2004 N 13; от 

05.07.2006 N 165 (порядок введения в действие см. ст.2); от 05.07.2008 N 66-IV(порядок 

введения в действие см. ст.2). 

                   Статья 61. Компетенция центрального уполномоченного  

                 органа по исполнению бюджета 

      Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета: 

      1) исполняет республиканский бюджет и осуществляет обслуживание исполнения 

местных бюджетов; 

      2) участвует в разработке проектов законов о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год, внесении изменений и дополнений в бюджет; 

      3) участвует в разработке проекта постановления Правительства Республики 

Казахстан о реализации закона о республиканском бюджете на соответствующий 

финансовый год; 

      4) участвует в прогнозировании поступлений в бюджет и определении целей и 

приоритетов государственной политики в сфере поступления доходов в государственный 

бюджет; 

      5) утверждает и вносит изменения в сводные планы поступлений и финансирования 

республиканского бюджета; 

      6) выдает разрешения администраторам республиканских бюджетных программ; 

      7) осуществляет регистрацию гражданско-правовых сделок государственных 

учреждений; 

      8) осуществляет платежи по обязательствам государственных учреждений; 

      9) размещает временно свободные бюджетные деньги во вклады (депозиты) в 

Национальном Банке Республики Казахстан; 

      10) определяет порядок реконвертации иностранной валюты с банковских счетов 

центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета по согласованию с 

Национальным Банком Республики Казахстан; 

      11) приостанавливает финансирование в случаях, установленных настоящим 

Кодексом; 

      12) определяет порядок открытия, закрытия и ведения счетов государственных 

учреждений в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета; 

      13) определяет порядок ведения бюджетного учета; 

      14) определяет порядок составления и представления отчетности; 

      15) получает, использует, регистрирует, погашает и обслуживает займы Правительства 

Республики Казахстан, осуществляет покупку и продажу выпущенных им 

государственных эмиссионных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг; 

      16) обеспечивает выполнение обязательств по государственным гарантиям 

негосударственных займов и поручительствам государства, а также концессионных 

обязательств Правительства Республики Казахстан по заключенным договорам 

концессии; 

      17) осуществляет мониторинг освоения бюджетных средств; 

      18) (исключен - от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2); 

      19) осуществляет методологическое руководство по исполнению республиканского и 

местных бюджетов, бюджетному учету, отчетности; 

      20) по поручению Правительства Республики Казахстан ведет переговоры, 

подписывает договоры займов Правительства Республики Казахстан, выпускает 

государственные эмиссионные ценные бумаги Правительства Республики Казахстан, 

предоставляет государственные гарантии по негосударственным займам; 



      21) определяет на конкурсной основе и уполномочивает банки второго уровня на 

обслуживание займов Правительства Республики Казахстан и негосударственных займов, 

имеющих государственные гарантии; 

      22) осуществляет предоставление, обслуживание и контроль за целевым 

использованием бюджетных кредитов за счет средств республиканского бюджета, 

обеспечивает их учет, мониторинг и возврат; 

      22-1) осуществляет распределение сумм поступлений между республиканским, 

местными бюджетами и Национальным фондом Республики Казахстан в соответствии с 

настоящим Кодексом с последующим их зачислением на соответствующие контрольные 

счета наличности; 

      22-2) осуществляет перевод сумм поступлений в бюджет, направляемых в 

Национальный фонд Республики Казахстан, на счета Правительства Республики 

Казахстан в Национальном Банке Республики Казахстан; 

      23) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами Республики Казахстан. 

      Сноска. Статья 61 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2006 N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2); от 05.07.2008 N 66-IV(порядок введения в 

действие см. ст.2). 

                   Статья 62. Компетенция центрального уполномоченного 

                 органа по внутреннему контролю 

      Центральный уполномоченный орган по внутреннему контролю: 

      1) осуществляет внутренний контроль соответствия законодательству Республики 

Казахстан деятельности объектов государственного финансового контроля; 

      2) дает оценку причинам нарушений требований законодательства Республики 

Казахстан в части исполнения, ведения учета и отчетности по исполнению 

республиканского и местных бюджетов, использования связанных грантов, 

гарантированных государством займов, активов государства, денег от реализации 

государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении; 

      3) осуществляет контроль за исполнением решений, принятых по итогам контрольных 

мероприятий; 

      4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 62 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13. 

             Статья 63. Компетенция маслихата области, города 

                 республиканского значения, столицы, района  

                 (города областного значения) 

      Маслихат области, города республиканского значения, столицы, района (города 

областного значения): 

      1) утверждает местный бюджет и годовой отчет о его исполнении; 

      2) избирает ревизионную комиссию маслихата, осуществляющую внешний контроль 

за исполнением местного бюджета; 

      3) рассматривает отчеты о проведении внешнего контроля за исполнением местного 

бюджета; 

      4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами Республики Казахстан. 

       Статья 64. Компетенция акимата области, города 

                  республиканского значения, столицы 

      Акимат области, города республиканского значения, столицы: 

      1) координирует работу местного уполномоченного органа области, города 



республиканского значения, столицы, района (города областного значения) по 

бюджетному планированию и исполнению бюджета; 

      2) представляет проект областного бюджета, бюджетов города республиканского 

значения, столицы на соответствующий финансовый год в соответствующий маслихат; 

      3) представляет годовой отчет об исполнении областного бюджета, бюджетов города 

республиканского значения, столицы в соответствующий маслихат; 

      4) принимает постановление о реализации решения областного маслихата и 

маслихатов города республиканского значения, столицы о соответствующих местных 

бюджетах на соответствующий финансовый год; 

      5) утверждает среднесрочную фискальную политику местного исполнительного 

органа области, города республиканского значения, столицы; 

      6) создает местные уполномоченные органы области, города республиканского 

значения, столицы по экономическому, бюджетному планированию, исполнению 

бюджета; 

      7) образует бюджетную комиссию области, города республиканского значения, 

столицы, утверждает положение о ней, определяет ее состав; 

      8) утверждает областной финансовый план и финансовые планы города 

республиканского значения, столицы на первый квартал соответствующего финансового 

года в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 

      9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами Республики Казахстан. 

      Сноска. Статья 64 в редакции - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 (порядок 

введения в действие см. ст.2).  

       Статья 64-1. Компетенция акимата района (города 

                   областного значения) 
      Акимат района (города областного значения): 

      1) обеспечивает исполнение бюджета района (города областного значения) и 

координирует работу местных уполномоченных органов района (города областного 

значения) по бюджетному планированию и исполнению бюджета; 

      2) представляет в соответствующий маслихат годовой отчет об исполнении бюджета 

района (города областного значения); 

      3) принимает постановление о реализации решения маслихата района (города 

областного значения) о соответствующих бюджетах на соответствующий финансовый 

год; 

      4) утверждает среднесрочную фискальную политику исполнительного органа района 

(города областного значения); 

      5) создает местные уполномоченные органы района (города областного значения) по 

экономическому, бюджетному планированию, исполнению бюджета; 

      6) образует бюджетную комиссию района (города областного значения), утверждает 

положение о ней, определяет ее состав; 

      7) утверждает финансовый план района (города областного значения) на первый 

квартал соответствующего финансового года в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом. 

      Сноска. Глава дополнена статьей 64-1 - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

      Статья 64-2. Компетенция местного уполномоченного органа 

                   области, города республиканского значения, 

                   столицы, района (города областного  

                   значения) по бюджетному планированию 



      Местный уполномоченный орган области, города республиканского значения, 

столицы, района (города областного значения) по бюджетному планированию: 

      1) разрабатывает проект среднесрочной фискальной политики исполнительного органа 

области, города республиканского значения, столицы, района (города областного 

значения) на соответствующий финансовый год; 

      2) разрабатывает проект решения соответствующего маслихата по утверждению 

бюджета области, города республиканского значения, столицы, района (города областного 

значения) на соответствующий финансовый год и представляет его на рассмотрение 

аппарата акима области, города республиканского значения, столицы, района (города 

областного значения); 

      3) разрабатывает проект решения акима области, города республиканского значения, 

столицы, района (города областного значения) о реализации решения соответствующего 

маслихата об утверждении бюджета области, города республиканского значения, 

столицы, района (города областного значения) на соответствующий финансовый год; 

      4) разрабатывает и утверждает годовой план финансирования бюджета области, города 

республиканского значения, столицы, района (города областного значения) на 

соответствующий финансовый год; 

      5) вносит предложения по уточнению, корректировке бюджета области, города 

республиканского значения, столицы, района (города областного значения) на 

соответствующий финансовый год; 

      6) осуществляет оценку эффективности бюджетных программ области, города 

республиканского значения, столицы, района (города областного значения) на 

соответствующий финансовый год. 

      Сноска. Глава дополнена статьей 64-2 - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 64-3. Компетенция местных уполномоченных органов 

                   области, города республиканского значения, 

                   столицы по исполнению бюджета 
  

       Местный уполномоченный орган области, города республиканского значения, 

столицы по исполнению бюджета: 

      1) организует работу по исполнению областного бюджета, бюджета города 

республиканского значения, столицы; 

      2) координирует работу местных уполномоченных органов по исполнению бюджета 

района (города областного значения); 

      3) участвует в прогнозировании поступлений в областной бюджет, в бюджет города 

республиканского значения, столицы; 

      4) разрабатывает, утверждает и вносит изменения в сводные планы поступлений и 

финансирования областного бюджета, бюджета города республиканского значения, 

столицы; 

      5) выдает разрешения администраторам областных бюджетных программ, бюджетных 

программ города республиканского значения, столицы в соответствии со сводными 

планами финансирования по обязательствам; 

      6) выдает разрешения государственным учреждениям, финансируемым из областного 

бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы, в соответствии с их 

индивидуальными планами финансирования по обязательствам; 

      7) осуществляет предоставление, обслуживание бюджетных кредитов, выданных за 

счет средств областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы, 

обеспечивает их учет, мониторинг и возврат; 

      8) осуществляет мониторинг исполнения бюджета области, города республиканского 

значения, столицы; 



      9) вырабатывает предложения по исполнению областного бюджета, бюджета города 

республиканского значения, столицы; 

      10) готовит общее заключение по исполнению бюджета по администраторам 

бюджетных программ. 

      Сноска. Глава дополнена статьей 64-3 - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 64-4. Компетенция местных уполномоченных органов 

                   района (города областного значения) по 

                   исполнению бюджета 
  

       Местный уполномоченный орган района (города областного значения) по 

исполнению бюджета: 

      1) организует работу по исполнению бюджета района (города областного значения); 

      2) участвует в прогнозировании поступлений в бюджет района (города областного 

значения); 

      3) разрабатывает, утверждает и вносит изменения в сводные планы поступлений и 

финансирования бюджета района (города областного значения); 

      4) выдает разрешения администраторам районных (городских) бюджетных программ в 

соответствии со сводными планами финансирования по обязательствам; 

      5) выдает разрешения государственным учреждениям, финансируемым из бюджета 

района (города областного значения), в соответствии с их индивидуальными планами 

финансирования по обязательствам; 

      6) осуществляет предоставление, обслуживание бюджетных кредитов, выданных за 

счет средств бюджета района (города областного значения), обеспечивает их учет, 

мониторинг и возврат; 

      7) осуществляет мониторинг исполнения бюджета района (города областного 

значения); 

      8) вырабатывает предложения по исполнению бюджета района (города областного 

значения); 

      9) составляет отчетность по исполнению бюджета района (города областного 

значения) за истекший финансовый год. 

      Сноска. Глава дополнена статьей 64-4 - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Глава 10. БЮДЖЕТНЫЕ КОМИССИИ 

       Статья 65. Основные положения о бюджетных комиссиях 

      1. Бюджетная комиссия - комиссия, создаваемая с целью обеспечения своевременной и 

качественной разработки проекта бюджета и выработки предложений по уточнению и 

исполнению бюджета. 

      2. Республиканская бюджетная комиссия и бюджетные комиссии областей, городов 

республиканского значения, столицы, района (города областного значения) осуществляют 

свою деятельность на постоянной основе.       

       Статья 66. Компетенция бюджетных комиссий 

      В компетенцию бюджетных комиссий входят: 

      1) выработка предложений по среднесрочной фискальной политике на предстоящий 

трехлетний период; 

      2) выработка предложений по определению показателей проектов бюджетов на 



соответствующий финансовый год; 

      3) выработка предложений по определению перечня бюджетных программ 

(подпрограмм) для финансирования в предстоящем трехлетнем периоде и планируемом 

финансовом году, определению механизма их реализации исходя из среднесрочной 

фискальной политики, результатов анализа государственных функций с учетом функций, 

передаваемых в негосударственный сектор, оценки эффективности программ и проектов 

паспортов бюджетных программ; 

      4) выработка предложений по проектам нормативных правовых актов, 

предусматривающих увеличение расходов или сокращение поступлений 

республиканского или местных бюджетов; 

      5) выработка предложений по уточнению бюджетов на соответствующий финансовый 

год; 

      6) рассмотрение результатов оценки реализации бюджетных программ и выработка 

предложений по ним; 

      7) иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом, а также положениями о 

бюджетных комиссиях. 

      Сноска. В статью 66 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

             Статья 67. Состав и рабочие органы бюджетных комиссий 

      1. В состав бюджетных комиссий входят:  

      председатель бюджетной комиссии; 

      заместители председателя бюджетной комиссии; 

      секретарь бюджетной комиссии; 

      члены бюджетной комиссии. 

      2. Рабочими органами бюджетных комиссий являются соответственно центральный 

или местный уполномоченные органы по бюджетному планированию. 

      3. Председатель бюджетной комиссии руководит ее деятельностью, проводит 

заседания бюджетной комиссии, планирует ее работу, осуществляет общий контроль за 

реализацией ее решений и несет ответственность за деятельность, осуществляемую 

комиссией. Во время отсутствия председателя бюджетной комиссии его функции 

выполняет назначенный им заместитель председателя бюджетной комиссии. 

      4. Секретарь бюджетной комиссии координирует работу по обеспечению деятельности 

бюджетной комиссии, подготавливает протоколы заседаний бюджетной комиссии. 

      5. Рабочий орган подготавливает материалы к заседаниям бюджетной комиссии в 

соответствии со сроками и повестками дня, определяемыми бюджетной комиссией.       

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ 4. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА 

Глава 11. ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 

       Статья 68. Общие положения о планировании бюджета 

      1. Планирование республиканского и местных бюджетов и поступлений в бюджет, 

направляемых в Национальный фонд Республики Казахстан, является процессом 

разработки предложений по определению объемов поступлений республиканского и 

местных бюджетов на планируемый период и направлений их использования с учетом 

стратегических задач, приоритетности и в соответствии с задачами социально-

экономического развития государства. 



      2. Бюджет планируется на один финансовый год. Одновременно с проектом бюджета 

на очередной финансовый год составляется прогноз бюджета на предстоящий трехлетний 

период. 

      3. Порядок разработки проекта республиканского бюджета определяется Президентом 

Республики Казахстан. Порядок разработки проектов местных бюджетов определяется 

Правительством Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 68 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

            Статья 69. Принципы планирования бюджета 

      Основными принципами планирования бюджета являются: 

      1) принцип преемственности - планирование республиканского и местных бюджетов, 

поступлений в бюджет, направляемых в Национальный фонд Республики Казахстан, с 

соблюдением направлений социально-экономического развития республики, 

среднесрочной фискальной политики, принятых за основу в предыдущий период, с учетом 

результатов оценки эффективности реализации программ и исполнения бюджета 

истекшего и текущего финансовых годов; 

      2) принцип приоритетности - планирование республиканского и местных бюджетов с 

соблюдением приоритетных направлений стратегического и социально-экономического 

развития республики или региона на предстоящий среднесрочный период; 

      3) принцип обоснованности - планирование бюджета на основе нормативных 

правовых актов и других документов, определяющих необходимость включения в проект 

бюджета тех или иных поступлений или расходов и обоснованность их объемов; 

      4) принцип снижения зависимости расходов от нефтяных поступлений - уменьшение 

размера ненефтяного дефицита за счет целенаправленного развития ненефтяного сектора. 

      Сноска. В статью 69 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

             Статья 70. Определение среднесрочной фискальной 

                 политики на предстоящий трехлетний период 

      1. Среднесрочная фискальная политика представляет собой документ, определяющий 

налогово-бюджетную политику на предстоящий трехлетний период, в том числе: 

      прогнозные показатели государственного, республиканского и местных бюджетов; 

      приоритетные направления расходования бюджетных средств с учетом установленных 

приоритетов стратегического, социально-экономического развития республики или 

региона на среднесрочный период; 

      направления развития межбюджетных отношений; 

      политика в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и 

долга; 

      возможные фискальные риски. 

      2. Среднесрочная фискальная политика разрабатывается на трехлетний период на 

основе стратегических и среднесрочного планов социально-экономического развития 

республики или региона с учетом среднесрочной фискальной политики, утвержденной в 

истекшем финансовом году, государственных, отраслевых (секторальных), региональных 

программ, анализа исполнения бюджета за истекший финансовый год и оценки программ 

с ежегодной корректировкой ее основных направлений, оценки разработки и реализации 

бюджетных программ. 

      В среднесрочную фискальную политику могут вноситься изменения и дополнения в 

случаях, если корректируются ее основные направления при разработке или уточнении 

бюджета. 



      3. Среднесрочная фискальная политика Правительства Республики Казахстан на 

предстоящий трехлетний период утверждается Правительством Республики Казахстан до 

1 сентября текущего года и подлежит обязательному опубликованию. 

      Среднесрочная фискальная политика местного исполнительного органа области, 

города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) на 

предстоящий трехлетний период утверждается местными исполнительными органами 

области, города республиканского значения, столицы, района (города областного 

значения) до 1 октября текущего года и подлежит обязательному опубликованию. 

      4. Порядок разработки среднесрочной фискальной политики определяется 

Правительством Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 70 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

             Статья 71. Натуральные нормы 

      1. Натуральные нормы - натуральные показатели потребления или использования 

необходимых материальных или нематериальных благ. Применение натуральных норм 

является обязательным при планировании и исполнении бюджета. 

      2. Натуральные нормы разрабатываются центральными государственными органами и 

утверждаются Правительством Республики Казахстан.   

      3. Центральные государственные органы вправе вносить на рассмотрение 

Республиканской бюджетной комиссии предложения об изменении или отмене 

натуральных норм с учетом прогнозных показателей государственного бюджета и 

социально-экономического развития республики.       

Глава 12. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ БЮДЖЕТОВ 

       Статья 72. Прогнозирование поступлений бюджета 

      1. Прогнозирование поступлений бюджета осуществляется уполномоченным органом 

по бюджетному планированию на основе среднесрочного плана социально-

экономического развития республики или региона и среднесрочной фискальной политики 

на предстоящий трехлетний период. 

      2. Отражение поступлений в бюджет в виде стоимости товаров (работ, услуг) 

допускается только при получении связанных грантов в виде безвозмездной технической 

помощи, а также в случаях, предусмотренных международным договором, 

ратифицированным Республикой Казахстан. 

      При этом в расходах должна предусматриваться бюджетная программа в объеме, 

равном стоимости полученных товаров (работ, услуг). 

      3. Методика прогнозирования поступлений бюджета разрабатывается и утверждается 

центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию. 

      4. Прогнозные показатели поступлений бюджета на предстоящий финансовый год 

рассматриваются и одобряются бюджетной комиссией. 

      Сноска. В статью 72 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13. 

      Статья 73. Определение лимитов расходов и перечня 

                 приоритетных бюджетных программ (подпрограмм) 
  

       1. Центральный и местный уполномоченные органы по бюджетному планированию на 

основе среднесрочной фискальной политики формируют: 

      1) лимиты расходов бюджета для текущих бюджетных программ и бюджетных 

программ развития; 



      2) перечень приоритетных бюджетных программ (подпрограмм), включающий 

приоритетные бюджетные инвестиционные проекты (программы). 

      Формирование перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов 

(программ) осуществляется на основании перечня бюджетных программ (подпрограмм). 

      При этом перечень приоритетных бюджетных программ (подпрограмм) формируется 

из бюджетных программ, в котором отражаются отчетные данные за истекший год и 

плановые показатели на текущий год в форме, установленной центральным 

уполномоченным органом по бюджетному планированию. 

      Бюджетные программы с началом реализации в первый год планируемого периода, 

включаемые в перечень приоритетных бюджетных программ (подпрограмм), должны 

отвечать одновременно следующим требованиям: 

      1) соответствие государственным функциям; 

      2) соответствие государственным, отраслевым (секторальным), региональным 

программам; 

      3) соответствие основным направлениям среднесрочной фискальной политики; 

      4) наличие положительного заключения экономической экспертизы технико-

экономического обоснования для бюджетных инвестиционных проектов (программ). 

      2. Лимиты расходов бюджета рассматриваются и одобряются бюджетной комиссией. 

      3. Центральный и местный уполномоченные органы по бюджетному планированию 

доводят до администраторов бюджетных программ перечень приоритетных бюджетных 

программ (подпрограмм) и лимиты расходов республиканского и местных бюджетов. 

      Сноска. Статья 73 в редакции - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 (порядок 

введения в действие см. ст.2). 

  

             Статья 74. Составление бюджетных заявок 

                 администраторами бюджетных программ 

      1. Бюджетная заявка представляет собой совокупность документов, ежегодно 

составляемых и представляемых администратором бюджетных программ на предстоящий 

финансовый год и трехлетний период для обоснования необходимости бюджетных 

программ и определения суммы их финансирования при разработке бюджета. 

      2. Бюджетная заявка составляется на основе: 

      единой бюджетной классификации; 

      лимитов расходов бюджета; 

      бюджетной заявки на трехлетний период, одобренной бюджетной комиссией в 

истекшем финансовом году; 

      среднесрочного плана социально-экономического развития республики или региона и 

среднесрочной фискальной политики; 

      перечня приоритетных бюджетных программ (подпрограмм), включающего 

приоритетные бюджетные инвестиционные проекты (программы), доведенного 

центральным и местными уполномоченными органами по бюджетному планированию; 

      проекта паспортов бюджетных программ; 

      результатов оценки эффективности переходящих на планируемый финансовый год 

бюджетных программ, проведенной администратором бюджетных программ; 

      перечня концессионных проектов, требующих софинансирования. 

      3. Администратор бюджетной программы ежегодно составляет только одну 

бюджетную заявку, за исключением случаев уточнения бюджета, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

      Администратор бюджетной программы: 

      1) в рамках доведенных лимитов расходов бюджета уточняет цели, 

задачи, мероприятия, ожидаемые результаты, индикаторы проекта 



паспорта бюджетной программы; 

      2) определяет суммы расходов по ним с указанием прогнозных 

показателей на предстоящий трехлетний период в рамках доведенных 

лимитов расходов бюджета. 

      4. Бюджетная заявка администратора бюджетных программ включает в себя: 

      1) перечень приоритетных бюджетных программ (подпрограмм), включающий 

приоритетные бюджетные инвестиционные проекты (программы); 

      2) пояснительную записку к бюджетной программе; 

      3) проект паспорта бюджетной программы с уточненными целями, задачами, 

мероприятиями, сроками выполнения, ожидаемыми результатами, индикаторами на 

трехлетний период, в зависимости от периода реализации бюджетной программы; 

      4) результаты проведенных администратором бюджетной программы оценок 

эффективности бюджетной программы, переходящей на планируемый финансовый год; 

      5) (исключен - от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2); 

      6) информацию о полученных и использованных связанных грантах по состоянию на 1 

января текущего финансового года с обязательной разбивкой суммы связанных грантов по 

направлениям расходования; 

      6-1) информацию о полученных и использованных несвязанных грантах по состоянию 

на 1 января текущего финансового года в порядке, определяемом центральным 

уполномоченным органом по бюджетному планированию; 

      7) расчеты расходов по бюджетной программе (подпрограмме), включенной в 

бюджетную заявку; 

      8) другую информацию. 

      Прогноз поступлений и расходов денег от реализации товаров (работ, услуг) 

государственными учреждениями, остающихся в их распоряжении, на соответствующий 

финансовый год составляется по форме, установленной центральным уполномоченным 

органом по бюджетному планированию, и представляется вместе с бюджетной заявкой. 

      Бюджетная заявка на предстоящий финансовый год представляется администратором 

бюджетных программ центральному уполномоченному органу по бюджетному 

планированию до 1 июня текущего финансового года. 

      5. (Исключен - от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

      6. Пояснительная записка к бюджетной программе определяет краткую 

характеристику планируемой бюджетной программы, раскрывает ее сущность, 

необходимость и роль в социально-экономическом развитии республики или региона, 

указывает причины отклонения от прошлогодней бюджетной заявки. 

      7. Проект паспорта бюджетной программы является документом, определяющим цели, 

нормативно-правовое основание, задачи, мероприятия, ответственных исполнителей, 

сроки выполнения, стоимость в национальной валюте, источники финансирования 

бюджетной программы, ожидаемые результаты, индикаторы. 

      8. Расчеты расходов по бюджетной программе (подпрограмме), за исключением 

затрат, направляемых на субсидирование, осуществляются на основании нормативных, 

количественных, стоимостных показателей бюджетных программ и утвержденных 

натуральных норм. 

      Размер бюджетных субсидий определяется как сумма, направляемая на покрытие 

стоимости деятельности физических, юридических лиц и крестьянских (фермерских) 

хозяйств за минусом стоимости, покрываемой самими физическими, юридическими 

лицами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за счет собственных средств. 

      Администратор бюджетных программ несет ответственность за составление 

бюджетной заявки на основании расчетов и их достоверность. 

      8-1. Администратор бюджетной программы обязан вносить бюджетную заявку в 

пределах лимита расходов. 

      В случае превышения общей стоимости бюджетных программ (подпрограмм) 



администратора бюджетных программ над лимитами расходов администраторы 

бюджетных программ в составе бюджетной заявки представляют в центральный 

уполномоченный орган по бюджетному планированию обоснованные предложения по 

изменению: 

      утвержденных государственных, отраслевых (секторальных), региональных программ, 

в том числе их планов мероприятий; 

      натуральных норм; 

      количественных и стоимостных показателей бюджетных программ (подпрограмм). 

      9. В случае, если администратором бюджетных программ предлагается реализация 

бюджетных программ посредством бюджетного кредитования, бюджетная заявка по 

данным бюджетным программам дополнительно должна включать следующие 

документы, в том числе сформированные при подготовке и отборе инвестиционных 

проектов (программ): 

      1) обоснование целесообразности реализации бюджетной программы посредством 

бюджетного кредитования, включая обоснование соответствия бюджетной программы 

цели, принципам, критериям, направлениям бюджетного кредитования; 

      2) обоснование потребности в объектах и (или) направлениях бюджетного 

кредитования; 

      3) обоснование условий бюджетных кредитов; 

      4) расчет окупаемости бюджетного кредитования; 

      5) обоснование размера оплаты услуг поверенных (агентов) в случае их привлечения. 

      10. Порядок составления и представления бюджетной заявки определяется 

центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию. 

      Сноска. Статья 74 с изменениями, внесенными законами РК от 20.12.2004 N 13; от 

05.07.2006 N 165 (порядок введения в действие см. ст.2); от 05.07.2008 N 66-IV(порядок 

введения в действие см. ст.2). 

                   Статья 75. Рассмотрение бюджетных заявок 
  

       1. Бюджетные заявки рассматриваются центральным и местными уполномоченными 

органами по бюджетному планированию, которые проводят их оценку в соответствии с 

пунктом 3 статьи 35 настоящего Кодекса и готовят по ним соответствующее заключение. 

      Администратор бюджетной программы обязан вносить бюджетную заявку на 

бумажном носителе и в виде электронного документа посредством использования 

информационной системы центрального уполномоченного органа по бюджетному 

планированию. 

      В случае несоответствия бюджетной заявки требованиям бюджетного 

законодательства Республики Казахстан по ее составлению и представлению бюджетная 

заявка возвращается администратору бюджетной программы центральным и местными 

уполномоченными органами по бюджетному планированию. 

      В случае отсутствия в информационной системе центрального уполномоченного 

органа по бюджетному планированию бюджетной заявки и несоответствия с бюджетной 

заявкой, представленной на бумажном носителе, центральный уполномоченный орган по 

бюджетному планированию возвращает ее администратору бюджетных программ без 

рассмотрения. 

      2. Бюджетная комиссия рассматривает бюджетные заявки и заключение 

уполномоченного органа по бюджетному планированию и принимает по ним решение. 

      3. Разногласия между администраторами бюджетных программ и уполномоченным 

органом по бюджетному планированию рассматриваются бюджетной комиссией. 

      4. После принятия бюджетной комиссией окончательного решения по бюджетным 

программам администраторы бюджетных программ не вправе представлять 

дополнительные заявки. 



      Сноска. В статью 75 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

             Статья 76. Разработка проекта закона о республиканском  

                 бюджете на соответствующий финансовый год 

      1. Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию на основе 

принятых Республиканской бюджетной комиссией решений составляет окончательный 

вариант проекта республиканского бюджета на предстоящий финансовый год и вносит его 

на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии. 

      2. Рассмотрение и определение окончательного варианта проекта республиканского 

бюджета на предстоящий финансовый год завершаются не позднее 1 августа года, 

предшествующего планируемому финансовому году. 

      3. Текст проекта закона о республиканском бюджете на соответствующий финансовый 

год должен содержать: 

      1) объемы доходов, затрат, операционного сальдо, чистого бюджетного кредитования, 

сальдо по операциям с финансовыми активами, дефицита (профицита), финансирования 

дефицита (использования профицита) республиканского бюджета предстоящего 

финансового года; 

      2) минимальные размеры заработной платы, пенсии, месячный расчетный показатель, 

прожиточный минимум и размер государственной базовой пенсионной выплаты; 

      3) объемы бюджетных изъятий из местных бюджетов в республиканский бюджет; 

      4) объемы бюджетных субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в 

местные бюджеты; 

      5) размер резерва Правительства Республики Казахстан; 

      6) сумму выполнения обязательств по государственным гарантиям Республики 

Казахстан; 

      7) лимит предоставления государственных гарантий Республики Казахстан; 

      7-1) лимит предоставления поручительства государства; 

      8) лимит правительственного долга; 

      9) другие положения. 

      4. К проекту закона о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год 

прилагаются: 

      1) проект республиканского бюджета на соответствующий финансовый год по 

структуре, установленной настоящим Кодексом. При этом поступления излагаются по 

категориям, классам и подклассам, а расходы излагаются по функциональным группам, 

администраторам бюджетных программ и бюджетным программам. Раздел 

"Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета" представляется общей 

суммой; 

      2) объемы поступлений в бюджет, направляемых в Национальный фонд Республики 

Казахстан; 

      3) (исключен - Законом РК от 29 июня 2007 года N 269 (вводится в действие со дня 

его официального опубликования); 

      4) (исключен) 

      5) перечень бюджетных программ развития республиканского бюджета с разделением 

на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных 

проектов (программ), концессионных проектов, требующих софинансирования, и на 

формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц; 

      6) перечень республиканских и местных бюджетных программ, не подлежащих 

секвестру в процессе исполнения республиканского и местных бюджетов; 

      7) другие данные. 

      5. Размер утверждаемого дефицита (профицита) республиканского бюджета на 



соответствующий финансовый год отражается в денежном выражении и процентах к 

валовому внутреннему продукту. 

      6. Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию не позднее 15 

августа текущего года представляет проект закона о республиканском бюджете на 

предстоящий финансовый год на рассмотрение Правительству Республики Казахстан. 

      7. Центральные государственные органы до начала нового финансового года с учетом 

прогнозных показателей государственного и республиканского бюджетов на предстоящий 

трехлетний период проводят анализ действующих нормативных правовых актов, 

исполнение которых влечет дополнительное расходование бюджетных средств, и 

разрабатывают предложения об их отмене, приостановлении или о внесении в них 

изменений и дополнений. 

      Сноска. В статью 76 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; от 

5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2); Законом РК от 29 июня 

2007 года N 269 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 

05.07.2008 N 66-IV(порядок введения в действие см. ст.2). 

                   Статья 77. Разработка проекта решения маслихата об 

                 областном бюджете, бюджете города 

                 республиканского значения, столицы на 

                 соответствующий финансовый год 

      1. Местный уполномоченный орган по бюджетному планированию на основе 

принятых бюджетной комиссией области, города республиканского значения, столицы 

решений составляет окончательный вариант проекта областного бюджета, бюджета 

города республиканского значения, столицы на предстоящий финансовый год и вносит 

его на рассмотрение бюджетной комиссии области, города республиканского значения, 

столицы. 

      2. Рассмотрение и определение окончательного варианта проекта областного бюджета, 

бюджета города республиканского значения, столицы на предстоящий финансовый год 

завершаются не позднее 15 сентября года, предшествующего планируемому финансовому 

году. 

      3. Текст проекта решения должен содержать: 

      1) объемы доходов, затрат, операционного сальдо, чистого бюджетного кредитования, 

сальдо по операциям с финансовыми активами, дефицита (профицита), финансирования 

дефицита (использования профицита) бюджета предстоящего финансового года; 

      2) объемы бюджетных субвенций, передаваемых из областного бюджета в бюджеты 

районов (городов областного значения), и объемы бюджетных изъятий из бюджетов 

районов (городов областного значения) в областной бюджет; 

      3) размер резерва местного исполнительного органа; 

      4) лимит долга местного исполнительного органа области, города республиканского 

значения, столицы на конец соответствующего финансового года; 

      5) другие положения. 

      4. К проекту решения об областном бюджете, бюджете города республиканского 

значения, столицы прилагаются: 

      1) проект областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы 

на соответствующий финансовый год по структуре, установленной настоящим Кодексом. 

При этом поступления излагаются по категориям, классам и подклассам, а расходы 

излагаются по функциональным группам, администраторам бюджетных программ и 

бюджетным программам. Раздел "Финансирование дефицита (использование профицита) 

бюджета" представляется общей суммой; 

      2) перечень бюджетных программ развития областного бюджета, бюджета города 

республиканского значения, столицы с разделением на бюджетные программы, 



направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ), 

концессионных проектов, требующих софинансирования, и на формирование или 

увеличение уставного капитала юридических лиц; 

      3) перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе 

исполнения местного бюджета на соответствующий финансовый год, в том числе 

установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый 

год; 

      4) объем поступлений в бюджет города республиканского значения, столицы от 

продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения; 

      5) бюджетные программы каждого района в городе; 

      6) другие данные. 

      5. Размер утверждаемого дефицита (профицита) областных бюджетов, бюджетов 

городов республиканского значения, столицы на соответствующий финансовый год 

отражается в денежном выражении. 

      6. Местный уполномоченный орган по бюджетному планированию не позднее 1 

октября текущего года представляет проект областного бюджета, бюджета города 

республиканского значения, столицы на предстоящий финансовый год на рассмотрение 

местному исполнительному органу области, города республиканского значения, столицы. 

      Сноска. В статью 77 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; от 

05.07.2008 N 66-IV(порядок введения в действие см. ст.2). 

                   Статья 78. Разработка проекта решения маслихата о 

                 бюджете района (города областного значения) 

                 на соответствующий финансовый год 

      1. Местный уполномоченный орган по бюджетному планированию на основе 

принятых бюджетной комиссией района (города областного значения) решений 

составляет окончательный вариант проекта бюджета района (города областного значения) 

на предстоящий финансовый год и вносит его на рассмотрение бюджетной комиссии 

района (города областного значения). 

      2. Рассмотрение и определение окончательного варианта проекта бюджета района 

(города областного значения) на предстоящий финансовый год завершаются не позднее 1 

октября года, предшествующего планируемому финансовому году. 

      3. Текст проекта решения должен содержать: 

      1) объемы доходов, затрат, операционного сальдо, чистого бюджетного кредитования, 

сальдо по операциям с финансовыми активами, дефицита (профицита), финансирования 

дефицита (использования профицита) бюджета предстоящего финансового года; 

      2) размер резерва местного исполнительного органа; 

      3) объемы бюджетных изъятий из бюджета района (города областного значения) в 

областной бюджет; 

      4) другие положения. 

      4. К проекту решения о бюджете района (города областного значения) прилагаются: 

      1) проект бюджета района (города областного значения) на соответствующий 

финансовый год по структуре, установленной настоящим Кодексом. При этом 

поступления излагаются по категориям, классам и подклассам, а расходы излагаются по 

функциональным группам, администраторам бюджетных программ и бюджетным 

программам. Раздел "Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета"  

представляется общей суммой; 

      2) перечень бюджетных программ развития бюджета района (города областного 

значения) с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию 

бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение 

уставного капитала юридических лиц; 



      3) перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения 

местного бюджета на соответствующий финансовый год, в том числе установленных 

решением областного маслихата об утверждении областного бюджета на 

соответствующий финансовый год; 

      4) объем поступлений в бюджет района (города областного значения) от продажи 

земельных участков сельскохозяйственного назначения; 

      5) бюджетные программы каждого района в городе, города районного значения, 

поселка, аула (села), аульного (сельского) округа; 

      6) другие данные. 

      5. Размер утверждаемого дефицита (профицита) бюджета района (города областного 

значения) на соответствующий финансовый год отражается в денежном выражении. 

      6. Местный уполномоченный орган по бюджетному планированию не позднее 15 

октября текущего года представляет проект бюджета района (города областного значения) 

на предстоящий финансовый год на рассмотрение местному исполнительному органу 

района (города областного значения). P040678 

      Сноска. В статью 78 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13. 

       Глава 13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЦЕССА 

РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ  

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

      Статья 79. Общие положения о рассмотрении и 

                  утверждении проекта республиканского 

                  бюджета 

      1. Проект закона о республиканском бюджете на предстоящий финансовый год 

вносится Правительством Республики Казахстан в Парламент Республики Казахстан не 

позднее 1 сентября года, предшествующего планируемому. 

      Правительство Республики Казахстан одновременно с проектом закона о 

республиканском бюджете на предстоящий финансовый год представляет следующие 

документы и материалы: 

      1) среднесрочный план социально-экономического развития; 

      2) среднесрочную фискальную политику на предстоящий трехлетний период; 

      2-1) консолидированный бюджет; 

      3) проекты паспортов республиканских бюджетных программ; 

      4) обоснования и прогнозные расчеты по поступлениям республиканского бюджета; 

      5) данные о состоянии государственного и гарантированного государством долга на 

последнюю отчетную дату; 

      6) пояснительную записку, раскрывающую решения, заложенные в проекте 

республиканского бюджета на предстоящий финансовый год. 

      2. Утверждение республиканского бюджета на предстоящий финансовый год 

происходит в раздельном заседании палат путем последовательного рассмотрения вначале 

в Мажилисе, а затем в Сенате не позднее 1 декабря текущего года. 

      3. В случае, если Парламентом Республики Казахстан до 1 декабря текущего года не 

будет принят закон о республиканском бюджете на предстоящий финансовый год, 

Президент Республики Казахстан вправе издать указ о республиканском финансовом 

плане на первый квартал предстоящего финансового года, который действует до 

утверждения Парламентом Республики Казахстан республиканского бюджета. 

      Республиканский финансовый план на первый квартал предстоящего финансового 

года утверждается не позднее 30 декабря текущего года в объеме одной четвертой части 



проекта республиканского бюджета на предстоящий финансовый год. 

      Исполнение республиканского финансового плана осуществляется в порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 

      4. В случае утверждения республиканского финансового плана на первый квартал 

очередного финансового года республиканский бюджет на данный финансовый год 

должен быть утвержден не позднее 1 марта того же года. 

      При этом республиканский бюджет на данный финансовый год утверждается с учетом 

республиканского финансового плана на первый квартал того же года. 

      5. Закон о республиканском бюджете на предстоящий финансовый год с 

приложениями, Указ Президента Республики Казахстан о республиканском финансовом 

плане на первый квартал предстоящего финансового года с приложениями публикуются в 

средствах массовой информации. 

      Сноска. Статья 79 с изменениями, внесенными законами РК от 5 июля 2006 года N 

165 (порядок введения в действие см. ст.2); от 6 декабря 2007 г. N 7-IV (вводится в 

действие со дня его официального опубликования). 

       Статья 80. Общие положения о рассмотрении и 

                 утверждении проекта местного бюджета 

      1. Проект областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы 

на предстоящий финансовый год вносится местным исполнительным органом области, 

города республиканского значения, столицы в соответствующий маслихат не позднее 15 

октября года, предшествующего планируемому. 

      Проект бюджета района (города областного значения) на предстоящий финансовый 

год вносится местным исполнительным органом района (города областного значения) в 

соответствующий маслихат не позднее 1 ноября года, предшествующего планируемому. 

      Местный исполнительный орган одновременно с проектом местного бюджета на 

предстоящий финансовый год представляет следующие документы и материалы: 

      1) среднесрочный план социально-экономического развития; 

      2) среднесрочную фискальную политику на предстоящий трехлетний период; 

      3) проекты паспортов местных бюджетных программ; 

      4) обоснования и прогнозные расчеты по поступлениям местного бюджета; 

      5) пояснительную записку, раскрывающую решения, заложенные в проект местного 

бюджета на предстоящий финансовый год. 

      2. Областной бюджет, бюджет города республиканского значения, столицы на 

предстоящий финансовый год утверждаются не позднее двухнедельного срока после 

подписания Президентом Республики Казахстан закона о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

      Бюджет района (города областного значения) на предстоящий финансовый год 

утверждается не позднее двухнедельного срока после подписания решения областного 

маслихата об утверждении областного бюджета на соответствующий финансовый год. 

      3. В случае, если маслихатом в установленный пунктом 2 настоящей статьи срок не 

будет принято решение о местном бюджете на предстоящий финансовый год, местный 

исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы 

вправе издать решение о местном финансовом плане на первый квартал предстоящего 

финансового года, которое действует до утверждения маслихатом местного бюджета. 

      Местный финансовый план на первый квартал предстоящего финансового года 

утверждается не позднее 30 декабря текущего года в объеме одной четвертой части 

проекта местного бюджета на предстоящий финансовый год. 

      Исполнение местного финансового плана осуществляется в порядке, установленном 



настоящим Кодексом. 

      4. В случае утверждения местного финансового плана на первый квартал очередного 

финансового года местный бюджет на данный финансовый год должен быть утвержден не 

позднее 1 марта того же года. 

      5. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, 

столицы в недельный срок после принятия решений районными (городскими) 

маслихатами об утверждении бюджетов районов (городов областного значения) 

представляют в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию и 

центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета бюджеты областей, 

городов республиканского значения, столицы, сведенные на основе утвержденных 

местных бюджетов, а также перечень местных бюджетных инвестиционных проектов и 

программ, финансируемых из местных бюджетов на соответствующий финансовый год. 

      6. Решения маслихатов о местном бюджете на предстоящий финансовый год с 

приложениями и решения местных исполнительных органов о местном финансовом плане 

на первый квартал предстоящего финансового года с приложениями публикуются в 

средствах массовой информации. 

       Статья 81. Основные принципы рассмотрения проекта  

                 бюджета представительными органами 

      1. При рассмотрении проектов бюджетов представительные органы придерживаются 

следующих принципов: 

      1) принципа обоснованности; 

      2) принципа соблюдения сбалансированности бюджета. 

      2. Принцип обоснованности означает, что любые предложения депутатов о внесении 

изменений или дополнений в проект бюджета должны сопровождаться письменным 

изложением необходимости введения данных поправок, их соответствия приоритетам 

социально-экономического развития с приложением соответствующих расчетов к ним. 

      3. Принцип соблюдения сбалансированности бюджета означает, что при внесении 

депутатами любого изменения или дополнения в проект бюджета должны быть 

определены дополнительные источники поступлений либо сокращаемые расходы для 

сохранения размера дефицита бюджета не больше установленного проектом бюджета. 

      Сноска. В статью 81 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13. 

Глава 14. 

      Сноска. Заголовок главы 14 исключен Законом РК от 6 декабря 2007 г. N 7-IV 

(вводится в действие со дня его официального опубликования). 

       Статья 82. Рассмотрение проекта республиканского 

                 бюджета в Парламенте Республики Казахстан 

       1. Рассмотрение проекта закона о республиканском бюджете на соответствующий 

финансовый год на пленарных заседаниях Мажилиса и Сената Парламента Республики 

Казахстан включает доклады уполномоченного Правительством Республики Казахстан 

лица (лиц) по среднесрочному плану социально-экономического развития Республики 

Казахстан, среднесрочной фискальной политике и проекту закона о республиканском 

бюджете на соответствующий финансовый год, Председателя Национального Банка 

Республики Казахстан по денежно-кредитной политике, а также лиц, уполномоченных 

палатами Парламента Республики Казахстан, с заключениями по проекту закона. 

      2. Палаты Парламента Республики Казахстан вправе заслушать выступления 

руководителей администраторов республиканских бюджетных программ на пленарных 



заседаниях по проекту закона о республиканском бюджете на предстоящий финансовый 

год. 

      3. (исключен Законом РК от 6 декабря 2007 г. N 7-IV). 

      Сноска. Статья 82 с изменениями, внесенными законами РК от 20 декабря 2004 г. N 

13; от 6 декабря 2007 г. N 7-IV (вводится в действие со дня его официального 

опубликования). 

         Статья 83. Утверждение республиканского бюджета на  

                 соответствующий финансовый год 

      Сноска. Статья исключена Законом РК от 6 декабря 2007 г. N 7-IV (вводится в 

действие со дня его официального опубликования). 

Глава 15. ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЙ 

ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МАСЛИХАТОМ 

       Статья 84. Рассмотрение проекта местного бюджета в  

                 постоянных комиссиях маслихата 

      1. Проект местного бюджета рассматривается в постоянных комиссиях 

соответствующего маслихата. 

      2. Постоянные комиссии соответствующих маслихатов создают рабочие группы из 

числа членов комиссии. В рабочие группы могут привлекаться представители местных 

исполнительных органов. 

      3. Постоянные комиссии с учетом мнений рабочих групп вырабатывают предложения 

по внесению изменений и дополнений в проект местного бюджета с соответствующими 

обоснованиями и расчетами и направляют их в головную постоянную комиссию, 

определенную соответствующим маслихатом. 

      4. Головная постоянная комиссия осуществляет свод предложений постоянных 

комиссий, который выносится на сессию маслихата. При этом в свод включаются только 

те предложения, которые имеют соответствующие обоснование и расчеты. 

      5. Обсуждение на сессии соответствующего маслихата проекта местного бюджета 

включает в себя доклады акима соответствующей административно-территориальной 

единицы или уполномоченного местным исполнительным органом лица (лиц) по 

среднесрочному плану социально-экономического развития соответствующей 

административно-территориальной единицы, среднесрочной фискальной политике и 

проекту местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также лиц, 

уполномоченных маслихатом, с заключением по проекту местного бюджета. 

      6. Маслихат вправе заслушать выступления на сессии руководителей администраторов 

местных бюджетных программ по проекту местного бюджета на предстоящий 

финансовый год. 

       Статья 85. Утверждение местного бюджета маслихатом 

      Утверждение местного бюджета на соответствующий финансовый год осуществляется 

посредством принятия решения маслихата. 

РАЗДЕЛ 5. ИСПОЛНЕНИЕ И УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ 

Глава 16. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

       Статья 86. Общие положения об исполнении бюджета 



      1. Исполнением бюджета является выполнение комплекса мероприятий по 

обеспечению поступлений в бюджет, реализации бюджетных программ, а также 

финансированию дефицита (использованию профицита) бюджета. 

      2. Исполнение бюджета начинается 1 января и завершается 31 декабря текущего 

финансового года. 

      3. Исполнение бюджета осуществляется на кассовой основе, кроме случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

      4. Правительство Республики Казахстан обеспечивает исполнение республиканского 

бюджета. 

      5. Местные исполнительные органы обеспечивают исполнение местных бюджетов. 

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета осуществляет процедуры 

по исполнению местных бюджетов в соответствии с настоящим Кодексом. P070225 

      Сноска. В статью 86 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 87. Принципы исполнения бюджета 

      1. Принцип целевого использования бюджетных средств - использование бюджетных 

средств на реализацию мероприятий, достижение ожидаемых результатов и индикаторов, 

определенные паспортами бюджетных программ, гражданско-правовыми сделками 

государственных учреждений, нормативными правовыми актами, в соответствии с 

которыми осуществляются бюджетные программы. 

      2. Принцип своевременности - зачисление поступлений в республиканский и местные 

бюджеты и использование бюджетных средств в соответствии с индивидуальными 

планами финансирования, планами финансирования по платежам и зачисление 

поступлений в бюджет, а также бюджетных средств на счета их получателей в 

установленные сроки и порядке, которые определены Правительством Республики 

Казахстан. 

      3. Принцип равномерного исполнения бюджета - равномерное распределение 

бюджетных средств в течение финансового года в целях недопущения накопления объема 

платежей на конец финансового года. 

      4. Принцип единства кассы - зачисление всех поступлений в бюджет на единый 

казначейский счет и осуществление всех предусмотренных расходов с единого 

казначейского счета в национальной валюте. 

      Поступления в бюджет с банковских счетов по видам иностранных валют, открытых в 

Национальном Банке Республики Казахстан, должны быть реконвертированы и зачислены 

на единый казначейский счет не позднее трех рабочих дней со дня представления 

центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета заявки на 

реконвертацию в Национальный Банк Республики Казахстан. 

      Бюджеты всех уровней бюджетной системы исполняются на основе принципа 

единства кассы. 

      Сноска. В статью 87 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 88. Единый казначейский счет 

      1. Единый казначейский счет - счет, открываемый в Национальном 

Банке Республики Казахстан для централизованного осуществления 

переводных операций и ведения их учета на принципах единства кассы. 

      2. Единый казначейский счет включает остатки средств контрольных счетов 

наличности, счетов государственных учреждений. 

      Контрольные счета наличности предназначены для учета в соответствии с единой 



бюджетной классификацией и кодами государственных учреждений следующих операций 

по: 

      1) поступлениям в республиканский и местные бюджеты и произведенным платежам 

из республиканского и местных бюджетов; 

      2) поступлениям от реализации государственными учреждениями товаров (работ, 

услуг) и произведенным по ним платежам; 

      3) поступлениям в бюджет, направляемым в Национальный фонд Республики 

Казахстан в соответствии со статьей 49-1 настоящего Кодекса, и произведенным 

переводам на счета Правительства Республики Казахстан в Национальном Банке 

Республики Казахстан; 

      4) поступлениям от спонсорской, благотворительной помощи для государственных 

учреждений и производимым за счет них платежам; 

      5) деньгам, передаваемым физическим или юридическим лицом государственному 

учреждению на условиях их возвратности в номинальном выражении, независимо от того, 

должны ли они быть возвращены по первому требованию или через какой-либо срок, 

полностью или по частям, с заранее оговоренной надбавкой либо без таковой 

непосредственно физическим или юридическим лицом, либо переданы соответствующему 

республиканскому или местным бюджетам. 

      Счета для финансирования выборов - контрольный счет наличности местного 

исполнительного органа, отличный от контрольного счета наличности местных бюджетов 

и предназначенный для учета операций по расходам на проведение избирательных 

мероприятий при выборах Президента, депутатов Парламента Республики Казахстан, 

маслихатов, а также членов органов местного самоуправления. 

      Перевод средств из республиканского бюджета на счета для финансирования выборов 

осуществляется Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан. 

      Право расходования средств счета для финансирования выборов имеют только 

председатели территориальных избирательных комиссий. 

      Счета государственного учреждения предназначены для учета бюджетных расходов и 

иных средств, разрешенных законодательными актами Республики Казахстан. 

      3. Для осуществления бюджетных операций по поступлениям в иностранной валюте и 

ведения их учета центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета открывает 

в Национальном Банке Республики Казахстан банковский счет по видам иностранных 

валют. 

      4. Размещение бюджетных средств на банковских счетах не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

      Сноска. В статью 88 внесены изменения - Законом РК от 20  декабря 2004 г. N 13; в 

редакции - от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

      Статья 89. Финансирование реализации бюджетных программ 

                 (подпрограмм) 
  

       1. Реализация государственными органами бюджетных программ (подпрограмм) 

финансируется за счет средств республиканского или местных бюджетов. 

      2. Не допускается финансирование из республиканского бюджета реализации 

бюджетных программ (подпрограмм), финансируемых из местного бюджета, за 

исключением бюджетных программ (подпрограмм) органов внутренних дел. 

      Не допускается финансирование из местного бюджета реализации бюджетных 

программ (подпрограмм), финансируемых из республиканского бюджета, за исключением 

бюджетных программ (подпрограмм) органов внутренних дел. 

      Не допускается финансирование реализации бюджетной программы (подпрограммы) 

из двух и более местных бюджетов. 



      Сноска. В статью 89 внесены изменения - Законом РК от 8 июля 2005 г. N 69; в 

редакции - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 90. Счета государственных учреждений 

      1. Государственные учреждения могут иметь следующие счета: 

      1) бюджетный счет - комбинация кодов единой бюджетной классификации и кодов 

государственных учреждений, по которым осуществляется учет операций по расходам, 

осуществляемым за счет бюджетных средств; 

      2) (исключен - от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2); 

      3) (исключен - от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2); 

      4) (исключен - от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2); 

      5) специальный счет бюджетного инвестиционного проекта или программы - счет в 

иностранной валюте, оговоренной в международном договоре займа или соглашении о 

связанном гранте, возобновляемый посредством авансовых выплат правительственного 

внешнего займа или связанного гранта. Специальный счет открывается администратором 

бюджетной программы для покрытия за счет правительственного внешнего займа или 

гранта доли расходов на приобретение товаров (работ, услуг) и на администрирование 

бюджетного инвестиционного проекта или программы в соответствии с международным 

договором займа или соглашением о связанном гранте; 

      6) счет к специальному счету бюджетного инвестиционного проекта или программы 

для осуществления платежей в национальной валюте в банках второго уровня; 

      7) возобновляемый счет бюджетного инвестиционного проекта - счет, открываемый в 

банках второго уровня на период реализации бюджетного инвестиционного проекта для 

зачисления и использования денег, возвращаемых заемщиками в счет погашения 

основного долга по кредиту, выданному за счет правительственных внешних займов; 

      8) счет в иностранной валюте для проведения операций в иностранной валюте; 

      9) счет целевого финансирования - счет, открываемый государственному учреждению, 

содержащемуся за счет республиканского бюджета, для зачисления и расходования денег 

на проведение особых расходов. 

      2. Счета государственных учреждений открываются только в центральном 

уполномоченном органе по исполнению бюджета. В случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, международными договорами, ратифицированными Республикой 

Казахстан, счета могут открываться в банках второго уровня в порядке, установленном 

Правительством и банковским законодательством Республики Казахстан. V074627 

      Сноска. В статью 90 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; от 

5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

      Статья 91. Остатки бюджетных средств 

      1. Остатки бюджетных средств - бюджетные средства, оставшиеся не 

использованными по состоянию на конец отчетного периода. 

      2. Временно свободные бюджетные деньги - бюджетные средства, находящиеся на 

едином казначейском счете, не используемые в течение определенного периода времени. 

      3. Временно свободные бюджетные деньги республиканского и местных бюджетов 

могут размещаться центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета в 

депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан. Порядок размещения временно 

свободных бюджетных денег в депозиты определяется Правительством Республики 

Казахстан. 

      4. Свободные остатки бюджетных средств - бюджетные средства, оставшиеся не 

использованными по итогам исполнения бюджета за истекший финансовый год по 

состоянию на 1 января следующего за истекшим финансового года. 



      5. Свободные остатки бюджетных средств местных бюджетов не подлежат изъятию в 

вышестоящий бюджет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

      6. Свободные остатки бюджетных средств могут направляться на увеличение 

плановых назначений по расходам в текущем году в следующей последовательности: 

      1) на обязательный возврат бюджетных кредитов и сумм неиспользованных целевых 

трансфертов в вышестоящий бюджет, выделивший их, путем корректировки бюджета 

текущего года; 

      1-1) на завершение финансирования бюджетного инвестиционного проекта, 

утвержденного в бюджете прошлого года, на сумму не более десяти процентов от его 

утвержденного годового объема без уточнения бюджета текущего года в Парламенте 

Республики Казахстан или маслихате посредством корректировки республиканского или 

местного бюджета на текущий финансовый год. Такие расходы будут являться расходами 

текущего года; 

      2) на погашение основного долга по полученным займам без уточнения бюджета 

текущего года в Парламенте Республики Казахстан или маслихате посредством 

корректировки республиканского или местного бюджета; 

      3) на погашение кредиторской задолженности государственных учреждений с 

уточнением бюджета текущего года в Парламенте Республики Казахстан или маслихате; 

      4) на обеспечение финансирования текущих бюджетных программ с уточнением 

бюджета текущего года в Парламенте Республики Казахстан или маслихате; 

      5) на другие расходы с уточнением бюджета текущего года в Парламенте Республики 

Казахстан или маслихате. 

      7. Движение остатков бюджетных средств - разница между свободными остатками 

бюджетных средств и остатками бюджетных средств на конец отчетного периода. 

      Сноска. В статью 91 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

  

       Глава 17. ОСНОВА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

       Статья 92. Документы, являющиеся основой исполнения 

                 бюджета 
  

       Основой исполнения бюджета являются: 

      1) настоящий Кодекс; 

      2) закон о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и решения 

маслихатов о местных бюджетах на соответствующий финансовый год; 

      3) постановления Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных 

органов о реализации закона о республиканском бюджете на соответствующий 

финансовый год или решения маслихата о местном бюджете на соответствующий 

финансовый год; 

      4) решения Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного 

органа, принимаемые в текущем финансовом году в ходе исполнения республиканского 

или местного бюджетов; 

      5) паспорта бюджетных программ; 

      6) годовой план финансирования; 

      7) сводный план поступлений и финансирования; 

      7-1) индивидуальные планы финансирования; 

      8) нормативные правовые акты, определяющие порядок исполнения бюджета в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

      Сноска. В статью 92 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 



165(порядок введения в действие см. ст.2). 

  

             Статья 93. Постановления Правительства Республики 

                 Казахстан и местных исполнительных органов о 

                 реализации закона о республиканском бюджете 

                 на соответствующий финансовый год и решений 

                 маслихатов о местных бюджетах на  

                 соответствующий финансовый год 

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан о реализации закона о 

республиканском бюджете на соответствующий финансовый год принимается до 20 

декабря года, предшествующего планируемому. 

      Постановление местного исполнительного органа о реализации решения маслихата о 

местном бюджете на соответствующий финансовый год принимается в двухнедельный 

срок после утверждения маслихатом местного бюджета. 

      2. Постановления Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных 

органов о реализации закона о республиканском бюджете на соответствующий 

финансовый год и о реализации решения маслихата о местном бюджете на 

соответствующий финансовый год предусматривают поручения по обеспечению 

своевременного исполнения республиканского или местного бюджета администраторам 

бюджетных программ, уполномоченному органу по исполнению бюджета. 

      К постановлению прилагаются: 

      1) утвержденный республиканский или местный бюджет по структуре, установленной 

настоящим Кодексом. При этом поступления представляются до уровня специфик, а 

бюджетные программы представляются с разбивкой на подпрограммы. Раздел 

"Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета" представляется общей 

суммой; 

      1-1) распределение целевых трансфертов и кредитов нижестоящим бюджетам; 

      2) другие данные или показатели, необходимые для реализации закона о 

республиканском бюджете на соответствующий финансовый год или решения маслихата 

о местном бюджете на соответствующий финансовый год, определение которых 

возложено на Правительство Республики Казахстан или местный исполнительный орган. 

      2-1. В случае уточнения республиканского бюджета постановление Правительства 

Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Республики Казахстан о реализации закона о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год утверждается в течение десяти дней со дня подписания 

Президентом Республики Казахстан закона о внесении изменений и дополнений в закон о 

республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. 

      В случае уточнения местного бюджета постановление местного исполнительного 

органа о внесении изменений и дополнений в постановление местного исполнительного 

органа о реализации решения маслихата о местном бюджете на соответствующий 

финансовый год утверждается в двухнедельный срок после утверждения решения 

маслихата о внесении изменений и дополнений в решение маслихата о местном бюджете 

на соответствующий финансовый год. 

      3. Разработка постановления Правительства Республики Казахстан и местных 

исполнительных органов о реализации закона о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год и решений маслихатов о местных бюджетах на 

соответствующий финансовый год осуществляется центральным и местным 

уполномоченными органами по бюджетному планированию по согласованию с 

центральным и местным уполномоченными органами по исполнению бюджета в 

установленном законодательством Республики Казахстан порядке. 



      Сноска. В статью 93 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

  

             Статья 94. Паспорта бюджетных программ 

      1. Паспорта республиканских бюджетных программ утверждаются на 

соответствующий финансовый год Правительством Республики Казахстан не позднее 20 

декабря года, предшествующего планируемому. 

      Паспорта местных бюджетных программ утверждаются на соответствующий 

финансовый год местным исполнительным органом в двухнедельный срок после 

утверждения маслихатом местного бюджета. 

      2. Паспорта республиканских и местных бюджетных программ составляются на 

основании проекта паспорта бюджетной программы, представляемого в составе 

бюджетной заявки и одобренного бюджетной комиссией, с учетом решений, принятых 

при утверждении (уточнении, корректировке) бюджета и являются основой для оценки 

эффективности бюджетных программ. 

      2-1. Администратор бюджетной программы несет ответственность за правильность 

составления паспорта бюджетной программы. 

      3. В паспорта бюджетных программ вносятся изменения и дополнения в случаях: 

      1) уточнения бюджета; 

      1-1) передачи государственных функций из одного уровня государственного 

управления в другой, из одного государственного органа в другой или в 

негосударственный сектор; 

      2) внесения изменений и дополнений в постановления Правительства Республики 

Казахстан или местного исполнительного органа о реализации закона о республиканском 

бюджете на соответствующий финансовый год или решения маслихата о местном 

бюджете на соответствующий финансовый год в случае изменения цели, задач, 

мероприятий, ответственных исполнителей, сроков реализации, ожидаемых результатов и 

индикаторов; 

      3) необходимости устранения ситуаций, угрожающих политической, экономической, 

экологической и социальной стабильности Республики Казахстан; 

      4) предусмотренных пунктом 5 статьи 108 настоящего Кодекса. 

      4. Паспорта администраторов бюджетных программ подлежат обязательному 

опубликованию в электронных и (или) иных средствах массовой информации с 

обеспечением защиты государственных секретов в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 94 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 95. Годовой план финансирования 

      1. Годовой план финансирования - документ, определяющий годовые объемы 

финансирования бюджетных программ (подпрограмм) по экономической классификации 

расходов бюджета, сбалансированные с годовым объемом поступлений. 

      2. Годовой план финансирования разрабатывается и утверждается уполномоченным 

органом по бюджетному планированию и передается уполномоченному органу по 

исполнению бюджета, а также направляется администраторам бюджетных программ. 

      3. Порядок разработки годового плана финансирования устанавливается 

Правительством Республики Казахстан. 

Глава 18. ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  



       Статья 96. Исполнение бюджета по поступлениям 

      1. Исполнение бюджета по поступлениям заключается в проведении уполномоченным 

органом по исполнению бюджета в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан комплекса мероприятий по обеспечению полноты и своевременности 

зачисления поступлений в бюджет в размерах не ниже установленных законом о 

республиканском бюджете на соответствующий финансовый год или решением маслихата 

о местном бюджете на соответствующий финансовый год. P070225 

           2. Исполнение бюджета по поступлениям включает: 

      1) уплату и зачисление поступлений на единый казначейский счет; 

      2) распределение поступлений между республиканским, местными бюджетами и 

Национальным фондом Республики Казахстан в соответствии с настоящим Кодексом; 

      3) возврат из бюджета сумм поступлений либо их зачет в счет погашения налоговой 

задолженности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 96 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

  

             Статья 97. Уплата и зачисление поступлений на единый 

                 казначейский счет 

      1. Поступления в бюджет осуществляются в денежной форме и зачисляются в полном 

объеме на единый казначейский счет в соответствии с единой бюджетной 

классификацией. 

      2. Поступления в бюджет в иностранной валюте зачисляются в порядке, определяемом 

центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с 

Национальным Банком Республики Казахстан. 

      Статья 98. Распределение поступлений между 

                 республиканским, местными бюджетами и 

                 Национальным фондом Республики Казахстан 
  

       Распределение поступлений между республиканским, местными бюджетами и 

Национальным фондом Республики Казахстан осуществляется каждый рабочий день 

центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

      Сноска. Статья 98 в редакции - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 (порядок 

введения в действие см. ст.2). 

  

             Статья 99. Возврат из бюджета сумм поступлений 

      Возврат из соответствующего бюджета сумм поступлений либо их зачет в счет 

погашения налоговой задолженности осуществляется в соответствии с законодательными 

актами Республики Казахстан. 

       Статья 100. Исполнение бюджета по расходам 

      1. Исполнение бюджета по расходам заключается в осуществлении уполномоченным 

органом по исполнению бюджета, администраторами бюджетных программ мероприятий, 

направленных на своевременное достижение цели бюджетных программ в пределах сумм, 

утвержденных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год 



и решением маслихата о местном бюджете на соответствующий финансовый год либо 

скорректированным бюджетом. 

      2. Основными этапами исполнения расходов бюджетов являются: 

      1) составление и утверждение индивидуальных планов финансирования, планов 

финансирования бюджетных программ (подпрограмм) по обязательствам и платежам; 

      2) составление и утверждение сводного плана поступлений и финансирования; 

      3) выдача разрешений на принятие государственными учреждениями обязательств; 

      4) регистрация гражданско-правовых сделок государственных учреждений; 

      5) осуществление платежей и переводов; 

      6) (исключен - от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

      3. Приобретение товаров (работ, услуг) за счет бюджетных средств осуществляется в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. 

      Сноска. В статью 100 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 101. Планы финансирования бюджетных 

                  программ (подпрограмм) 

      1. Планы финансирования бюджетных программ (подпрограмм) по обязательствам и 

платежам - документы, определяющие помесячный график принятия государственными 

учреждениями обязательств и осуществления ими выплат для их исполнения по 

экономической классификации расходов бюджета (далее - планы финансирования 

бюджетных программ (подпрограмм). 

      2. Планы финансирования бюджетных программ (подпрограмм) разрабатываются 

администраторами бюджетных программ с учетом индивидуальных планов 

финансирования в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. 

      2-1. Индивидуальные планы финансирования разрабатываются государственными 

учреждениями и передаются администраторам бюджетных программ для их утверждения 

и разработки планов финансирования бюджетных программ (подпрограмм). 

      3. Планы финансирования бюджетных программ (подпрограмм) разрабатываются в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан или местного 

исполнительного органа о реализации закона о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год или решения маслихата о местном бюджете на 

соответствующий финансовый год, годовым планом финансирования, бюджетной заявкой 

администратора бюджетных программ, паспортом бюджетной программы, единой 

бюджетной классификацией. 

      4. Планы финансирования бюджетной программы (подпрограммы) используются для 

формирования соответствующих сводных планов поступлений и финансирования. 

      5. Уполномоченный орган по исполнению бюджета вправе внести изменения в 

помесячный график осуществления выплат по бюджетным программам (подпрограммам) 

с учетом прогнозных объемов поступлений по согласованию с администраторами 

бюджетных программ. 

      6. Планы финансирования бюджетной программы (подпрограммы) утверждаются 

администратором бюджетных программ после утверждения сводного плана поступлений 

и индивидуальных планов финансирования. 

      7. Администраторы бюджетных программ обеспечивают утверждение 

индивидуальных планов финансирования. 

      Планы финансирования бюджетных программ (подпрограмм) и индивидуальные 

планы финансирования по обязательствам и платежам составляются в соответствии с 

экономической классификацией расходов бюджета с разбивкой по месяцам. 

      Планы финансирования бюджетных программ (подпрограмм) и индивидуальные 

планы финансирования по обязательствам в соответствии с экономической 



классификацией расходов бюджета представляются администраторами республиканских 

бюджетных программ в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета, 

администраторами местных бюджетных программ - в местные уполномоченные органы 

по исполнению бюджета. 

      Планы финансирования бюджетных программ (подпрограмм) и индивидуальные 

планы финансирования по платежам в разрезе бюджетных программ (подпрограмм) 

представляются администраторами республиканских бюджетных программ в 

центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета, администраторами 

местных бюджетных программ - в местные уполномоченные органы по исполнению 

бюджета. 

      Государственные учреждения в обязательном порядке представляют в 

соответствующие территориальные подразделения центрального уполномоченного органа 

по исполнению бюджета индивидуальные планы финансирования по обязательствам и 

платежам в соответствии с экономической классификацией расходов бюджета. 

      8. Администраторы бюджетных программ имеют право в порядке, устанавливаемом 

Правительством Республики Казахстан, вносить изменения в план финансирования 

бюджетной программы (подпрограммы) по экономической классификации расходов 

бюджета в пределах годовой суммы, утвержденной постановлениями Правительства 

Республики Казахстан или местных исполнительных органов о реализации закона о 

республиканском бюджете на соответствующий финансовый год или решений маслихатов 

о местных бюджетах на соответствующий финансовый год. 

      При этом должны соблюдаться следующие требования: 

      1) администраторами бюджетных программ: 

      соответствие паспорту бюджетной программы; 

      обеспечение своевременного и качественного выполнения мероприятий, 

предусмотренных паспортом бюджетной программы, и эффективного использования 

бюджетных средств; 

      2) государственными учреждениями: 

      обеспечение выполнения принимаемых обязательств государственных учреждений в 

соответствии с индивидуальным планом финансирования по обязательствам и платежам; 

      соответствие индивидуальных планов финансирования планам финансирования 

бюджетных программ (подпрограмм). 

      Сноска. Статья 101 с изменениями, внесенными законами РК от 20 декабря 2004 г. N 

13; от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2); от 6 декабря 2007 

г. N 7-IV (вводится в действие со дня его официального опубликования). 

       Статья 102. Сводный план поступлений и финансирования 
  

            1. Сводный план поступлений и финансирования - документ, определяющий 

сбалансированный помесячный план поступлений в бюджет по классификации 

поступлений бюджета и финансирования бюджетных программ (подпрограмм) по 

платежам на уровне бюджетной программы (подпрограммы) с учетом свободных остатков 

бюджетных средств за вычетом неиспользованных целевых трансфертов, полученных из 

вышестоящего бюджета. 

      2. Годовые суммы по поступлениям и бюджетным программам (подпрограммам) в 

сводном плане поступлений и финансирования при первоначальном утверждении должны 

соответствовать годовому плану финансирования. 

      3. Сводный план поступлений и финансирования по платежам составляется исходя из 

установленных сроков принятия государственными учреждениями обязательств и уплаты 

платежей в бюджет в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, 

динамики поступлений в бюджет в предыдущие годы, анализа динамики доходности 

государственных ценных бумаг и уровня спроса и предложения на рынке ценных бумаг, 



условий заключенных кредитных договоров, договоров займа, соглашений о связанных 

грантах и планов финансирования бюджетных программ (подпрограмм) по платежам, 

разработанных администраторами бюджетных программ. 

      4. На основе планов финансирования бюджетных программ (подпрограмм) по 

обязательствам составляются сводные планы финансирования по обязательствам. 

      5. Сводный план поступлений и финансирования, сводный план финансирования по 

обязательствам составляются и утверждаются центральным и местным уполномоченными 

органами по исполнению бюджета в порядке, определяемом Правительством Республики 

Казахстан. 

      6. Внесение изменений и дополнений в сводный план поступлений и финансирования, 

сводный план финансирования по обязательствам, включая годовые суммы, 

осуществляется уполномоченным органом по исполнению бюджета в порядке, 

определяемом Правительством Республики Казахстан. 

      7. Местный уполномоченный орган по исполнению бюджета представляет сводный 

план поступлений и финансирования, сводный план финансирования по обязательствам в 

центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета. 

      Сноска. В статью 102 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; 

от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

      Статья 103. Выдача разрешений 
  

       1. Разрешение - документ, определяющий объем бюджетных средств, в пределах 

которого государственные учреждения принимают обязательства. 

      2. Разрешения выдаются уполномоченными органами по исполнению бюджета в 

соответствии с планами финансирования бюджетных программ (подпрограмм) и 

индивидуальными планами финансирования по обязательствам.       

      3. Разрешения действительны до 31 декабря текущего финансового года. 

      4. Форма и порядок выдачи разрешений устанавливаются центральным 

уполномоченным органом по исполнению бюджета. 

      Сноска. В статью 103 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; 

от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 104. Обязательства государственных учреждений 

      1. Государственные учреждения принимают обязательства только в пределах сумм 

разрешений, выданных в соответствии с суммами, утвержденными индивидуальными 

планами финансирования по обязательствам на соответствующий финансовый год. 

      2. Гражданско-правовые сделки государственных учреждений вступают в силу после 

их обязательной регистрации в центральном уполномоченном органе по исполнению 

бюджета. 

      При осуществлении регистрации гражданско-правовых сделок государственных 

учреждений центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета проверяет их 

на соответствие суммам выданных разрешений. 

      Гражданско-правовые сделки, связанные с бюджетными программами развития со 

сроком реализации более одного года, могут регистрироваться в течение всего срока 

действия в пределах сумм, утвержденных индивидуальными планами финансирования по 

обязательствам на соответствующий финансовый год. 

      Подтверждающим документом о регистрации гражданско-правовых сделок в 

центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета является уведомление о 

регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственных учреждений с 

подписью первого руководителя и оттисками гербовых печатей центрального 

уполномоченного органа по исполнению бюджета и государственного учреждения. 



      Форма, порядок оформления, предъявления уведомления определяются 

Правительством Республики Казахстан. 

      3. Регистрация гражданско-правовых сделок, заключенных государственными 

учреждениями, после 15 декабря текущего финансового года не допускается, за 

исключением случаев выделения бюджетных средств из резерва Правительства 

Республики Казахстан или местного исполнительного органа. 

      4. Порядок осуществления государственной регистрации гражданско-правовых сделок 

государственных учреждений определяется Правительством Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 104 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; 

от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 105. Осуществление платежей и переводов 

      1. Платежи осуществляются по обязательствам государственных учреждений на 

основании подтверждающих документов, за исключением платежей в форме 

предварительной оплаты. Сумма платежа из бюджета не может превышать сумму 

обязательств государственных учреждений. 

      2. Подтверждающие документы - уведомления о регистрации гражданско-правовых 

сделок (обязательств) государственных учреждений с подписями первого руководителя 

центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, физических и 

юридических лиц, оказывающих услуги по поставке товаров, выполнению работ или 

оказанию услуг, соответствующие условиям зарегистрированной гражданско-правовой 

сделки или законодательному акту Республики Казахстан, первого руководителя и 

главного бухгалтера государственного учреждения, заверенными печатью, и счета к 

оплате. 

      Ответственность за достоверность подтверждения поставки товаров, выполненных 

работ и (или) оказанных услуг, произведенных физическими и юридическими лицами в 

соответствии с зарегистрированными гражданско-правовыми сделками в центральном 

уполномоченном органе по исполнению бюджета, несет государственное учреждение. 

      3. Счет к оплате - документ, подтверждающий выполнение государственными 

учреждениями обязательств, который является для центрального уполномоченного органа 

по исполнению бюджета основанием для осуществления платежей и переводов в пользу 

получателя бюджетных средств. 

      Платежи и переводы из бюджета осуществляются в пределах остатка бюджетных 

средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета на время их 

проведения. 

      Форма, порядок оформления, предъявления, использования счетов к оплате 

определяются Правительством Республики Казахстан. 

      Порядок оформления, предъявления и использования платежных документов 

устанавливается законодательством Республики Казахстан о платежах и переводах денег. 

      4. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета осуществляет 

текущий контроль при проведении платежей, который заключается в проверке счетов к 

оплате и платежных документов на соответствие: 

      1) паспортам бюджетных программ; 

      2) планам финансирования и индивидуальным планам финансирования по 

обязательствам по экономической классификации и планам финансирования и 

индивидуальным планам финансирования по платежам на уровне бюджетной программы 

(подпрограммы) и суммам зарегистрированных обязательств государственных 

учреждений; 

      3) единой бюджетной классификации; 

      4) условиям кредитных договоров, договоров займа, а также договоров по гражданско-

правовым сделкам; 



      5) иным положениям, предусмотренным бюджетным законодательством Республики 

Казахстан. 

      5. При осуществлении платежей и переводов соответствующая сумма бюджетных 

средств списывается на основании указания центрального уполномоченного органа по 

исполнению бюджета с единого казначейского счета и зачисляется на счет получателя 

бюджетных средств, определенного принятыми обязательствами. 

      В случае полного выполнения обязательств со стороны получателя бюджетных 

средств для подтверждения осуществления платежей и переводов центральный 

уполномоченный орган по исполнению бюджета выдает уведомление о регистрации 

гражданско-правовых сделок (обязательств) с записями данных о проведенных платежах. 

      6. Исполнение инкассовых распоряжений центральным уполномоченным органом по 

исполнению бюджета осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Республики Казахстан. 

      7. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета вправе 

приостановить осуществляемые им платежи государственных учреждений при нарушении 

требований настоящего Кодекса и других нормативных правовых актов, определяющих 

порядок исполнения бюджета, принятие которых предусмотрено настоящим Кодексом. 

      8. Способы осуществления платежей и переводов денег определяются 

законодательством Республики Казахстан о платежах и переводах денег, по исполнению 

бюджета или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 

       9. Платежи, связанные с внешнеэкономической деятельностью, осуществляются по 

рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

      10. Порядок осуществления платежей центральным уполномоченным органом по 

исполнению бюджета определяется Правительством Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 105 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; 

от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

      Статья 106. Управление бюджетными деньгами 

      1. Управление бюджетными деньгами осуществляется центральным и местным 

уполномоченными органами по исполнению бюджета. 

      2. Управление бюджетными деньгами - комплекс мероприятий по обеспечению 

своевременности платежей в соответствии со сроками поступлений в бюджет. 

      3. Для обеспечения своевременности и полноты платежей уполномоченный орган по 

исполнению бюджета определяет ожидаемые объемы бюджетных средств (наличности) с 

учетом поступлений в республиканский и местные бюджеты, свободных остатков 

бюджетных средств и проводимых платежей в соответствии с планами финансирования 

по платежам на уровне бюджетных программ (подпрограмм) на соответствующий период 

текущего финансового года. 

      Центральный и местные уполномоченные органы по исполнению бюджета несут 

ответственность за своевременное обеспечение бюджетными средствами (наличностью) 

выполненных обязательств государственных учреждений. 

      Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета использует 

эффективный метод своевременного управления бюджетными средствами (наличностью). 

      Профицит наличности - превышение объема фактических поступлений в 

республиканский и местные бюджеты и свободных остатков бюджетных средств над 

объемом произведенных платежей с начала текущего финансового года. 

      Дефицит наличности - превышение прогнозных объемов производимых платежей над 

объемом прогноза поступлений в республиканский и местные бюджеты и свободных 

остатков бюджетных средств с начала текущего финансового года. 

      Предельно допустимый размер дефицита наличности соответствующего бюджета на 



соответствующий период текущего финансового года не должен превышать 

утвержденную сумму дефицита утвержденного, уточненного и скорректированного 

республиканского и местных бюджетов на соответствующий финансовый год. 

      В случае прогноза дефицита наличности республиканского бюджета в 

соответствующем периоде текущего финансового года центральный уполномоченный 

орган по исполнению бюджета выпускает государственные ценные бумаги. 

      В случае прогноза дефицита наличности соответствующего местного бюджета в 

соответствующем периоде текущего финансового года местный исполнительный орган 

осуществляет заимствование у вышестоящего бюджета. 

      4. В случае недостаточности ожидаемого объема поступлений денег в бюджет в 

соответствующем периоде для проведения платежей центральный или местный 

уполномоченный орган по исполнению бюджета организует процесс привлечения денег 

посредством заимствования. 

      5. Управление бюджетными деньгами осуществляется в порядке, определяемом 

Правительством Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 106 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

      Статья 107. Использование гарантированного трансферта 

                  из Национального фонда Республики Казахстан 
  

       1. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета в порядке, 

определяемом Правительством Республики Казахстан по согласованию с Национальным 

Банком Республики Казахстан: 

      1) на основе прогноза по поступлениям в республиканский бюджет и остатков 

бюджетных средств определяет необходимые суммы гарантированного трансферта из 

Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет в рамках 

утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый 

год объема гарантированного трансферта для осуществления платежей по бюджетным 

программам (подпрограммам) развития; 

      2) направляет соответствующую заявку в Национальный Банк Республики Казахстан о 

перечислении гарантированного трансферта из Национального фонда Республики 

Казахстан в республиканский бюджет с указанием суммы по месяцам; 

      3) в случае превышения необходимой суммы одной третьей части активов 

Национального фонда Республики Казахстан на конец финансового года, 

предшествующего году разработки республиканского бюджета, обеспечивает бюджетные 

программы (подпрограммы) развития бюджетными средствами в размере, равном сумме 

превышения. 

      Сноска. Статья 107 в редакции - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 (порядок 

введения в действие см. ст.2). 

      Статья 108. Мониторинг исполнения бюджета 
  

       1. Мониторинг исполнения бюджета осуществляется центральным и местными 

уполномоченными органами по исполнению бюджета, администраторами бюджетных 

программ посредством анализа и оценки помесячного распределения годовых сумм 

планов финансирования, обоснованности вносимых администраторами бюджетных 

программ изменений в планы финансирования, выявления причин неисполнения планов 

финансирования, составления отчета об исполнении бюджетных программ. 

      2. В ходе мониторинга исполнения бюджета центральным и местными 

уполномоченными органами по исполнению бюджета направляется информация: 

      1) в Правительство Республики Казахстан и акиматы об исполнении бюджета с 



указанием причин несвоевременного и неэффективного исполнения бюджета и 

рекомендациями о подходах по дальнейшему исполнению соответствующего бюджета; 

      2) администраторам республиканских и местных бюджетных программ по тем 

бюджетным программам, по которым исполнение бюджета идет с отставанием от планов 

финансирования бюджетных программ (подпрограмм); 

      3) в соответствующие бюджетные комиссии о необходимости пересмотра годовых 

плановых назначений по отдельным бюджетным программам (подпрограммам) как в 

текущем, так и в предстоящем планируемом финансовом году; 

      4) в рабочие органы бюджетных комиссий для учета при планировании бюджета на 

предстоящий финансовый год. 

      3. Сумма дебиторской задолженности государственного учреждения прошлых лет 

подлежит погашению посредством поставки товаров (работ, услуг), предусмотренных 

условиями гражданско-правовой сделки, либо возврату в доход соответствующего 

бюджета в соответствии с договором (ратифицированным соглашением). 

      4. Центральный и местные уполномоченные органы по бюджетному планированию 

вправе на основании анализа исполнения бюджета представить в Правительство 

Республики Казахстан или местный исполнительный орган предложения об уточнении 

или корректировке бюджета. 

      5. В случае выполнения государственными учреждениями запланированных 

мероприятий бюджетной программы за меньший объем бюджетных средств от 

утвержденной суммы в индивидуальном плане финансирования вследствие снижения 

фактических цен на соответствующие товары (работы, услуги) по сравнению с 

прогнозными ценами остаток неиспользованных плановых сумм может быть направлен на 

выполнение дополнительных мероприятий, необходимых для лучшего достижения целей 

и расширения перечня задач и мероприятий бюджетной программы. 

      В этих целях вносятся изменения в паспорт бюджетной программы, которые 

рассматриваются на бюджетной комиссии, с соответствующими обоснованиями и 

расчетами. 

      При этом на бюджетной комиссии рассматриваются результаты оценки 

эффективности реализации соответствующей бюджетной программы и мониторинга 

исполнения бюджета по соответствующему администратору бюджетных программ, 

представляемые центральным и местными уполномоченными органами по бюджетному 

планированию и исполнению бюджета в соответствии с настоящим Кодексом. 

      6. Не допускается внесение администратором бюджетных программ изменений в 

паспорта бюджетных программ в целях использования бюджетных средств в размере 

остатка неиспользованных плановых сумм при неисполнении сумм планов 

финансирования по бюджетной программе (подпрограмме), за исключением случаев, 

установленных пунктом 5 настоящей статьи. 

      7. Не допускается перевод остатков бюджетных средств по бюджетным программам 

(подпрограммам), образовавшихся по состоянию на 31 декабря текущего финансового 

года, на внебюджетные, аккредитивные и другие счета. 

      Сноска. Статья 108 в редакции - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 (порядок 

введения в действие см. ст.2). 

       Статья 109. Исполнение по деньгам от реализации 

                  государственными учреждениями товаров 

                  (работ, услуг), остающихся в их распоряжении 

      1. Для осуществления операций за счет денег от реализации государственными 

учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении, государственным 

учреждением ежегодно составляется план поступлений и расходов денег от реализации 

товаров (работ, услуг) по их видам в порядке, определяемом Правительством Республики 



Казахстан. 

      2. План поступлений и расходов денег от реализации товаров (работ, услуг) 

государственного учреждения, остающихся в его распоряжении, утверждается 

администратором бюджетных программ по согласованию с уполномоченным органом по 

исполнению бюджета. 

      3. Действие утвержденного плана поступлений и расходов денег от реализации 

государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении, 

прекращается 31 декабря текущего финансового года. 

      4. Администратор бюджетных программ составляет план поступлений и расходов 

денег от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся 

в их распоряжении, по соответствующей бюджетной программе (подпрограмме) на основе 

представленных государственными учреждениями планов поступлений и расходов денег 

от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их 

распоряжении. 

      5. Приобретение товаров (работ, услуг) за счет денег от реализации государственными 

учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении, осуществляется в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. 

      6. Регистрация гражданско-правовых сделок за счет денег от реализации 

государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении, 

осуществляется в соответствии со статьей 104 настоящего Кодекса. 

      7. Доходы, поступившие в течение финансового года сверх сумм, предусмотренных в 

плане поступлений и расходов денег от реализации государственными учреждениями 

товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении, могут расходоваться в текущем 

финансовом году при условии уточнения плана поступлений и расходов денег от 

реализации товаров (работ, услуг). 

      8. Платежи за счет денег от реализации государственными учреждениями товаров 

(работ, услуг), остающихся в их распоряжении, осуществляются в пределах фактического 

наличия денег на счете государственного учреждения, открытом для учета денег от 

реализации товаров (работ, услуг). 

      Статья 110. Завершение финансового года 
  

       1. Все операции текущего финансового года, связанные с зачислением поступлений в 

бюджет и осуществлением платежей из бюджета, завершаются 31 декабря текущего 

финансового года. 

      2. Поступления, зачисленные в бюджет после 31 декабря, считаются поступлениями 

нового финансового года. 

      3. Неиспользованные до 31 декабря текущего финансового года включительно остатки 

плановых назначений аннулируются, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

Глава 19. Основные положения процесса уточнения и корректировки 

республиканского и местных бюджетов 

     Сноска. Заголовок в редакции - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 (порядок 

введения в действие см. ст.2). 

     Статья 111. Уточнение республиканского и местных бюджетов 

      1. Уточнение республиканского и местных бюджетов - изменения показателей 

республиканского и местных бюджетов посредством внесения изменений и дополнений в 

закон о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год или в решение 



маслихата о местном бюджете на соответствующий финансовый год. 

      2. Уточнение республиканского и местных бюджетов производится в обязательном 

порядке в случаях: 

      1) принятия или изменения законодательных актов Республики Казахстан, 

предусматривающих сокращение поступлений или увеличение расходов 

республиканского и местных бюджетов; 

      2) снижения поступлений республиканского и местных бюджетов в ходе его 

исполнения на сумму свыше десяти процентов от их годового утвержденного объема. 

      3. Осуществление из республиканского и местных бюджетов дополнительных 

расходов сверх объемов, утвержденных законом о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год или решением маслихата о местном бюджете на 

соответствующий финансовый год, допускается только при уточнении республиканского 

и местных бюджетов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

      4. Уточнение республиканского бюджета допускается при исполнении годового плана 

по доходам бюджета не менее тридцати процентов по итогам первого квартала или 

шестидесяти процентов по итогам первого полугодия и свыше восьмидесяти процентов по 

итогам трех кварталов финансового года. 

      4-1. Уточнение местного бюджета допускается не чаще одного раза в квартал в 

течение финансового года. 

      5. Правительство Республики Казахстан, местные исполнительные органы вправе 

инициировать уточнение республиканского или местного бюджета по отдельным 

бюджетным программам на основе результатов анализа исполнения бюджета и оценки 

эффективности реализации бюджетных программ (подпрограмм) с учетом рекомендаций 

соответствующей бюджетной комиссии о необходимости пересмотра годовых плановых 

назначений по отдельным бюджетным программам. 

      6. Уточнение республиканского или местного бюджета может осуществляться и в 

других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

      Сноска. В статью 6 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

      Статья 112. Принципы уточнения республиканского и  

                 местных бюджетов 

      При уточнении республиканского и местных бюджетов соблюдаются следующие 

принципы: 

      1) принцип своевременности - проведение уточнения республиканского и местных 

бюджетов в сроки, позволяющие эффективно реализовать бюджетные программы; 

      2) принцип обоснованности - подтверждение необходимости вносимых изменений и 

дополнений нормативными правовыми актами, соответствующими расчетами и другими 

документами; 

      3) принцип соблюдения сбалансированности - внесение депутатами любого изменения 

или дополнения с обоснованием и определением дополнительных источников 

поступлений либо сокращаемых расходов для сохранения размера дефицита 

республиканского и местных бюджетов не больше установленного законом о 

республиканском бюджете на соответствующий финансовый год или решением маслихата 

о местном бюджете на соответствующий финансовый год с учетом проекта закона или 

решения маслихата о внесении изменений и дополнений в закон о республиканском 

бюджете на соответствующий финансовый год или решение маслихата о местном 

бюджете на соответствующий финансовый год. 

      Сноска. В статью 112 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 



      Статья 113. Секвестр 

      1. Секвестр - специальный механизм, предусматривающий сокращение расходов 

бюджетных средств в определенных пределах, который вводится в случаях, когда при 

исполнении республиканского и местных бюджетов утвержденные поступления 

недопоступают в республиканский и местные бюджеты, в результате чего становится 

невозможным финансирование в полном объеме утвержденных бюджетных программ. 

      2. Законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год или 

решением маслихата о местном бюджете на соответствующий финансовый год 

устанавливается перечень республиканских и местных бюджетных программ, не 

подлежащих секвестру. 

      3. Секвестр бюджетных программ на сумму менее десяти процентов от их годового 

утвержденного объема может осуществляться по решению Правительства Республики 

Казахстан или местного исполнительного органа, на сумму свыше десяти процентов - на 

основании закона или решения маслихата. 

      4. При сокращении бюджетных программ учитываются их приоритетность и 

социальная направленность. 

      5. С даты внесения проекта закона или решения маслихата об изменении и дополнении 

в закон о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год или решение 

маслихата о местном бюджете на соответствующий финансовый год в Парламент 

Республики Казахстан или маслихат центральный или местный уполномоченный орган по 

исполнению бюджета вправе приостановить осуществление платежей по бюджетным 

программам (подпрограммам), по которым намечается секвестр. 

      6. Регулирование отношений, возникших при секвестре республиканского и местных 

бюджетов, по гражданско-правовым сделкам, заключенным за счет бюджетных средств, 

осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 113 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

Глава 20. ПРОЦЕСС УТОЧНЕНИЯ И КОРРЕКТИРОВКИ  

БЮДЖЕТОВ 

       Статья 114. Уточнение республиканского бюджета 

      1. Уточнение республиканского бюджета осуществляется на основании предложений 

Правительства Республики Казахстан и (или) депутатов Парламента Республики 

Казахстан в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 

      2. Предложения по уточнению республиканского бюджета рассматриваются 

Республиканской бюджетной комиссией. 

      3. При уточнении республиканского бюджета соблюдаются требования, 

установленные настоящим Кодексом при разработке и утверждении республиканского 

бюджета. 

       Статья 115. Уточнение областного бюджета, бюджета 

                  города республиканского значения, столицы 

      1. Уточнение областного бюджета, бюджета города республиканского значения, 

столицы в ходе его исполнения осуществляется на основании предложений 

соответствующего местного исполнительного органа и (или) депутатов маслихата в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

      2. Предложения по уточнению областного бюджета, бюджета города 

республиканского значения, столицы рассматриваются соответствующей бюджетной 



комиссией. 

      3. При уточнении областного бюджета, бюджета города республиканского значения, 

столицы соблюдаются требования, установленные настоящим Кодексом при разработке и 

утверждении областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы. 

      4. В случае, когда уточнение областных бюджетов, бюджетов городов 

республиканского значения, столицы производится в связи с уточнением 

республиканского бюджета на соответствующий финансовый год, соответствующее 

решение маслихата принимается не позднее двухнедельного срока после подписания 

Президентом Республики Казахстан закона о внесении изменений и дополнений в закон о 

республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. 

       Статья 116. Уточнение бюджета района (города  

                  областного значения) 

      1. Уточнение бюджета района (города областного значения) в ходе его исполнения 

осуществляется на основании предложений соответствующего местного исполнительного 

органа и (или) депутатов маслихата в соответствии с настоящим Кодексом. 

      2. Предложения по уточнению бюджета района (города областного значения) 

рассматриваются соответствующей бюджетной комиссией. 

      3. При уточнении бюджета района (города областного значения) соблюдаются 

требования, установленные настоящим Кодексом при разработке и утверждении бюджета 

района (города областного значения). 

      4. Уточнение бюджета района (города областного значения) по поступлениям, 

распределяемым согласно бюджетному законодательству Республики Казахстан между 

областным бюджетом и бюджетами районов (городов областного значения), производится 

по согласованию с местным уполномоченным органом области по бюджетному 

планированию. 

      5. В случае, когда уточнение бюджета района (города областного значения) 

производится в связи с уточнением областного бюджета на соответствующий финансовый 

год, соответствующее решение маслихата принимается не позднее двухнедельного срока 

после подписания решения о внесении изменений и дополнений в решение маслихата об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.  

      6. Решения местного исполнительного органа о реализации решения маслихата о 

внесении изменений и дополнений в решение маслихата о местном бюджете на 

соответствующий финансовый год и внесении изменений и дополнений в паспорта 

местных бюджетных программ принимаются в течение пяти рабочих дней после 

утверждения указанного решения маслихата. 

      Сноска. В статью 116 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 117. Корректировка бюджетов 

      1. Корректировка бюджетов - изменение показателей бюджета посредством внесения 

изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан или 

местного исполнительного органа о реализации закона о республиканском бюджете или 

решение маслихата о местном бюджете на соответствующий финансовый год без 

уточнения в Парламенте Республики Казахстан или маслихате. 

      2. В случае, если после произведенной корректировки проводится уточнение бюджета, 

скорректированные показатели бюджета отражаются в уточненном бюджете, за 

исключением распределения бюджетных программ. 

      3. Корректировка республиканского бюджета допускается в случаях: 

      1) образования, ликвидации, реорганизации, изменения функций центральных 



государственных органов и подведомственных им государственных учреждений. При 

этом корректировка заключается в слиянии, разделении, передаче соответствующих 

бюджетных программ, связанных с указанными случаями, в пределах общей суммы 

данных бюджетных программ, утвержденных (уточненных) законом о республиканском 

бюджете на соответствующий финансовый год; 

      2) предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 40, подпунктами 1), 1-1) и 2) пункта 6 

статьи 91 настоящего Кодекса; 

      3) распределения между различными администраторами бюджетных программ средств 

бюджетной программы, утвержденной в бюджете по одному администратору бюджетных 

программ, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. 

      4. Корректировка местных бюджетов допускается в случаях: 

      1) выделения средств в течение финансового года из резерва Правительства 

Республики Казахстан или исполнительных органов областного уровня нижестоящему 

бюджету; 

      1-1) изменения размеров выделенных целевых трансфертов и бюджетных кредитов из 

вышестоящего бюджета путем принятия актов Правительства Республики Казахстан и 

(или) местных исполнительных органов о реализации соответствующего бюджета; 

      2) образования, ликвидации, реорганизации, изменения функций исполнительных 

органов, финансируемых из местного бюджета, и подведомственных им государственных 

учреждений. При этом корректировка заключается в слиянии, разделении, передаче 

соответствующих бюджетных программ, связанных с указанными случаями, в пределах 

общей суммы данных бюджетных программ, утвержденных (уточненных) решением 

маслихата о местном бюджете на соответствующий финансовый год; 

      3) распределения между различными администраторами бюджетных программ средств 

бюджетной программы, утвержденной в бюджете по одному администратору бюджетных 

программ, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан; 

      4) предусмотренных пунктом 6 статьи 40, подпунктами 1), 1-1) и 2) пункта 6 статьи 91 

настоящего Кодекса. 

      Сноска. Статья 117 в редакции - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 (порядок 

введения в действие см. ст.2). Статья с изменениями, внесенными Законом РК от 19 

февраля 2007 года N 230 (порядок введения в действие см. ст.2). 

РАЗДЕЛ 6. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Глава 21. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ 

       Статья 118. Основные положения 

      Бюджетный учет - упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении о бюджетных операциях посредством их 

непрерывного документального учета и учета материальных активов государственных 

учреждений. 

      Сноска. В статью 118 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 119. Ведение бюджетного учета 

      1. Порядок ведения бюджетного учета определяется центральным уполномоченным 

органом по исполнению бюджета. 

      2. Данные бюджетного учета являются основой составления отчетности по 

исполнению бюджета. 



Глава 22. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ 

       Статья 120. Качественные характеристики отчетности по  

                  исполнению бюджета 

      1. Отчетность по исполнению бюджета должна соответствовать следующим 

качественным характеристикам: 

      1) достоверности, означающей подлинность совершенных операций и отсутствие 

ошибок при их отражении в учете; 

      2) полноте, означающей отражение всей требуемой информации, предусмотренной 

бюджетным законодательством Республики Казахстан; 

      3) соответствию, означающему соблюдение положений настоящего Кодекса и других 

нормативных правовых актов по составлению отчетности. 

      2. Поступления в бюджет полученных товаров (работ, услуг) в отчетности по 

исполнению бюджета отражаются в денежном выражении. 

       Статья 121. Виды отчетности по исполнению бюджета 
  

       Отчетность по исполнению бюджета включает в себя следующие виды отчетов: 

      1) отчеты, формируемые государственными учреждениями в установленном 

Правительством Республики Казахстан порядке: 

      баланс государственного учреждения; 

      отчет об исполнении индивидуальных планов финансирования; 

      отчет об исполнении планов поступлений и расходов денег от реализации товаров 

(работ, услуг); 

      отчет о поступлении и расходовании денег от спонсорской и благотворительной 

помощи; 

      2) отчеты, формируемые администраторами бюджетных программ в установленном 

Правительством Республики Казахстан порядке: 

      отчет о реализации бюджетных программ; 

      отчет об исполнении плана финансирования бюджетных программ (подпрограмм); 

      отчет об оценке эффективности реализации бюджетных программ (подпрограмм); 

      3) отчеты уполномоченного органа по исполнению бюджета: 

      отчет об исполнении государственного и консолидированного бюджета и бюджета 

области (утвержденного, уточненного, скорректированного);  

      отчет о поступлениях в Национальный фонд Республики Казахстан в соответствии со 

статьей 49-1 настоящего Кодекса и переводах на счета Правительства Республики 

Казахстан в Национальный Банк Республики Казахстан; 

      отчет об исполнении республиканского или соответствующего местного бюджета 

(утвержденного, уточненного, скорректированного) согласно статье 108 настоящего 

Кодекса; 

      аналитический отчет о реализации бюджетных программ; 

      отчет об исполнении сводного плана поступлений и финансирования; 

      отчет о состоянии требований и обязательств Правительства Республики Казахстан 

или местного исполнительного органа; 

      отчет о состоянии соответствующих контрольных счетов наличности; 

      отчет о состоянии выполнения обязательств государственных учреждений; 

      другие отчеты, установленные центральными уполномоченными органами по 

исполнению бюджета и по бюджетному планированию; 

      4) отчеты Правительства Республики Казахстан, местного исполнительного органа: 

      годовой отчет об исполнении республиканского или соответствующего местного 

бюджета; 



      годовой отчет о формировании и использовании Национального фонда Республики 

Казахстан, составляемый Правительством Республики Казахстан совместно с 

Национальным Банком Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 121 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 122. Формы, периодичность, сроки и порядок  

                  составления и представления отчетности 

      1. Порядок составления и представления отчета об исполнении республиканского 

бюджета определяется Президентом Республики Казахстан.  

      2. (Исключен - от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

      3. Центральные и местные государственные органы, государственные учреждения 

обязаны руководствоваться нормативными правовыми актами по составлению и 

представлению отчетности. 

      4. Годовой отчет о формировании и использовании Национального фонда Республики 

Казахстан составляется и представляется в соответствии со статьями 129 и 130 

настоящего Кодекса. 

      Сноска. В статью 122 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

Глава 23. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

БЮДЖЕТА 

       Статья 123. Представление отчета об исполнении  

                  республиканского бюджета 

      1. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ежемесячно по 

состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, представляет отчет об 

исполнении республиканского бюджета, а также другие отчеты, предусмотренные 

подпунктом 3) статьи 121 настоящего Кодекса, в Правительство Республики Казахстан, 

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета и центральные 

уполномоченные органы по бюджетному планированию и внутреннему контролю. 

      2. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета не позднее 1 апреля 

года, следующего за отчетным, представляет годовой отчет об исполнении 

республиканского бюджета за истекший финансовый год в Правительство Республики 

Казахстан, центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию и органы  

государственного финансового контроля. 

      3. Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета отражает утвержденный, 

уточненный, скорректированный республиканский бюджет, зарегистрированные 

обязательства, неоплаченные обязательства и оплаченные обязательства по бюджетной 

программе (подпрограмме) республиканского бюджета. 

      4. К годовому отчету об исполнении республиканского бюджета за истекший 

финансовый год прилагаются: 

      1) пояснительная записка; 

      2) аналитический отчет об исполнении по поступлениям, а также о реализации 

республиканских бюджетных программ, включая оценку их эффективности. 

      5. Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за истекший финансовый 

год с приложениями представляется Правительством Республики Казахстан ежегодно не 

позднее 1 мая текущего года в Парламент Республики Казахстан и Счетный комитет по 

контролю за исполнением республиканского бюджета. 



      Сноска. В статью 123 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; 

от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 124. Обсуждение и утверждение годового отчета 

                    об исполнении республиканского бюджета в  

                    Парламенте Республики Казахстан 
  

       1. Парламент Республики Казахстан обсуждает годовой отчет Правительства 

Республики Казахстан об исполнении республиканского бюджета за истекший 

финансовый год после получения отчета Счетного комитета по контролю за исполнением 

республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета последовательно - 

вначале в Мажилисе, затем в Сенате. 

      2. При обсуждении годового отчета об исполнении республиканского бюджета 

Парламент Республики Казахстан заслушивает: 

      доклад уполномоченного Правительством Республики Казахстан лица (лиц) об 

исполнении республиканского бюджета; 

      доклад председателя Счетного комитета по контролю за исполнением 

республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета; 

      доклады уполномоченных палатами Парламента Республики Казахстан лиц с 

заключениями по отчету об исполнении республиканского бюджета. 

      При обсуждении годового отчета об исполнении республиканского бюджета в 

Парламенте Республики Казахстан могут быть заслушаны отчеты администраторов 

республиканских бюджетных программ о реализации республиканских бюджетных 

программ. 

      3. После обсуждения в Мажилисе и Сенате Парламента Республики Казахстан годовой 

отчет об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год 

утверждается на совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан. 

      4. При утверждении годового отчета об исполнении республиканского бюджета за 

отчетный финансовый год Парламент Республики Казахстан вправе вынести решение о 

необходимости принятия Правительством Республики Казахстан, центральными 

государственными органами соответствующих мер по результатам исполнения 

республиканского бюджета. 

      Сноска. Статья 124 с изменениями, внесенным Законом РК от 6 декабря 2007 г. N 7-

IV (вводится в действие со дня его официального опубликования). 

Глава 24. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

БЮДЖЕТА ГОРОДА РЕСПУБЛИКАНСКОГО  

ЗНАЧЕНИЯ, СТОЛИЦЫ 

       Статья 125. Представление отчета об исполнении 

                  областного бюджета, бюджета города 

                  республиканского значения, столицы 

      1. Местный уполномоченный орган области, города республиканского значения, 

столицы по исполнению бюджета ежемесячно по состоянию на первое число месяца, 

следующего за отчетным, представляет отчет об исполнении областного бюджета, 

бюджета города республиканского значения, столицы, а также другие отчеты, 

предусмотренные подпунктом 3) статьи 121 настоящего Кодекса, в акимат, ревизионную 

комиссию маслихата, уполномоченный орган области, города республиканского значения, 

столицы по бюджетному планированию и центральный уполномоченный орган по 

внутреннему контролю. 

      2. Местный уполномоченный орган области, города республиканского значения, 



столицы по исполнению бюджета не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, 

представляет годовой отчет об исполнении областного бюджета, бюджета города 

республиканского значения, столицы за истекший финансовый год в акимат, 

уполномоченный орган области, города республиканского значения, столицы по 

бюджетному планированию и центральный уполномоченный орган по внутреннему 

контролю. 

      3. Годовой отчет об исполнении местного бюджета отражает утвержденный, 

уточненный, скорректированный местный бюджет, зарегистрированные, неоплаченные и 

оплаченные обязательства по бюджетной программе (подпрограмме) местного бюджета. 

      4. К годовому отчету об исполнении областного бюджета, бюджета города 

республиканского значения, столицы за истекший финансовый год прилагаются: 

      1) пояснительная записка; 

      2) аналитический отчет об исполнении по поступлениям, а также о реализации 

местных бюджетных программ, включая оценку их эффективности. 

      5. Акимат области, города республиканского значения, столицы ежегодно не позднее 1 

мая текущего года представляет годовой отчет об исполнении областного бюджета, 

бюджета города республиканского значения, столицы за истекший финансовый год с 

приложениями в маслихат области, города республиканского значения, столицы. 

      6. Местный исполнительный орган области, города республиканского значения, 

столицы ежемесячно и по итогам года представляет отчеты об исполнении бюджета 

области, города республиканского значения, столицы в центральный уполномоченный 

орган по исполнению бюджета. 

      Сноска. В статью 125 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

             Статья 126. Рассмотрение и утверждение годового отчета 

                  об исполнении областного бюджета, бюджета 

                  города республиканского значения, столицы 

      1. Маслихат рассматривает годовой отчет акимата области, города республиканского 

значения, столицы об исполнении областного бюджета, бюджета города 

республиканского значения, столицы за истекший финансовый год в постоянных 

комиссиях маслихата в течение месяца после получения отчета ревизионной комиссии 

маслихата об исполнении областного бюджета, бюджета города республиканского 

значения, столицы. 

      2. При рассмотрении отчета маслихат заслушивает: 

      доклад уполномоченного акиматом лица (лиц) об исполнении областного бюджета, 

бюджета города республиканского значения, столицы; 

      доклад председателя ревизионной комиссии маслихата о результатах контроля за 

исполнением областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы; 

      доклад уполномоченного маслихатом лица (лиц) с заключением по отчету об 

исполнении областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы. 

      При рассмотрении отчета в маслихате могут быть заслушаны отчеты администраторов 

местных бюджетных программ о реализации местных бюджетных программ. 

      3. После рассмотрения в постоянных комиссиях маслихата отчет об исполнении 

областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы утверждается 

на сессии маслихата. 

      4. При утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета за отчетный 

финансовый год маслихат вправе вынести решение о необходимости принятия местными 

исполнительными органами соответствующих мер по результатам исполнения местного 

бюджета. 



Глава 25. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РАЙОНА 

(ГОРОДА ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ) 

       Статья 127. Представление отчета об исполнении бюджета  

                  района (города областного значения) 

      1. Местный уполномоченный орган района (города областного значения) по 

исполнению бюджета ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за 

отчетным, представляет отчет об исполнении бюджета района (города областного 

значения), а также другие отчеты, предусмотренные подпунктом 3) статьи 121 настоящего 

Кодекса, в акимат, ревизионную комиссию маслихата, местный уполномоченный орган 

области по исполнению бюджета, местный уполномоченный орган района (города 

областного значения) по бюджетному планированию и центральный уполномоченный 

орган по внутреннему контролю. 

      2. Местный уполномоченный орган района (города областного значения) по 

исполнению бюджета не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представляет 

годовой отчет об исполнении бюджета района (города областного значения) за истекший 

финансовый год с приложениями в акимат, уполномоченный орган района (города 

областного значения) по бюджетному планированию и центральный уполномоченный 

орган по внутреннему контролю. 

      3. Годовой отчет об исполнении бюджета района (города областного значения) 

отражает утвержденный, уточненный, скорректированный бюджет района (города 

областного значения), зарегистрированные, неоплаченные и оплаченные обязательства по 

бюджетной программе (подпрограмме) бюджета района (города областного значения). 

      4. К годовому отчету об исполнении бюджета района (города областного значения) за 

истекший финансовый год прилагаются: 

      1) пояснительная записка; 

      2) аналитический отчет об исполнении по поступлениям, а также о реализации 

местных бюджетных программ, включая оценку их эффективности. 

      5. Акимат района (города областного значения) ежегодно не позднее 1 апреля 

текущего года представляет годовой отчет об исполнении бюджета района (города 

областного значения) за истекший финансовый год с приложениями в маслихат района 

(города областного значения), местный уполномоченный орган области по исполнению 

бюджета. 

      Сноска. В статью 127 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 128. Рассмотрение и утверждение годового отчета 

                  об исполнении бюджета района (города 

                  областного значения) 

      1. Маслихат рассматривает годовой отчет акимата района (города областного 

значения) об исполнении бюджета района (города областного значения) за истекший 

финансовый год в постоянных комиссиях маслихата в течение месяца после получения 

отчета ревизионной комиссии маслихата об исполнении бюджета района (города 

областного значения). 

      2. При рассмотрении отчета маслихат заслушивает: 

      доклад уполномоченного акиматом лица (лиц) об исполнении бюджета района (города 

областного значения); 

      доклад председателя ревизионной комиссии маслихата о результатах контроля за 

исполнением бюджета района (города областного значения); 

      доклад уполномоченного маслихатом лица (лиц) с заключением по отчету об 



исполнении бюджета района (города областного значения). 

      При рассмотрении отчета в маслихате могут быть заслушаны отчеты администраторов 

местных бюджетных программ о реализации местных бюджетных программ. 

      3. После рассмотрения в постоянных комиссиях маслихата отчет об исполнении 

бюджета района (города областного значения) утверждается на сессии маслихата. 

      4. При утверждении годового отчета об исполнении бюджета района (города 

областного значения) за отчетный финансовый год маслихат вправе вынести решение о 

необходимости принятия местными исполнительными органами района (города 

областного значения) соответствующих мер по результатам исполнения бюджета района 

(города областного значения). 

Глава 26. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ И  

ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО  

ФОНДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

       Статья 129. Составление годового отчета о формировании 

                  и использовании Национального фонда  

                  Республики Казахстан 

      1. В целях обеспечения транспарентности деятельности, связанной с управлением 

Национальным фондом Республики Казахстан, ежегодно проводится аудит. 

      Выбор аудиторской организации осуществляется на конкурсной основе в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. 

       2. Годовой отчет о формировании и использовании Национального фонда Республики 

Казахстан составляется Правительством Республики Казахстан совместно с 

Национальным Банком Республики Казахстан ежегодно до 1 апреля года, следующего за 

отчетным, с включением результатов аудита Национального фонда Республики Казахстан. 

      3. Годовой отчет о формировании и использовании Национального фонда Республики 

Казахстан должен содержать: 

      1) отчет о поступлениях и использовании Национального фонда Республики 

Казахстан; 

      2) отчет о деятельности Национального Банка Республики Казахстан по 

доверительному управлению Национальным фондом Республики Казахстан; 

      3) иные данные по управлению Национальным фондом Республики Казахстан. 

      4. Формы и порядок составления годового отчета о формировании и использовании 

Национального фонда Республики Казахстан утверждаются Правительством Республики 

Казахстан по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 129 внесены изменения Законом РК от 5 мая 2006 года N 139 

(порядок введения в действие см. ст.2 Закона РК N 139). 

       Статья 130. Представление и утверждение годового отчета 

                  о формировании и использовании 

                  Национального фонда Республики Казахстан 

      1. Правительство Республики Казахстан совместно с Национальным Банком 

Республики Казахстан ежегодно не позднее 1 мая текущего года представляет годовой 

отчет о формировании и использовании Национального фонда Республики Казахстан на 

утверждение Президенту Республики Казахстан. 

      2. Правительство Республики Казахстан после утверждения Президентом Республики 

Казахстан годового отчета о формировании и использовании Национального фонда 

Республики Казахстан представляет его в порядке информации в Парламент Республики 

Казахстан. 



      3. Информация о годовом отчете о формировании и использовании Национального 

фонда Республики Казахстан и результатах проведения аудита публикуется в средствах 

массовой информации. 

      Сноска. В статью 130 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

РАЗДЕЛ 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Глава 27. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       Статья 131. Понятие государственного финансового 

                  контроля 

      Государственный финансовый контроль (внешний и внутренний) - проверка 

соответствия законодательству Республики Казахстан деятельности объектов 

государственного финансового контроля в части исполнения, ведения учета и отчетности 

по исполнению республиканского и местных бюджетов, оценки их исполнения, 

использования связанных грантов, активов государства, гарантированных государством 

займов, денег от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), 

остающихся в их распоряжении. 

      Сноска. В статью 131 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13. 

       Статья 132. Понятия, используемые в настоящем разделе 
  

       В настоящем разделе используются следующие понятия: 

      1) внешний контроль - государственный финансовый контроль, осуществляемый 

Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета и 

ревизионными комиссиями маслихатов; 

      2) внутренний контроль - государственный финансовый контроль, осуществляемый 

центральным уполномоченным органом по внутреннему контролю и службами 

внутреннего контроля; 

      3) нецелевое использование - использование средств республиканского и местных 

бюджетов, в результате которого не достигнуты цели и индикаторы, предусмотренные 

паспортом бюджетной программы, и использование связанных грантов, гарантированных 

государством займов, поручительств государства, активов государства, денег от 

реализации товаров (работ, услуг) государственных учреждений на цели, не 

предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Казахстан; 

      4) необоснованное (неправомерное) использование - использование связанных 

грантов, гарантированных государством займов, активов государства с нарушением 

законодательства Республики Казахстан и использование средств республиканского и 

местных бюджетов на реализацию мероприятий, не предусмотренных паспортом 

бюджетных программ; 

      5) неэффективное использование - недостижение результатов и индикаторов 

бюджетной программы, связанных грантов, гарантированных государством займов, 

активов государства в части сроков их реализации и несоблюдение принципов 

эффективности и результативности при исполнении республиканского и местных 

бюджетов; 

      6) объекты государственного финансового контроля - участники бюджетного 

процесса, субъекты с участием государства, получатели бюджетных средств, физические 

и юридические лица, использующие связанные гранты, активы государства, 

гарантированные государством займы;; 

      7) органы государственного финансового контроля - Счетный комитет по контролю за 



исполнением республиканского бюджета и центральный уполномоченный орган по 

внутреннему контролю, а также ревизионные комиссии маслихатов; 

      8) служба внутреннего контроля - подразделение центрального государственного 

органа, в пределах своей компетенции осуществляющее контроль исполнения 

государственным органом, его территориальными подразделениями и 

подведомственными организациями республиканского и местных бюджетов, 

использования связанных грантов, активов государства, денег от реализации 

государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении; 

      9) финансовая отчетность - информация о финансовом положении, результатах 

деятельности и изменениях в финансовом положении государственных учреждений, 

формы и объемы которой определяются центральным уполномоченным органом по 

исполнению бюджета, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики 

Казахстан; 

      10) финансовое нарушение - противоправное деяние (действия или бездействие), 

повлекшее за собой нарушение положений нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, связанные с использованием бюджетных средств и активов государства, 

связанных грантов, гарантированных государством займов, предоставлением 

поручительств государства. 

      Сноска. В статью 132 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; 

от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

Глава 28. Государственный финансовый контроль 

     Сноска. Заголовок в редакции - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 (порядок 

введения в действие см. ст.2). 

       Статья 133. Типы государственного финансового контроля 
  

       Государственный финансовый контроль подразделяется на следующие типы: 

      1) контроль на соответствие - оценка соответствия деятельности объекта 

государственного финансового контроля требованиям законодательства Республики 

Казахстан; 

      2) контроль финансовой отчетности - оценка достоверности, обоснованности и 

своевременности составления и представления финансовой отчетности объектом 

государственного финансового контроля; 

      3) контроль эффективности - проверка срока исполнения мероприятий и степени 

достижения ожидаемых результатов, индикаторов после завершения реализации 

бюджетной программы, использования связанных грантов, гарантированных 

государством займов, активов государства с применением оценок экономичности и 

продуктивности. Контроль эффективности проводится по завершении реализации 

соответствующих мероприятий, после которых наступает срок получения результатов от 

вложенных средств; 

      4) контроль результативности - проверка достижения ожидаемых результатов, 

установленных паспортом бюджетной программы; 

      5) контроль целесообразности - проверка достижения цели и индикаторов, 

установленных паспортом бюджетной программы; 

      6) контроль обоснованности (правомерности) - проверка использования бюджетных 

средств на реализацию мероприятий, предусмотренных паспортом бюджетной 

программы, связанных грантов, гарантированных государством займов, активов 

государства. 

      Сноска. В статью 133 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; 

от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 



       Статья 134. Виды государственного финансового контроля 
  

       Государственный финансовый контроль осуществляется в следующих видах: 

      1) комплексный контроль - проверка и оценка деятельности объекта государственного 

финансового контроля по всем вопросам за конкретный период; 

      2) тематический контроль - проверка и оценка деятельности объекта государственного 

финансового контроля по отдельным вопросам за конкретный период; 

      3) встречный контроль - контроль третьих лиц, связанный с необходимостью 

получения информации в отношении объекта государственного финансового контроля, 

который заключается в сопоставлении документов, связанных между собой единством 

операций. Встречный контроль проводится исключительно по вопросам 

взаимоотношений с основным объектом государственного финансового контроля и в 

рамках проверяемого вопроса. 

      Сноска. В статью 134 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 135. Принципы и стандарты государственного  

                  финансового контроля 

      1. Проведение государственного финансового контроля осуществляется с 

обязательным соблюдением принципов независимости, объективности, достоверности, 

прозрачности, компетентности, гласности с учетом обеспечения режима секретности. 

      Принцип независимости - недопущение любого вмешательства, подрывающего 

независимость органов государственного финансового контроля, ревизионных комиссий 

маслихатов, служб внутреннего контроля, их работников и членов, независимость 

проводимого ими контрольного мероприятия при осуществлении контрольных функций. 

      Принцип объективности контроля - проведение контроля строго в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, стандартами государственного финансового 

контроля, недопущение конфликта интересов, принятие решений по результатам контроля 

только на основании выявленных и документально подтвержденных фактов. 

      Принцип достоверности результатов контроля - подтверждение результатов контроля 

бухгалтерскими, банковскими и иными документами объекта государственного 

финансового контроля. 

      Принцип прозрачности контроля - ясность изложения результатов контроля, 

подотчетность органов государственного финансового контроля, ревизионных комиссий 

маслихатов Президенту Республики Казахстан, Парламенту Республики Казахстан, 

Правительству Республики Казахстан, маслихатам. 

      Принцип компетентности - совокупность профессиональных знаний и навыков 

работников органов государственного финансового контроля, служб внутреннего 

контроля, членов ревизионных комиссий маслихатов, необходимых для осуществления 

качественного контроля. 

      Принцип гласности - публикация результатов контроля с учетом обеспечения режима 

секретности, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны. 

      2. Единые требования к государственному финансовому контролю определяются 

стандартами государственного финансового контроля. 

      3. Стандарты государственного финансового контроля разрабатываются Счетным 

комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета совместно с 

центральным уполномоченным органом по внутреннему контролю и утверждаются 

Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета. 

      4. Стандарты государственного финансового контроля обязательны для исполнения 

органами государственного финансового контроля, ревизионными комиссиями 

маслихатов, службами внутреннего контроля, их работниками и членами. 



       Статья 136. Акты, принимаемые по результатам контроля 
  

       По результатам контроля принимаются следующие акты: 

      1) заключение - документ Счетного комитета по контролю за исполнением 

республиканского бюджета и ревизионной комиссии маслихата, составляемый на 

основании актов контроля и (или) аудиторских отчетов; 

      2) постановление Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского 

бюджета - документ, принимаемый на заседании Счетного комитета по контролю за 

исполнением республиканского бюджета на коллегиальной основе и подтверждающий 

действие всех его других актов по результатам контроля, а также по решениям, принятым 

Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета. 

Постановление Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского 

бюджета обязательно к исполнению всеми государственными органами, организациями и 

должностными лицами, к которым оно обращено. Порядок принятия постановления 

определяется положением о Счетном комитете по контролю за исполнением 

республиканского бюджета и его Регламентом; 

      3) постановление ревизионной комиссии маслихата - документ, принятый в 

установленном порядке и обязательный для исполнения всеми исполнительными 

органами, финансируемыми из соответствующего местного бюджета, и организациями, 

использующими средства соответствующих местных бюджетов или оказывающими 

финансовые услуги на всех стадиях освоения средств местных бюджетов; 

      4) представление - документ Счетного комитета по контролю за исполнением 

республиканского бюджета, направляемый в государственные органы, организации и 

должностным лицам для устранения недостатков в работе, а также в правоохранительные 

органы по вопросам привлечения к ответственности, предусмотренной законами 

Республики Казахстан; 

      5) предписание - документ установленной формы об устранении нарушений и 

недостатков в работе, принятый руководителем центрального уполномоченного органа по 

внутреннему контролю в пределах его компетенции и направленный для обязательного 

исполнения должностным лицам государственных органов и других организаций; 

      6) акт контроля - документ, составленный органами государственного финансового 

контроля, ревизионными комиссиями маслихатов, службами внутреннего контроля по 

результатам контроля; 

      7) отчет о проведении контроля - документ о результатах проведенной работы по 

контролю за определенный период времени. 

      Сноска. В статью 136 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

Глава 29. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ  

       Статья 137. Внешний контроль 

      Внешний контроль осуществляется: 

      1) на республиканском уровне - Счетным комитетом по контролю за исполнением 

республиканского бюджета; 

      2) на местном уровне - ревизионными комиссиями маслихатов. 

  

             Статья 138. Полномочия Счетного комитета по контролю 

                  за исполнением республиканского бюджета и  

                  ревизионных комиссий маслихатов 



      1. Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета является 

высшим органом государственного финансового контроля, непосредственно 

подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан. 

      2. Положение о Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского 

бюджета утверждается Президентом Республики Казахстан. 

      3. Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета: 

      1) предоставляет ежеквартальную информацию Президенту Республики Казахстан о 

работе Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета; 

      2) выполняет поручения Президента Республики Казахстан по вопросам, связанным с 

анализом, итогами и результатами контроля исполнения республиканского бюджета, 

полнотой и своевременностью поступления налогов и других обязательных платежей, 

целевым и эффективным использованием бюджетных средств, связанных грантов, 

гарантированных государством займов, активов государства, а также другие отдельные 

поручения; 

      3) представляет Парламенту Республики Казахстан до 1 июня текущего года отчет об 

исполнении республиканского бюджета за истекший финансовый год, который по своему 

содержанию является заключением по отчету Правительства Республики Казахстан об 

исполнении республиканского бюджета и после утверждения его Парламентом 

Республики Казахстан подлежит опубликованию в средствах массовой информации; 

      4) анализирует акты контроля за исполнением республиканского бюджета, 

представленные центральным уполномоченным органом по внутреннему контролю, и 

дает рекомендации Правительству Республики Казахстан, соответствующим службам 

внутреннего контроля по повышению эффективности внутреннего контроля за 

исполнением республиканского бюджета; 

      5) в случаях выявления признаков преступлений или административных 

правонарушений в действиях должностных лиц объекта государственного финансового 

контроля по вопросам использования средств республиканского бюджета, связанных 

грантов, гарантированных государством займов, активов государства, иных фактов 

нарушения законодательства Республики Казахстан передает материалы контроля в 

правоохранительные органы или органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях; 

      6) участвует в реализации государственной бюджетной политики; 

      7) осуществляет контроль соответствия, финансовой отчетности и эффективности 

исполнения объектами государственного финансового контроля поступлений и расходов 

республиканского бюджета; 

      8) осуществляет контроль за выполнением стандартов государственного финансового 

контроля; 

      9) организует повышение квалификации и переподготовку кадров в области внешнего 

контроля; 

      10) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

гарантированных государством займов, поручительств государства, средств, выданных из 

республиканского бюджета на погашение обязательств государства, связанных грантов, 

активов государства; 

      10-1) осуществляет контроль за соблюдением условий и процедур предоставления 

бюджетных кредитов, государственных гарантий и поручительств государства; 

      11) осуществляет контроль за деятельностью государственных органов и организаций 

всех форм собственности по обеспечению полноты и своевременности поступлений в 

республиканский бюджет, а также за возвратом сумм поступлений из республиканского 

бюджета; 

      12) осуществляет контроль эффективности использования средств республиканского 

бюджета; 

      13) дает оценку эффективности и результативности исполнения республиканских 



бюджетных программ (подпрограмм), а также использования активов государства; 

      14) дает оценку эффективности реализации государственных и отраслевых 

(секторальных) программ; 

      15) осуществляет контроль за бюджетными инвестициями; 

      16) разрабатывает и вносит рекомендации по действию нормативных правовых актов, 

влияющих на исполнение республиканского бюджета; 

      17) запрашивает и получает от Правительства Республики Казахстан, государственных 

органов, других объектов государственного финансового контроля, а также 

Национального Банка Республики Казахстан и (или) уполномоченного органа по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  и других 

юридических лиц, владеющих информацией относительно объекта контроля, в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан, необходимые документацию и 

информацию по вопросам, касающимся полноты поступления и использования средств 

республиканского бюджета, связанных грантов, активов государства; 

      18) заслушивает отчеты должностных лиц объектов государственного финансового 

контроля по вопросам исполнения республиканского бюджета; 

      19) вносит Президенту Республики Казахстан представления по выявленным фактам 

несоблюдения должностными лицами объектов государственного финансового контроля 

требований нормативных  правовых актов об исполнении республиканского бюджета и 

использования активов государства; 

      20) получает в установленный им срок от государственных органов и объектов 

государственного финансового контроля необходимые документы, справки, устные и 

письменные объяснения по вопросам, связанным с проведением внешнего контроля за 

исполнением республиканского бюджета, связанных грантов, активов государства; 

      21) применяет меры по выявлению и недопущению нецелевого, необоснованного 

(неправомерного) и неэффективного использования средств республиканского бюджета, 

связанных грантов, активов государства в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

нормативными правовыми актами; 

      22) беспрепятственно получать, знакомится с документацией, относящейся к вопросам 

исполнения республиканского бюджета, привлечения и использования связанных грантов, 

активов государства, с учетом соблюдения режима секретности, служебной, 

коммерческой или иной охраняемой законом тайны; 

      23) привлекает к проведению контроля за исполнением республиканского бюджета, 

использованием связанных грантов, гарантированных государством займов, активов 

государства соответствующих специалистов государственных органов и при 

необходимости аудиторские организации и экспертов с оплатой их услуг в пределах 

выделенных на эти цели средств из республиканского бюджета; 

      23-1) получает от объекта контроля соответствующие материалы (доказательства), 

подтверждающие заключение контроля и подлежащие в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке документированию и сохранности; 

      24) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами Республики Казахстан. 

      4. Ревизионная комиссия маслихата: 

      1) представляет в маслихат в установленный срок отчет об исполнении местного 

бюджета, который по своему содержанию является заключением по отчету местного 

исполнительного органа об исполнении местного бюджета, и после утверждения его 

маслихатом подлежит опубликованию в средствах массовой информации; 

      2) информирует маслихат и акимат по результатам контроля о фактах нецелевого, 

необоснованного и неэффективного использования средств местного бюджета, а также о 

недостатках в работе по исполнению местного бюджета; 

      3) анализирует акты проведения внутреннего контроля за исполнением местного 

бюджета, представленные центральным уполномоченным органом по внутреннему 

контролю, и дает рекомендации по повышению эффективности внутреннего контроля за 



исполнением местного бюджета; 

      4) осуществляет контроль соответствия, финансовой отчетности и эффективности 

исполнения местными исполнительными органами поступлений и расходов местного 

бюджета; 

      5) передает материалы контроля в правоохранительные органы или органы, 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, в случаях 

выявления признаков преступлений или административных правонарушений в действиях 

должностных лиц объектов государственного финансового контроля при использовании 

средств местного бюджета, иных фактов нарушения законодательства Республики 

Казахстан; 

      6) осуществляет контроль за деятельностью местных государственных органов по 

вопросам, касающимся полноты и своевременности поступлений в местный бюджет; 

      7) разрабатывает и вносит рекомендации по действию нормативных правовых актов, 

влияющих на исполнение местного бюджета; 

      8) осуществляет контроль эффективности использования средств соответствующего 

местного бюджета; 

      9) беспрепятственно знакомится с документацией, относящейся к вопросам 

исполнения местного бюджета, с учетом соблюдения режима секретности, служебной, 

коммерческой или иной охраняемой законом тайны; 

      10) получает в установленный срок от объектов государственного финансового 

контроля, финансируемых из местного бюджета, необходимые документы, справки, 

устные и письменные объяснения по вопросам, связанным с проведением внешнего 

контроля за исполнением местного бюджета; 

      11) привлекает к проведению контроля за исполнением местного бюджета 

соответствующих специалистов местных государственных органов и при необходимости 

аудиторские организации и экспертов с оплатой их услуг в пределах выделенных на эти 

цели средств из местного бюджета; 

      12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 138 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; 

от 5 мая 2006 года N 139 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона РК N 139); от 5 

июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

Глава 30. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

       Статья 139. Внутренний контроль 

      Внутренний контроль осуществляется центральным уполномоченным органом по 

внутреннему контролю и службами внутреннего контроля. 

       Статья 140. Полномочия центрального уполномоченного  

                  органа по внутреннему контролю 

      Центральный уполномоченный орган по внутреннему контролю: 

      1) осуществляет контроль соответствия, финансовой отчетности и эффективности 

исполнения объектами государственного финансового контроля расходов 

республиканского и местных бюджетов; 

      2) дает рекомендации по повышению эффективности контроля, осуществляемого 

службами внутреннего контроля; 

      3) применяет меры по выявлению, пресечению и недопущению нецелевого, 

необоснованного и неэффективного использования средств республиканского и местных 

бюджетов в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

      4) направляет в Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского 



бюджета, ревизионные комиссии маслихатов для информирования соответствующие 

планы и акты контроля; 

      5) осуществляет контроль за исполнением предписаний, направляемых объекту 

государственного финансового контроля, и решений, принятых по итогам контрольных 

мероприятий; 

      6) передает материалы контроля в правоохранительные органы или органы, 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, в случаях 

выявления признаков преступлений или административных правонарушений в действиях 

должностных лиц объектов государственного финансового контроля при использовании 

средств республиканского и местных бюджетов, иных фактов нарушения 

законодательства Республики Казахстан; 

      7) осуществляет контроль за соблюдением стандартов государственного финансового 

контроля службами внутреннего контроля; 

      8) организует повышение квалификации и переподготовку кадров в области 

внутреннего контроля; 

      9) рассматривает отчеты государственных органов, имеющих службу внутреннего 

контроля, о выполнении планов и результатах проведения внутреннего контроля; 

      10) в пределах компетенции осуществляет контроль за деятельностью 

государственных органов и организаций всех форм 

собственности по вопросам, касающимся полноты и своевременности внесения 

неналоговых поступлений в республиканский и местные бюджеты; 

      10-1) осуществляет контроль за соблюдением условий и процедур предоставления 

бюджетных кредитов, государственных гарантий и поручительств государства; 

      11) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств, выданных из республиканского и местных бюджетов, а также гарантированных 

государством займов, поручительств государства, связанных грантов и активов 

государства; 

      12) дает оценку эффективности и результативности исполнения республиканских и 

местных бюджетных программ (подпрограмм); 

      13) осуществляет контроль за формированием и использованием государственными 

учреждениями денег от реализации товаров (работ, услуг), остающихся в их 

распоряжении; 

      14) запрашивает и получает в установленный им срок от объектов государственного 

финансового контроля необходимые документы, справки, устные и письменные 

объяснения по вопросам, связанным с проведением контроля; 

      15) принимает участие в контроле за исполнением чрезвычайного государственного 

бюджета; 

      16) получает необходимую информацию от государственных органов, имеющих 

службы внутреннего контроля; 

      17) привлекает к проведению контроля соответствующих специалистов 

государственных органов и при необходимости аудиторские организации и экспертов с 

оплатой их услуг в пределах выделенных на эти цели средств из республиканского 

бюджета; 

      18) беспрепятственно знакомится с документацией, относящейся к вопросам 

исполнения республиканского и местных бюджетов, использования связанных грантов, 

активов государства, гарантированных государством займов, а также денег от реализации 

государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении, 

с учетом соблюдения режима секретности, служебной, коммерческой или иной 

охраняемой законом тайны; 

      19) анализирует акты контроля служб внутреннего контроля и дает рекомендации по 

повышению эффективности их деятельности; 

      20) разрабатывает мероприятия по вопросам совершенствования нормативной 



правовой базы и методики проведения внутреннего контроля; 

      21) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 140 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; 

от 5 мая 2006 года N 139 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона РК N 139); от 5 

июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 141. Служба внутреннего контроля 

      1. Служба внутреннего контроля создается по решению руководителя центрального 

государственного органа в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

      Перечень государственных органов, которым разрешается создание служб 

внутреннего контроля, определяется Правительством Республики Казахстан. 

      2. Служба внутреннего контроля подотчетна руководителю центрального 

государственного органа, организационно и функционально независима от других 

структурных подразделений государственного органа. 

      3. Служба внутреннего контроля: 

      1) составляет план контроля; 

      2) представляет отчет по выполнению планов проведения внутреннего контроля 

руководителю центрального государственного органа. 

      4. Государственный орган, имеющий службу внутреннего контроля, представляет 

планы контроля, отчеты об их выполнении и результаты проведения внутреннего 

контроля в центральный уполномоченный орган по внутреннему контролю по 

установленным им формам и срокам. 

      Требования о предоставлении отчетов и информации о планах проведения 

внутреннего контроля не распространяются на случаи, связанные с контролем за 

расходами, информация о которых относится к государственным секретам. 

      5. Служба внутреннего контроля вправе: 

      1) проводить внутренний контроль в государственном органе и его территориальных 

подразделениях и в подведомственных организациях; 

      2) получать консультации центрального уполномоченного органа по внутреннему 

контролю. 

Глава 31. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ И 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, 

РЕВИЗИОННЫХ КОМИССИЙ МАСЛИХАТОВ 

       Статья 142. Права и обязанности руководителя объекта  

                  государственного финансового контроля 

      1. Руководитель объекта государственного финансового контроля вправе: 

      1) знать цель, время и продолжительность контроля, его результаты, выводы и 

рекомендации; 

      2) не допускать к контролю работников органов государственного финансового 

контроля, членов ревизионных комиссий маслихатов, не представивших соответственно 

поручения Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, 

ревизионной комиссии маслихата, приказ руководителя центрального уполномоченного 

органа по внутреннему контролю или его территориального подразделения; 

      3) в случае несогласия с результатами контроля в десятидневный срок направлять 

органу государственного финансового контроля или ревизионной комиссии маслихата, 

приводившим контроль, возражения к акту контроля; 

      4) в порядке, установленном законодательством Республики 



Казахстан, обжаловать действия органа государственного финансового 

контроля, ревизионной комиссии маслихата, осуществляющих контроль. 

      2. Руководитель объекта государственного финансового контроля обязан: 

      1) обеспечивать работников органа государственного финансового контроля, членов 

ревизионных комиссий маслихатов рабочими местами; 

      2) обеспечивать работников органа государственного финансового контроля, служб 

внутреннего контроля, членов ревизионных комиссий маслихатов всей запрашиваемой 

информацией, необходимой для осуществления контрольной работы, и нести 

персональную ответственность за ее достоверность, объективность и полноту; 

      3) не вмешиваться в действия работников органа государственного финансового 

контроля, служб внутреннего контроля, членов ревизионных комиссий маслихатов, не 

вводить в заблуждение, не препятствовать проведению контроля и не ограничивать 

масштаб контроля; 

      4) своевременно представлять отчет о принятых мерах по устранению недостатков; 

      5) в трехдневный срок со дня представления акта на ознакомление с результатами 

проведенного контроля в установленном порядке подписать акт контроля. 

       Статья 143. Взаимодействие государственных органов и  

                  ревизионных комиссий маслихатов в сфере  

                  государственного финансового контроля 
  

        1. Центральный уполномоченный орган по внутреннему контролю направляет в 

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, ревизионные 

комиссии маслихатов планы и акты контроля. 

      2. Органы государственного финансового контроля и ревизионные комиссии 

маслихатов взаимно признают результаты контроля при условии соответствия актов 

контроля требованиям стандартов государственного финансового контроля, в 

согласованные сроки обмениваются информацией о проверенных объектах и программах, 

охваченных тематическим контролем. 

      3. Комплексный контроль органами государственного финансового контроля и 

ревизионными комиссиями маслихатов проводится не чаще одного раза в год и не реже 

одного раза в два года. 

      4. Органы государственного финансового контроля, ревизионные  комиссии 

маслихатов и службы внутреннего контроля по согласованию могут осуществлять 

совместную контрольную деятельность. 

       Статья 144. Конфликт интересов 
  

        1. Конфликт интересов - деятельность или отношения, которые способны ограничить 

объективность и независимость органов государственного финансового контроля, 

ревизионных комиссий маслихатов, служб внутреннего контроля, их работников и членов. 

      2. Запрещается проведение контроля работникам органов государственного 

финансового контроля, служб внутреннего контроля, членам ревизионных комиссий 

маслихатов: 

      1) являющимся близкими родственниками, свойственниками или доверенными лицами 

руководителя, учредителя или участника объекта государственного финансового 

контроля; 

      2) из числа работников, участников, должностных лиц объекта контроля, имеющих в 

нем личные имущественные интересы; 

      3) работавшим в объекте государственного финансового контроля либо являвшимся 

близкими родственниками, свойственниками или доверенными лицами руководителя, 

учредителя или участника объекта государственного финансового контроля в 



проверяемый период. 

      3. При возникновении конфликта интересов работники органов государственного 

финансового контроля, службы внутреннего контроля должны сообщить об этом 

руководителям, назначившим контроль, а член ревизионной комиссии маслихата - 

председателю ревизионной комиссии. Ответственность за возникновение ситуаций 

конфликта интересов возлагается на работника органа государственного финансового 

контроля, службы внутреннего контроля, члена ревизионной комиссии маслихата в 

соответствии с законами Республики Казахстан. 

       Статья 145. Ответственность должностных лиц органов  

                  государственного финансового контроля, 

                  служб внутреннего контроля, объектов 

                  государственного финансового контроля, 

                  членов ревизионных комиссий маслихатов 
  

        1. Работники органов государственного финансового контроля, служб внутреннего 

контроля, члены ревизионных комиссий маслихатов несут предусмотренную законами 

Республики Казахстан ответственность за достоверность, объективность и полноту 

сведений, изложенных в актах контроля.  

      2. Воспрепятствование должностным лицам органов государственного финансового 

контроля, служб внутреннего контроля, членам ревизионных комиссий в выполнении ими 

служебных обязанностей в соответствии с их компетенцией, выразившееся в отказе 

допуска для проведения контроля, отказе от предоставления необходимых документов, 

материалов, информации о деятельности и иных сведений, предоставлении недостоверной 

информации, создании иного препятствования в осуществлении контроля, а также 

невыполнение или ненадлежащее выполнение актов об устранении выявленных 

нарушений влекут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан. 

(Прим. РЦПИ: см. ст. 183-185 K010155) 

       Статья 145-1. Виды финансовых нарушений 
  

       К финансовым нарушениям относятся: 

      1) нецелевое использование средств республиканского и местных бюджетов, 

связанных грантов, гарантированных государством займов, поручительств государства, 

активов государства; 

      2) необоснованное (неправомерное) использование средств республиканского и 

местных бюджетов, в том числе целевых трансфертов и кредитов, а также связанных 

грантов, гарантированных государством займов, активов государства; 

      3) неэффективное использование средств республиканского и местных бюджетов, в 

том числе целевых трансфертов и кредитов, а также связанных грантов, гарантированных 

государством займов, активов государства; 

      4) несвоевременное, неполное зачисление, перечисление поступлений в бюджет; 

      5) нарушение правил ведения бюджетного учета, составления и представления 

отчетности; 

      6) нарушение условий и процедур предоставления бюджетных кредитов, 

государственных гарантий, поручительств государства. 

      Сноска. Глава дополнена статьей 145-1 - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 145-2. Отчетность о результатах контрольных 

                    мероприятий 
  



       1. Структура единой отчетности о результатах государственного финансового 

контроля формируется согласно видам выявленных финансовых нарушений, 

установленных статьей 145-1 настоящего Кодекса. 

      2. Не допускается отражение одних и тех же финансовых нарушений в отчетности 

нескольких органов государственного финансового контроля. 

      В этих целях результаты внешнего и внутреннего контроля, проведенного органами 

государственного финансового контроля, учитываются в единой информационной 

системе. 

      3. Формы отчетности, согласованные с центральным уполномоченным органом по 

статистике, утверждаются Счетным комитетом по контролю за исполнением 

республиканского бюджета и центральным уполномоченным органом по внутреннему 

контролю. 

      4. Не допускается включение в отчетность материалов контроля с не рассмотренными 

в установленном порядке возражениями объекта государственного финансового контроля. 

      Сноска. Глава дополнена статьей 145-2 - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

      Статья 146. Разрешение споров 

      Действия должностных лиц органов государственного финансового контроля, служб 

внутреннего контроля, объектов государственного финансового контроля, а также членов 

ревизионных комиссий маслихатов могут быть обжалованы в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

Раздел 8. БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

Глава 32. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

       Статья 147. Классификация бюджетных инвестиций 

      1. Бюджетные инвестиции осуществляются посредством реализации бюджетных 

инвестиционных проектов и бюджетных инвестиционных программ (далее - бюджетные 

инвестиционные проекты (программы) софинансирования концессионных проектов, а 

также посредством участия в уставном капитале юридических лиц. 

      2. По уровню значимости решаемых задач бюджетные инвестиционные проекты 

(программы) подразделяются на республиканские и местные бюджетные инвестиционные 

проекты (программы). 

      3. Критериями определения республиканских и местных бюджетных инвестиционных 

проектов (программ) являются: 

      1) критерий по виду собственности, определяющий бюджетный инвестиционный 

проект (программу) как республиканский или местный в зависимости от возникающего 

права собственности (республиканской или коммунальной) на имущество, полученное в 

результате реализации бюджетного инвестиционного проекта (программы); 

      2) критерий по получателям выгод, определяющий бюджетный инвестиционный 

проект (программу) как республиканский, если получателями экономических выгод от 

реализации бюджетного инвестиционного проекта (программы) являются субъекты двух и 

более областей, города республиканского значения, столицы, и как местный, если 

получателями экономических выгод от реализации бюджетного инвестиционного проекта 

(программы) являются субъекты одной области, города республиканского значения, 

столицы. 

      4. Для определения бюджетного инвестиционного проекта (программы) как 



республиканского достаточно соответствие его одному из указанных в пункте 3 

настоящей статьи критериев. 

      5. Классификация местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 

областные, городов республиканского значения, столицы и районные (городские 

областного значения) осуществляется на основе критериев, предусмотренных пунктом 3 

настоящей статьи. 

      6. Республиканские бюджетные инвестиционные проекты (программы) реализуются 

центральными государственными органами и финансируются за счет средств 

республиканского бюджета. 

      7. Местные бюджетные инвестиционные проекты (программы) реализуются местными 

исполнительными органами и финансируются за счет средств местного бюджета. 

      8. Согласование перечней приоритетных местных бюджетных инвестиционных 

проектов (программ) осуществляется центральным и местным уполномоченными 

органами по экономическому планированию в рамках среднесрочных планов социально-

экономического развития регионов в порядке, определяемом Правительством Республики 

Казахстан. 

      Сноска. В статью 147 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2); от 05.07.2008 N 66-IV(порядок введения в 

действие см. ст.2). 

                    Статья 148. Принципы планирования и осуществления 

                  бюджетных инвестиций 

      1. Бюджетные инвестиции планируются и осуществляются в соответствии со 

следующими принципами: 

      1) стабильности и взаимодополняемости всех программных и плановых документов в 

системе планирования социально-экономического развития Республики Казахстан; 

      2) последовательности и соответствия решений государственных органов и 

должностных лиц принятой государственной инвестиционной политике. 

      2. Порядок планирования и осуществления бюджетных инвестиций посредством 

реализации бюджетных инвестиционных проектов (программ) и софинансирования 

концессионных проектов определяется в соответствии со статьями 149, 150, 150-1, 150-2, 

150-3, 152 и 152-1 настоящего Кодекса. 

      Планирование бюджетных инвестиционных проектов (программ) и софинансирования 

концессионных проектов осуществляется в три этапа: 

      1) разработка мероприятий, носящих инвестиционный характер, на стадии разработки 

государственных, отраслевых (секторальных), региональных программ; 

      2) формирование и утверждение перечней бюджетных инвестиционных проектов 

(программ)  и концессионных проектов, требующих софинансирования, в составе перечня 

бюджетных программ (подпрограмм) после утверждения государственных, отраслевых 

(секторальных), региональных программ; 

      3) формирование и утверждение перечней приоритетных бюджетных инвестиционных 

проектов (программ) и концессионных проектов, требующих софинансирования, на 

стадии разработки бюджета. 

      3. Порядок планирования и осуществления бюджетных инвестиций посредством 

участия в уставном капитале юридических лиц определяется статьей 153 настоящего 

Кодекса. 

      Сноска. В статью 148 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2); от 05.07.2008 N 66-IV(порядок введения в 

действие см. ст.2). 



      Статья 149. Разработка мероприятий, носящих  

                  инвестиционный характер 
  

       1. Мероприятия, носящие инвестиционный характер, входят в перечень мероприятий 

государственных, отраслевых (секторальных) и региональных программ. 

      2. Разработка мероприятий, носящих инвестиционный характер, осуществляется на 

стадии разработки и согласования государственных, отраслевых (секторальных) и 

региональных программ. 

      3. Мероприятия, носящие инвестиционный характер, подлежат отраслевой экспертизе. 

      4. Уполномоченные органы несут ответственность за обоснованность и эффективность 

предлагаемых решений по оценке: 

      выявления проблем текущего состояния отрасли, которые влияют на ее дальнейшее 

развитие; 

      соответствия целей проекта приоритетам развития отрасли, установленным 

стратегическими, среднесрочными программами, планами развития республики или 

региона, а также решению существующих проблем в отрасли; 

      альтернативных вариантов достижения целей проекта; 

      ситуации в отрасли в случаях реализации проекта и отсутствия такой реализации; 

      распределения выгод от реализации проекта. 

      5. Порядок разработки мероприятий, носящих инвестиционный характер, 

устанавливается Правительством Республики Казахстан в составе порядка разработки 

государственных, отраслевых (секторальных) региональных программ. 

      Сноска. Статья 149 в редакции - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 (порядок 

введения в действие см. ст.2). 

      Статья 150. Порядок формирования перечня бюджетных 

                  инвестиционных проектов (программ) 
  

       1. Основанием для включения в перечень бюджетных инвестиционных проектов 

(программ) является: 

      утвержденные государственные, отраслевые (секторальные), региональные 

программы; 

      наличие технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов 

(программ); 

      положительное заключение экономической экспертизы технико-экономического 

обоснования бюджетного инвестиционного проекта (программы); 

      решения бюджетной комиссии. 

      2. Технико-экономическое обоснование бюджетного инвестиционного проекта 

(программы) содержит результаты изучения осуществимости и эффективности 

бюджетного инвестиционного проекта (программы), проводимого на основе 

экономического анализа затрат и выгод. 

      3. Требования к разработке технико-экономического обоснования бюджетного 

инвестиционного проекта (программы) определяются центральным уполномоченным 

органом по экономическому планированию. 

      4. Разработка технико-экономического обоснования бюджетных инвестиционных 

проектов (программ) осуществляется в случае, если проект предусмотрен утвержденными 

государственными, отраслевыми (секторальными) и региональными программами, а 

также одобрен решением бюджетной комиссии. При этом финансирование разработки 

технико-экономического обоснования бюджетных инвестиционных проектов (программ) 

производится в рамках распределяемых бюджетных программ соответственно 

центрального или местных уполномоченных органов по экономическому планированию. 
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      5. Для подтверждения установленных технико-экономических параметров бюджетного 

инвестиционного проекта (программы) технико- экономическое обоснование подлежит 

экономической и другим экспертизам, предусмотренным законодательством Республики 

Казахстан. 

      6. Экономическая экспертиза бюджетного инвестиционного проекта (программы) 

проводится на основе отраслевой экспертизы, других требуемых в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан заключений экспертиз и является обязательной 

формой комплексной оценки экономического анализа бюджетного инвестиционного 

проекта (программы), проведенного в рамках разработки его технико-экономического 

обоснования.  

      7. Экономическая экспертиза бюджетных инвестиционных проектов (программ), 

планируемых к реализации на территории других государств, а также не 

предусматривающих строительную деятельность, проводится на основе технико-

экономического обоснования и заключения к нему экспертизы отраслевого органа. 

      8. Экономическая экспертиза республиканских бюджетных инвестиционных проектов 

(программ), а также местных бюджетных инвестиционных проектов (программ), 

планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитование 

из республиканского бюджета, осуществляется юридическим лицом, определяемым 

Правительством Республики Казахстан. 

      9. Экономическая экспертиза местных бюджетных инвестиционных проектов 

(программ) осуществляется юридическими лицами, определяемыми местными 

исполнительными органами. 

      10. Юридические лица, определенные на осуществление экономической экспертизы 

бюджетных инвестиционных проектов (программ), несут ответственность в соответствии 

с законами Республики Казахстан за обоснованность и эффективность предлагаемых 

решений по реализации бюджетного инвестиционного проекта (программы), а также в 

случае отсутствия в заключении экономической экспертизы оценки рисков, оказавших 

негативное влияние на реализацию бюджетного инвестиционного проекта (программы) и 

достижение его целей. 

      11. В случае необходимости юридические лица, определенные на осуществление 

экономической экспертизы, вправе требовать проведения дополнительной экспертизы по 

вопросам, не охваченным или неполностью охваченным проведенными экспертизами, а 

также независимой экспертизы. 

      12. По результатам экономической экспертизы технико-экономическое обоснование 

бюджетного инвестиционного проекта (программы) утверждается администратором 

бюджетной программы. 

      13. По проектам, являющимся технически несложными, строительство которых 

предполагается по типовым проектам, типовым проектным решениям и проектам 

повторного применения, одобренным в рамках соответствующих государственных, 

отраслевых (секторальных) и региональных программ, не требуется разработка технико-

экономического обоснования. 

      14. Перечень проектов, не требующих разработки технико-экономического 

обоснования, определяется Правительством Республики Казахстан. 

      15. Перечень бюджетных инвестиционных проектов (программ) формируется на 

основании утвержденных государственных, отраслевых (секторальных) и региональных 

программ и при наличии утвержденных технико-экономических обоснований, за 

исключением проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования, 

положительного заключения экономической экспертизы на него. 

      Перечень бюджетных инвестиционных проектов (программ) включается в перечень 

бюджетных программ (подпрограмм). 

      Сноска. Статья 150 в редакции - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 (порядок 

введения в действие см. ст.2). 



       Статья 150-1. Порядок формирования перечня концессионных 

                    проектов, требующих софинансирования 

      1. Основанием для формирования перечня концессионных проектов, требующих 

софинансирования, является: 

      1) наличие технико-экономического обоснования; 

      2) положительное заключение экономической экспертизы технико-экономического 

обоснования; 

      3) согласование концессионного проекта с центральным уполномоченным органом по 

исполнению бюджета и уполномоченным государственным органом по осуществлению 

права распоряжения республиканской собственностью по существующим объектам 

республиканской собственности; 

      4) положительное решение бюджетной комиссии. 

      2. Формирование перечня концессионных проектов, софинансируемых из 

республиканского или местных бюджетов, осуществляется центральным или местным 

уполномоченным органом по экономическому планированию в порядке, определяемом 

Правительством Республики Казахстан. 

      Сноска. Глава 32 дополнена статьей 150-1 в соответствии с Законом РК от 

05.07.2008 N 66-IV(порядок введения в действие см. ст.2). 

      Статья 150-2. Разработка и экспертиза технико-экономического 

                    обоснования концессионных проектов 

      Разработка и экспертиза технико-экономического обоснования концессионных 

проектов осуществляются в рамках распределяемых бюджетных программ 

соответственно центрального или местных уполномоченных органов по экономическому 

планированию. 

      Требования к разработке и экспертизе технико-экономического обоснования 

концессионных проектов определяются центральным уполномоченным органом по 

экономическому планированию. 

      Сноска. Глава 32 дополнена статьей 150-2 в соответствии с Законом РК от 

05.07.2008 N 66-IV(порядок введения в действие см. ст.2). 

      Статья 150-3. Консультативное сопровождение концессионных 

                    проектов 

      Консультативное сопровождение концессионных проектов осуществляется в рамках 

распределяемых бюджетных программ соответственно центрального или местных 

уполномоченных органов по экономическому планированию в порядке, определяемом 

Правительством Республики Казахстан. 

      Сноска. Глава 32 дополнена статьей 150-3 в соответствии с Законом РК от 

05.07.2008 N 66-IV(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 151. Формирование и утверждение перечней 

                  приоритетных бюджетных инвестиционных 

                  проектов (программ) 
     Сноска. Статья 151 исключена Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 (порядок 

введения в действие см. ст.2). 

      Статья 152. Реализация бюджетных инвестиционных 

                  проектов (программ) 
  



        1. Бюджетные инвестиционные проекты (программы) реализуются в соответствии с 

их утвержденными в установленном порядке технико-экономическими обоснованиями. 

      2. Строительная деятельность, предусматриваемая в рамках реализации бюджетных 

инвестиционных проектов (программ), осуществляется в соответствии с утвержденной в 

установленном порядке проектно-сметной документацией. 

      2-1. Строительная деятельность на территории иностранных государств, 

предусматриваемая в рамках реализации бюджетных инвестиционных проектов 

(программ), осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией, 

утверждаемой в порядке, установленном законодательством государства, на территории 

которого данный проект реализуется. 

      2-1. По инвестиционным проектам (программам), имеющим единые технические 

параметры, осуществляется разработка типового проекта. 

      Финансирование разработки и проведения экспертиз типовых проектов 

осуществляется за счет средств соответствующей бюджетной программы 

уполномоченного органа по делам строительства. 

      Применение типовых проектов при реализации бюджетных инвестиционных проектов 

(программ) осуществляется путем привязки к конкретной площадке строительства. 

      3. Стоимость бюджетных инвестиционных проектов (программ) подлежит 

корректировке на основании утвержденной проектно-сметной документации и (или) 

заключенных договоров о государственных закупках. 

      4. Не допускается разработка проектно-сметной документации по бюджетным 

инвестиционным проектам (программам), не включенным в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов (программ). 

     Сноска. В статью 152 внесены изменения - Законом РК от 10 января 2006 года N 116 

(порядок введения в действие см. ст.2 Закона N 116); от 5 июля 2006 года N 165 (порядок 

введения в действие см. ст.2). 

       Статья 152-1. Осуществление бюджетных инвестиций 

                     посредством софинансирования концессионных 

                     проектов 

      1. Бюджетные инвестиции, осуществляемые посредством софинансирования 

концессионных проектов, реализуются на основании договора концессии. 

      2. Софинансирование концессионных проектов производится концедентом в рамках 

соответствующей бюджетной программы. 

      3. Софинансирование концессионных проектов осуществляется в порядке, 

определяемом Правительством Республики Казахстан. 

      Сноска. Глава 32 дополнена статьей 152-1 в соответствии с Законом РК от 

05.07.2008 N 66-IV(порядок введения в действие см. ст.2). 

      Статья 153. Планирование и осуществление бюджетных 

                  инвестиций посредством участия в уставном 

                  капитале юридических лиц 
  

       1. Планирование бюджетных инвестиций посредством участия в уставном капитале 

юридических лиц осуществляется в рамках государственных, отраслевых (секторальных) 

и региональных программ при разработке среднесрочного плана социально-

экономического развития. 

      2. Подготовка и отбор бюджетных инвестиций, планируемых к реализации 

посредством участия в уставном капитале юридических лиц, осуществляются на стадии 

разработки и согласования государственных, отраслевых (секторальных) программ. 

      3. Отбор бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия в 



уставном капитале юридических лиц, осуществляется на основании заключения 

экспертизы центрального и местных уполномоченных органов по экономическому 

планированию по финансово-экономическому обоснованию бюджетных инвестиций. 

Финансово-экономическое обоснование бюджетных инвестиций представляет собой 

документ, содержащий обоснование целесообразности и оценку эффективности вложения 

бюджетных средств в уставный капитал юридических лиц.  

      4. Финансово-экономические обоснования бюджетных инвестиций, осуществляемых 

посредством участия в уставном капитале юридических лиц, разрабатываются и 

представляются в центральный и местные уполномоченные органы по экономическому 

планированию администраторами бюджетных программ. Требования к содержанию, 

порядок разработки и рассмотрения финансово-экономического обоснования бюджетных 

инвестиций определяются центральным уполномоченным органом по экономическому 

планированию. 

      5. Бюджетные инвестиции, прошедшие отбор и планируемые к реализации 

посредством участия в уставном капитале юридических лиц, включаются в 

среднесрочный план социально-экономического развития на соответствующий 

трехлетний период на основании решения бюджетной комиссии. 

      6. Бюджетные инвестиции посредством участия в уставном капитале юридических лиц 

осуществляются Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными 

органами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

      7. Не допускается выделение бюджетных средств на увеличение уставного капитала 

юридических лиц в целях покрытия их задолженности и текущих расходов, не связанных 

с выполнением задач, определенных государственными, отраслевыми (секторальными) и 

региональными программами. 

      Сноска. Статья 153 в редакции - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 (порядок 

введения в действие см. ст.2). 

Глава 33. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

       Статья 154. Мониторинг реализации бюджетных инвестиций 

      1. Мониторинг реализации бюджетных инвестиций предусматривает: 

      1) сбор и обработку информации, предоставленной администраторами бюджетных 

программ, о ходе и результатах подготовки и реализации бюджетных инвестиционных 

проектов (программ); 

      2) оформление и предоставление администраторами бюджетных программ в 

центральный и местный уполномоченные органы по бюджетному планированию 

информации о ходе и результатах подготовки и реализации бюджетных инвестиционных 

проектов (программ); 

      3) предоставление центральным и местным уполномоченными органами по 

исполнению бюджета в центральный и местный уполномоченные органы по бюджетному 

планированию сводного плана поступлений и финансирования бюджетных программ 

(подпрограмм) развития и информации по фактически осуществленным выплатам в 

рамках бюджетных программ (подпрограмм) развития в разрезе бюджетных 

инвестиционных проектов (программ); 

      4) текущую оценку эффективности осуществления бюджетных инвестиций 

центральным и местным уполномоченными органами по бюджетному планированию на 

основе предоставленной информации о ходе реализации бюджетных инвестиционных 

проектов (программ) и информации по фактически осуществленным выплатам по 

бюджетным программам (подпрограммам) развития; 

      5) составление и предоставление местным уполномоченным органом по бюджетному 



планированию в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию и 

местный уполномоченный орган по экономическому планированию сводной информации 

о ходе реализации бюджетных инвестиций, осуществляемых за счет средств местного 

бюджета; 

      6) составление и предоставление центральным уполномоченным органом по 

бюджетному планированию в Правительство Республики Казахстан и центральный 

уполномоченный орган по экономическому планированию сводной информации о ходе 

реализации бюджетных инвестиций, осуществляемых за счет средств республиканского и 

местных бюджетов. 

      2. Сроки и формы предоставления информации, предусматриваемой в рамках 

осуществления мониторинга реализации бюджетных инвестиций, определяются 

центральным уполномоченным органом по экономическому планированию. P000848 

      3. На основании данных мониторинга бюджетных инвестиций, а также с учетом 

текущей и прогнозируемой социально-экономической и политической ситуации 

центральный и местный уполномоченные органы по бюджетному планированию вправе 

вносить в Правительство Республики Казахстан и местные исполнительные органы 

предложения по реализации мер эффективного осуществления бюджетных инвестиций. 

      4. Меры эффективного осуществления бюджетных инвестиций включают: 

      1) принятие нормативных правовых актов и других решений Правительства 

Республики Казахстан и местных исполнительных органов, направленных на эффективное 

осуществление бюджетных инвестиций; 

      2) прекращение или приостановление в обоснованных случаях осуществления 

бюджетных инвестиций; 

      3) иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 

       Статья 155. Оценка эффективности бюджетных инвестиций 

      1. Целями осуществления оценки эффективности бюджетных инвестиций являются 

совершенствование процесса планирования бюджетных инвестиций и выработка 

рекомендаций по формированию и осуществлению государственной инвестиционной 

политики. 

      2. Оценка эффективности бюджетных инвестиций осуществляется центральным и 

местным уполномоченными органами по экономическому планированию и 

предусматривает сбор данных о результатах и последствиях осуществления бюджетных 

инвестиций, анализ полученных данных и оценку эффективности реализации 

государственной инвестиционной политики. 

      3. Оценка эффективности бюджетных инвестиций осуществляется посредством 

сопоставления фактических и планируемых затрат, фактических и ожидаемых результатов 

бюджетных инвестиций, а также оценки факторов, повлиявших на эффективность 

бюджетных инвестиций. 

      4. Данные для оценки эффективности бюджетных инвестиций представляются в 

центральный и местный уполномоченные органы по экономическому планированию 

администраторами бюджетных программ в порядке и составе, определяемых центральным 

уполномоченным органом по экономическому планированию. 

      5. Центральный и местный уполномоченные органы по экономическому 

планированию на основе представленных данных формируют отчеты по оценке 

эффективности бюджетных инвестиций. 

      6. Отчеты по оценке эффективности бюджетных инвестиций представляются: 

      1) местными уполномоченными органами по экономическому планированию в 

местные исполнительные органы и центральный уполномоченный орган по 

экономическому планированию ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным; 

      2) центральным уполномоченным органом по экономическому планированию в 



Правительство Республики Казахстан ежегодно до 1 апреля года, следующего за 

отчетным. 

      7. Информация по оценке эффективности бюджетных инвестиций предоставляется 

центральным и местными уполномоченными органами по экономическому планированию 

соответственно в Правительство Республики Казахстан и соответствующий акимат в 

установленные Правительством Республики Казахстан сроки. 

      8. Отчет по оценке эффективности бюджетных инвестиций включает: 

      1) данные технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного 

проекта (программы) или финансово-экономического обоснования бюджетных 

инвестиций, осуществленных посредством участия в уставном капитале юридических 

лиц; 

      2) достигнутые результаты реализации бюджетного инвестиционного проекта 

(программы) или бюджетных инвестиций, осуществленных посредством участия в 

уставном капитале юридических лиц; 

      3) источники и методы сбора, а также методы обработки и анализа информации для 

оценки эффективности бюджетных инвестиций; 

      4) результаты оценки эффективности бюджетных инвестиций; 

      5) рекомендации по формированию и осуществлению государственной 

инвестиционной политики. 

      9. Порядок составления и представления отчета по оценке эффективности бюджетных 

инвестиций определяется центральным уполномоченным органом по экономическому 

планированию. P000968 

      Сноска. В статью 155 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

РАЗДЕЛ 9. ГРАНТЫ 

Глава 34. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГРАНТАХ 

       Статья 156. Понятия, используемые в настоящем разделе 

      В настоящем разделе используются следующие понятия: 

      1) безвозмездная техническая помощь - осуществление или организация донорами 

поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг государственным организациям 

Республики Казахстан; 

      2) безвозмездная финансовая помощь - предоставление донорами государственным 

организациям Республики Казахстан денег для финансирования поставки товаров, 

выполнения работ и оказания услуг; 

      3) грант - безвозмездная финансовая или техническая помощь, предоставляемая 

донорами государственным организациям Республики Казахстан; 

      4) доноры - иностранные государства, их правительства и агентства, международные и 

зарубежные государственные организации, зарубежные неправительственные 

общественные организации и фонды, чья деятельность не противоречит Конституции 

Республики Казахстан; 

      5) соглашение о связанном гранте - договор между государственным органом и 

донором, предусматривающий предоставление Республике Казахстан безвозмездной 

финансовой или технической помощи. 

      Сноска. В статью 156 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13. 

      Статья 157. Классификация грантов 
  

       Гранты по условиям предоставления подразделяются на: 



      1) связанные гранты - гранты, предусматривающие дальнейшее заимствование 

Правительством Республики Казахстан у донора, предоставившего грант, или 

софинансирование из государственного бюджета в рамках соответствующей бюджетной 

программы, направленной на реализацию связанного гранта; 

      2) несвязанные гранты - гранты, не предусматривающие дальнейшее заимствование 

Правительством Республики Казахстан у донора, предоставившего грант, или 

софинансирование из государственного бюджета. 

      Привлечение, использование, мониторинг и оценка эффективности использования 

несвязанных грантов осуществляются в порядке,  определяемом Правительством 

Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 157 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; 

от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 158. Планирование связанных грантов     
  

       1. Планирование связанных грантов - деятельность по формированию, представлению 

и отбору заявок на привлечение связанных грантов. 

      2. Основой планирования связанных грантов являются: 

      1) среднесрочный план социально-экономического развития республики; 

      2) предложения доноров о предоставлении безвозмездной финансовой и технической 

помощи. 

      3. Формирование заявок на привлечение связанных грантов осуществляется 

центральными государственными, местными представительными и исполнительными 

органами на основании государственных, отраслевых (секторальных) программ, а также 

предложений доноров. 

      4. Заявки на привлечение связанных грантов представляются центральными 

государственными органами с учетом заявок местных представительных и 

исполнительных органов в центральный уполномоченный орган по экономическому 

планированию в порядке,  определяемом Правительством Республики Казахстан.       

      5. Отбор заявок на привлечение связанных грантов осуществляется центральным 

уполномоченным органом по экономическому планированию на основании: 

      1) соответствия заявки на привлечение связанного гранта приоритетам социально-

экономического развития Республики Казахстан на среднесрочный период; 

      2) соответствия заявки на привлечение связанного гранта политике предоставления 

связанных грантов донорами. 

      6. На основании отобранных заявок на привлечение связанных грантов центральный 

уполномоченный орган по экономическому планированию формирует перечень 

приоритетных заявок на привлечение грантов, утверждаемый Правительством Республики 

Казахстан. 

      Сноска. В статью 158 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13. 

Глава 35. ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЯЗАННЫХ ГРАНТОВ 

      Сноска. В заголовок внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13. 

      Статья 159. Привлечение связанных грантов 

      1. На основании перечня приоритетных заявок на привлечение связанных грантов 

центральный уполномоченный орган по экономическому планированию направляет 

донорам заявки на предоставление связанных грантов. P070525 

      2. Направление донорам заявки на предоставление связанного гранта осуществляется 

по форме, установленной донорами, заполнение которой производится 



соответствующими центральными государственными или местными представительными 

или исполнительными органами на основании запроса центрального уполномоченного 

органа по экономическому планированию. 

      Запрещается обращение к донорам без согласования с центральным уполномоченным 

органом по экономическому планированию. 

      3. (исключен) 

      4. В случае одобрения донором заявки на привлечение связанного гранта 

целесообразность его привлечения определяется соответствующими бюджетными 

комиссиями. Центральный уполномоченный орган по экономическому планированию 

формирует перечень заявок на привлечение связанных грантов и направляет его в 

центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию либо в местные 

исполнительные органы для организации работ по вынесению заявок на рассмотрение 

соответствующим бюджетным комиссиям. 

      5. Соглашение о связанном гранте заключается после утверждения республиканского 

или местных бюджетов на соответствующий финансовый год. 

      6. (исключен) 

      Сноска. В статью 159 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; 

от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 160. Использование связанных грантов 
  

        1. Использование связанных грантов образует отдельную бюджетную программу 

(подпрограмму) и осуществляется государственными организациями-получателями 

грантов в соответствии с соглашением о связанном гранте и законодательством 

Республики Казахстан. 

      2. Государственные организации-получатели связанных грантов обязаны: 

      1) своевременно исполнять принятые на себя обязательства, предусмотренные 

соглашением о связанном гранте; 

      2) обеспечить целевое и эффективное использование полученных связанных грантов; 

      3) обеспечить постановку на баланс оборудования и материалов, приобретенных за 

счет связанных грантов; 

      4) своевременно осуществить таможенное оформление при импорте товаров, 

закупаемых за счет грантов. 

      3. По завершении использования связанного гранта государственные организации-

получатели связанных грантов представляют в центральный уполномоченный орган по 

экономическому планированию окончательный отчет о завершении использования 

связанного гранта, подписанный уполномоченным представителем донора и первым 

руководителем центрального государственного или местного представительного или 

исполнительного органа, по заявке которого осуществлено предоставление связанного 

гранта. 

      Сноска. В статью 160 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13. 

Глава 36. МОНИТОРИНГ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОЦЕНКА 

   ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЯЗАННЫХ ГРАНТОВ 

      Сноска. В заголовок внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13. 

      Статья 161. Мониторинг использования связанных грантов 

      1. Мониторинг использования связанных грантов предусматривает: 

      1) сбор и обработку центральными государственными, местными представительными 

и исполнительными органами информации о ходе и результатах использования связанных 



грантов; 

      2) представление центральными государственными и местными представительными и 

исполнительными органами отчетов о ходе и результатах использования связанных 

грантов в центральный уполномоченный орган по экономическому планированию.       

      2. Сроки и формы предоставления отчетности и информации о ходе и результатах 

использования связанных грантов определяются центральным уполномоченным органом 

по экономическому планированию. 

      Сноска. В статью 161 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13. 

       Статья 162. Оценка эффективности использования  

                   связанных грантов 

      1. Оценка эффективности использования связанных грантов осуществляется 

центральным уполномоченным органом по экономическому планированию и 

предусматривает сбор данных о результатах и последствиях 

привлечения связанных грантов, анализ полученных данных и оценку эффективности 

привлечения и использования связанных грантов. 

      2. Оценка эффективности использования связанных грантов осуществляется 

посредством сопоставления запланированных и достигнутых результатов привлечения 

связанных грантов, а также оценки внешних факторов, повлиявших на эффективность 

использования связанных грантов. 

      3. Данные в центральный уполномоченный орган по экономическому планированию 

для оценки эффективности использования связанных грантов представляются 

центральными государственными и местными представительными и исполнительными 

органами, по заявкам которых осуществлено предоставление связанных грантов, в 

порядке и составе, определяемых центральным уполномоченным органом по 

экономическому планированию.  

      4. Центральный уполномоченный орган по экономическому планированию вправе 

запросить центральные государственные, местные представительные и исполнительные 

органы о предоставлении информации, необходимой для оценки эффективности 

использования связанных грантов, по вопросам, входящим в компетенцию данных 

органов.       

      5. Центральный уполномоченный орган по экономическому планированию на основе 

представленных данных формирует и предоставляет ежегодно в сроки, установленные 

статьей 123 настоящего Кодекса, в Парламент Республики Казахстан и Правительство 

Республики Казахстан информацию по оценке эффективности использования связанных 

грантов. 

      Сноска. В статью 162 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13. 

РАЗДЕЛ 10. БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

Глава 37. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

      Статья 163. Основные положения о бюджетном кредитовании 

      1. Бюджетный кредит - деньги, выделяемые из бюджета на 

возвратной, срочной и платной основе. 

      2. Бюджетное кредитование - процесс, включающий процедуры принятия решения о 

предоставлении, использовании, обслуживании и погашении бюджетного кредита. 



      3. Кредитный договор - соглашение между кредитором, администратором бюджетной 

программы и заемщиком, устанавливающее правоотношения сторон при предоставлении, 

использовании, обслуживании и погашении бюджетного кредита. 

      4. Бюджетные кредиты направляются на: 

      1) реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) в рамках 

среднесрочного плана социально-экономического развития; 

      2) реализацию внешнеэкономической деятельности государства; 

      3) (исключен - от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2); 

      4) реализацию государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами 

со стопроцентным участием государства (далее - финансовые агентства). 

      5. Бюджетные кредиты предоставляются по направлениям и в пределах сумм, 

предусмотренных республиканскими и (или) местными бюджетными программами на 

соответствующий финансовый год. 

      6. Бюджетные кредиты не предоставляются на цели участия в уставных капиталах 

юридических лиц, покрытие убытков хозяйственной деятельности заемщиков, оплату 

услуг поверенным (агентам). 

      7. Бюджетные кредиты предоставляются при соблюдении следующих условий: 

      1) отсутствие налоговой задолженности; 

      2) наличие обеспечения исполнения обязательств заемщика по бюджетному кредиту; 

      3) отсутствие задолженности заемщика по ранее предоставленным бюджетным 

кредитам. 

      8. Бюджетное кредитование осуществляется в соответствии со среднесрочной 

фискальной политикой Республики Казахстан, определяемой Правительством Республики 

Казахстан. 

      Сноска. В статью 163 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

      Статья 164. Принципы бюджетного кредитования 
  

        Предоставление бюджетных кредитов осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

      1) принципом возвратности, предусматривающим обязательность погашения 

бюджетного кредита в соответствии с кредитным договором; 

      2) принципом обеспеченности, предусматривающим наличие обеспечения исполнения 

обязательств установленными законодательством Республики Казахстан способами; 

      3) принципом платности, предусматривающим оплату заемщиком вознаграждения за 

предоставление бюджетного кредита; 

      4) принципом срочности, предусматривающим установление срока предоставления 

бюджетного кредита. 

      Статья 165. Критерии бюджетного кредитования 

      Бюджетная программа реализуется посредством предоставления бюджетного кредита 

при соблюдении следующих критериев: 

      1) соответствие среднесрочному плану социально-экономического развития; 

      2) экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий посредством 

бюджетного кредитования; 

      3) окупаемость мероприятий, реализуемых за счет бюджетного кредита; 

      4) кредитоспособность заемщика в соответствии с критериями, определяемыми 

Правительством Республики Казахстан. 



      Статья 166. Субъекты бюджетного кредитования 
  

        1. Субъектами бюджетного кредитования являются кредитор, администратор 

бюджетной программы, заемщик, конечный заемщик, поверенный (агент). 

      2. Права и обязанности субъектов бюджетного кредитования определяются в 

кредитном договоре и (или) договоре поручения в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими законодательными актами Республики Казахстан. 

      Статья 167. Кредитор 
  

        1. Кредитор - сторона кредитного договора, предоставляющая бюджетный кредит в 

соответствии с бюджетным и гражданским законодательством Республики Казахстан. 

      2. Кредитором при бюджетном кредитовании из республиканского бюджета является 

Правительство Республики Казахстан. 

      От лица Правительства Республики Казахстан при бюджетном кредитовании 

выступает центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета. 

      3. Кредитором при бюджетном кредитовании из местного бюджета является 

соответствующий местный исполнительный орган. 

      4. Кредитор обеспечивает бюджетное кредитование в соответствии с настоящим 

Кодексом и законодательством Республики Казахстан, осуществляет контроль за 

выполнением условий кредитного договора. 

      Статья 168. Администратор бюджетных программ 

      Администратор бюджетной программы при бюджетном кредитовании является 

стороной кредитного договора и осуществляет: 

      1) определение на конкурсной основе банков-заемщиков и поверенных (агентов), за 

исключением финансовых агентств; 

      2) контроль и мониторинг целевого и эффективного использования, погашения и 

обслуживания бюджетных кредитов. 

      Статья 169. Заемщики 

      1. Заемщик - сторона кредитного договора, получающая бюджетный кредит, которая 

несет обязательства по погашению основного долга и выплате вознаграждения, а также 

других платежей в соответствии с кредитным договором. 

      2. Заемщиками могут быть: 

      1) физические лица - граждане Республики Казахстан; 

      2) банки-заемщики - банки и организации, осуществляющие отдельные виды 

банковских операций, являющиеся резидентами Республики Казахстан; 

      3) местные исполнительные органы; 

      4) иностранные государства. 

       Статья 170. Конечные заемщики 

      1. Конечный заемщик - конечный получатель бюджетного кредита, предоставляемого 

ему банком-заемщиком на условиях, определенных кредитором или финансовым 

агентством. 

      2. Конечными заемщиками могут быть физические и юридические лица, являющиеся 

резидентами Республики Казахстан, осуществляющие предпринимательскую 



деятельность. 

      3. Отбор и кредитование конечных заемщиков осуществляются банками-заемщиками в 

соответствии с назначением бюджетной программы, а также их собственной кредитной 

политикой. 

      Статья 171. Поверенные (агенты) 
  

        1. Поверенный (агент) - лицо, которое на основе договора поручения совершает от 

имени и за счет кредитора (доверителя) и в соответствии с его указаниями определенные 

поручения, связанные с   бюджетным кредитованием. 

      2. Поверенный (агент) по поручению кредитора (доверителя) может выполнять 

следующие действия: 

      1) определение заемщиков-физических лиц и заключение с ними кредитных 

договоров; 

      2) обслуживание бюджетных кредитов; 

      3) проведение расчетов с заемщиками; 

      3-1) проведение мониторинга финансирования и реализации бюджетных 

инвестиционных проектов; 

      3-2) проведение мониторинга финансового состояния заемщиков; 

      4) взыскание задолженности в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

      3. Поверенными (агентами) выступают банк или организация, осуществляющая 

отдельные виды банковских операций, являющиеся резидентами Республики Казахстан. 

      4. Поверенный (агент) определяется уполномоченным органом по исполнению 

бюджета или администратором бюджетной программы в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением 

финансового агентства. 

      5. Оплата поверенному (агенту) вознаграждения за исполнение поручения 

осуществляется администратором бюджетной программы за счет средств 

соответствующего бюджета. 

      Размер оплаты вознаграждения за исполнение поверенным (агентом) поручений 

устанавливается в договорах поручения. 

      Сноска. В статью 171 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

Глава 38. УСЛОВИЯ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

      Статья 172. Основные условия кредитного договора 

      1. Кредитный договор в обязательном порядке должен содержать следующие 

основные условия бюджетного кредита: 

      1) цель предоставления; 

      2) размер; 

      3) валюту; 

      4) срок; 

      5) период освоения; 

      6) ставку вознаграждения. 

      2. Основные условия бюджетного кредита и категория заемщиков устанавливаются 

решением кредитора. 

      3. В кредитный договор включаются дополнительные условия, в том числе 

определяющие способ предоставления бюджетного кредита, график погашения и 



обслуживания бюджетного кредита, способы обеспечения исполнения обязательств по 

бюджетному кредиту. 

      Статья 173. Срок бюджетного кредита 
  

        1. Срок бюджетного кредита - период времени, в течение которого заемщик получает, 

использует, обслуживает и погашает бюджетный кредит. 

      2. Срок бюджетного кредита исчисляется с момента перечисления средств бюджетного 

кредита со счета кредитора. 

      3. В зависимости от срока предоставления бюджетные кредиты подразделяются на 

следующие виды: 

      1) краткосрочные - до 1 года; 

      2) среднесрочные - от 1 года до 5 лет; 

      3) долгосрочные - от 5 до 30 лет. 

      Статья 174. Период освоения бюджетного кредита 
  

        1. Период освоения бюджетного кредита - период времени, в течение которого 

заемщик может использовать бюджетный кредит для реализации мероприятий в 

соответствии с целями предоставления бюджетного кредита. 

      2. Неиспользованная часть бюджетного кредита подлежит возврату в 

соответствующий бюджет в течение трех дней со дня окончания периода освоения. 

       Статья 175. Способы обеспечения исполнения 

                  обязательств по бюджетному кредиту 
  

        1. Исполнение обязательств по бюджетному кредиту обеспечивается залогом, 

гарантией, поручительством или другими способами, предусмотренными 

законодательством Республики Казахстан или договором. 

      Финансовым агентствам, перечень которых определяется Правительством Республики 

Казахстан, бюджетные кредиты из республиканского бюджета могут выделяться без 

обеспечения исполнения обязательств. 

      2. Стоимость обеспечения возврата бюджетного кредита не должна быть менее 

размера бюджетного кредита с учетом суммы вознаграждения. 

      3. Оценка обеспечения исполнения обязательств по бюджетному кредиту 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

      Оплата услуг по оценке обеспечения исполнения обязательств по бюджетному 

кредиту производится заемщиком. 

      Статья 176. Ставка вознаграждения 
  

        1. Вознаграждение - плата, осуществляемая заемщиком за предоставление 

бюджетного кредита. 

      2. Ставка вознаграждения - величина вознаграждения, выражаемая в процентах 

годовых. 

      3. Ставка вознаграждения может быть фиксированной или плавающей. 

      Фиксированная ставка вознаграждения - ставка вознаграждения, размер которой 

устанавливается неизменным на весь срок бюджетного кредита. 

      Плавающая ставка вознаграждения - ставка вознаграждения, изменяющаяся в 

зависимости от конъюнктуры на финансовом рынке. 

      4. Средневзвешенная ставка доходности - средневзвешенная ставка вознаграждения по 

государственным ценным бумагам, выпущенным центральным уполномоченным органом 



по исполнению бюджета. 

      Ставка вознаграждения по бюджетным кредитам, за исключением ставок 

вознаграждения по бюджетным кредитам местным исполнительным органам, 

финансовым агентствам, устанавливается не ниже средневзвешенной ставки доходности 

по государственным ценным бумагам со сроком обращения, соответствующим сроку 

бюджетного кредита. 

      Порядок определения средневзвешенной ставки доходности по соответствующим 

государственным ценным бумагам, выпущенным центральным уполномоченным органом 

по исполнению бюджета, устанавливается Правительством Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 176 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13; 

от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 177. Способ предоставления бюджетного кредита 
  

        Бюджетный кредит может предоставляться посредством: 

      1) оплаты платежных документов заемщика; 

      2) перечисления на банковский счет заемщика единовременно либо по частям согласно 

графику перечисления или по мере представления заемщиком соответствующих 

документов. 

       Статья 178. График погашения и обслуживания бюджетного 

                  кредита 
  

        1. График погашения и обслуживания бюджетного кредита устанавливает сроки, 

периодичность платежей по погашению и обслуживанию бюджетного кредита. 

      2. В кредитном договоре может предусматриваться предоставление льготного периода. 

      Льготный период - период времени, входящий в состав срока бюджетного кредита, в 

течение которого заемщиком не осуществляется погашение кредита. 

      Сноска. В статью 178 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13. 

Глава 39. ПРОЦЕДУРЫ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

       Статья 179. Принятие решения о предоставлении  

                  бюджетного кредита 

      Принятие решения о предоставлении бюджетного кредита включает: 

      1) определение целесообразности бюджетного кредитования мероприятий 

государственных, отраслевых (секторальных), региональных программ, среднесрочного 

плана социально-экономического развития и среднесрочной фискальной политики в 

порядке, определенном центральным уполномоченным органом по бюджетному 

планированию; 

      2) рассмотрение уполномоченным органом по бюджетному планированию бюджетных 

заявок администраторов бюджетных программ на предмет соответствия бюджетной 

программы, предлагаемой к реализации посредством бюджетного кредитования, 

критериям бюджетного кредитования; 

      3) рассмотрение бюджетной комиссией бюджетной заявки и заключения 

уполномоченного органа по бюджетному планированию; 

      4) включение бюджетной программы в проект бюджета на соответствующий 

финансовый год при положительном решении бюджетной комиссии. 

       Статья 180. Процедура предоставления бюджетного кредита 



      1. Процедура предоставления бюджетного кредита включает следующие этапы: 

      1) определение основных условий бюджетного кредита; 

      2) определение заемщика; 

      3) заключение кредитного договора и связанных с ним договоров; 

      4) предоставление бюджетного кредита заемщику. 

      2. Администраторы бюджетных программ после утверждения соответствующих 

бюджетов на очередной финансовый год вносят на утверждение проекты решений 

кредитора об основных условиях и категории заемщиков бюджетных кредитов. 

      3. Заемщики определяются: 

      1) поверенным (агентом) в соответствии с договором поручения при бюджетном 

кредитовании граждан Республики Казахстан; 

      2) администратором бюджетной программы по результатам конкурса при бюджетном 

кредитовании банков-заемщиков, за исключением финансовых агентств. Порядок отбора 

банков-заемщиков устанавливается Правительством Республики Казахстан; 

      3) в соответствии с настоящим Кодексом при бюджетном кредитовании местных 

исполнительных органов; 

      4) в соответствии с международными договорами Республики Казахстан при 

бюджетном кредитовании иностранных государств.       

      4. Граждане Республики Казахстан получают бюджетные кредиты в случаях, 

предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. 

      Бюджетное кредитование граждан Республики Казахстан осуществляется через 

поверенных (агентов). 

      5. Предоставление бюджетного кредита осуществляется после заключения и 

регистрации кредитного договора, договоров поручения и документов, подтверждающих 

обеспечение исполнения обязательств по бюджетному кредиту. 

      Перечень документов, необходимых при предоставлении бюджетного кредита, 

устанавливается уполномоченным органом по исполнению бюджета.  

      Финансовые процедуры по предоставлению бюджетных кредитов определяются 

решением Правительства Республики Казахстан. 

       Статья 181. Особенности кредитования иностранных 

                  государств 

      1. Бюджетные кредиты иностранным государствам предоставляются за счет средств 

республиканского бюджета в соответствии с международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан. 

      2. Бюджетные кредиты иностранным государствам предоставляются в случае 

проведения иностранным государством внутригосударственной процедуры, необходимой 

для придания обязательной силы международному договору о предоставлении 

бюджетного кредита. 

      3. Порядок и условия бюджетного кредитования иностранного государства 

устанавливаются в международном договоре о предоставлении бюджетного кредита.  

      Основной долг по бюджетным кредитам, предоставленным иностранным 

государствам, образует долг иностранных государств перед Республикой Казахстан. 

      Статья 182. Использование бюджетного кредита 

      Заемщик использует средства бюджетного кредита исключительно на цели, 

предусмотренные в паспорте бюджетной программы и кредитном договоре. 

      В случае нецелевого использования бюджетного кредита заемщик несет 

ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан и условиями 

кредитного договора. 



      Сноска. В статью 182 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

      Статья 183. Обслуживание бюджетного кредита 

      1. Обслуживание бюджетного кредита - деятельность уполномоченного органа по 

исполнению бюджета или поверенного (агента) по учету использования средств 

бюджетного кредита и осуществлению заемщиком платежей в погашение основного 

долга, вознаграждения и прочих платежей в соответствии с условиями кредитного 

договора. 

      Основной долг - сумма полученного и непогашенного бюджетного кредита без учета 

начисляемых по ней сумм вознаграждения, комиссионных платежей, неустойки (штрафов, 

пени). 

      2. Обслуживание основного долга - совокупные выплаты в определенном периоде 

времени вознаграждения, иных платежей в соответствии с условиями кредитного 

договора. 

      Задолженность - сумма не произведенных заемщиком платежей, сроки которых 

наступили в соответствии с графиком погашения и обслуживания бюджетного кредита 

(кредитным договором). 

      3. Начисление вознаграждения производится по ставке вознаграждения на сумму 

основного долга по бюджетному кредиту с даты перечисления бюджетного кредита со 

счета кредитора до даты полного его погашения. 

      4. Порядок начисления вознаграждения устанавливается в кредитном договоре. 

      Для начисления вознаграждения в расчет берутся 360 дней в году и 30 дней в месяце. 

      При наступлении срока платежа заемщик обязан осуществить очередные платежи по 

основному долгу и вознаграждению посредством перечисления денег платежным 

поручением в соответствующий бюджет. 

      5. При образовании задолженности обслуживание бюджетного кредита 

осуществляется в следующей очередности платежей: 

      1) начисленная неустойка (штрафы, пеня); 

      2) начисленное вознаграждение; 

      3) погашение основного долга. 

      Статья 184. Погашение бюджетного кредита 

      1. Погашение бюджетного кредита - погашение заемщиком основного долга по 

бюджетному кредиту в соответствии с кредитным договором и законодательством 

Республики Казахстан. 

      2. Заемщики бюджетного кредита имеют право на досрочное погашение кредита по 

согласованию с кредитором или поверенным (агентом). 

      При нарушении заемщиком условий кредитного договора кредитор или поверенный 

(агент) в соответствии с договором поручения имеет право требовать досрочное 

погашение кредита. 

      3. При образовании у заемщика задолженности по бюджетному кредиту кредитором 

или поверенным (агентом) в соответствии с договором поручения принимаются меры, 

обеспечивающие погашение кредита в порядке, установленном законодательством 



Республики Казахстан. 

      4. Имущество, взысканное в счет погашения задолженности по бюджетному кредиту, 

подлежит реализации и (или) обращению в государственную собственность в порядке, 

определенном Правительством Республики Казахстан. 

      5. Расходы на проведение оценки имущества, обращаемого в государственную 

собственность в счет погашения бюджетного кредита, оплачиваются за счет средств 

соответствующего бюджета. 

      6. При обращении в государственную собственность имущества в счет погашения 

задолженности по бюджетному кредиту размер требований кредитора уменьшается на 

сумму стоимости имущества. 

      7. При наличии задолженности по бюджетному кредиту у местного исполнительного 

органа или использовании не по целевому назначению бюджетного кредита кредитор 

направляет с контрольного счета наличности местного бюджета суммы задолженности 

или суммы, использованные не по целевому назначению, в пределах остатков бюджетных 

средств местных бюджетов в поступление вышестоящего бюджета в порядке, 

установленном Правительством Республики Казахстан, с последующим уточнением 

соответствующих местных бюджетов на текущий финансовый год в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

      Сноска. В статью 184 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

Глава 40. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА  

И ЗАМЕНА ЗАЕМЩИКА 

       Статья 185. Реструктуризация бюджетного кредита 

      1. Реструктуризация бюджетного кредита - изменение по соглашению сторон сроков, 

финансовых и иных условий исполнения ими обязательств по кредитному договору. 

      2. Решение о реструктуризации бюджетного кредита принимается на основании 

анализа финансового состояния заемщика при наличии у заемщика плана по 

оздоровлению финансового положения. 

      3. Реструктуризация бюджетного кредита осуществляется посредством: 

      1) изменения сроков погашения основного долга и (или) выплаты вознаграждения; 

      2) капитализации (суммирования) задолженности по бюджетному кредиту, 

вознаграждению и иным платежам по кредиту. 

      4. Реструктуризация бюджетного кредита осуществляется на основании решения 

кредитора по каждому кредитному договору при наличии положительного заключения 

консультативно-совещательного органа при Правительстве Республики Казахстан или 

местном исполнительном органе. 

       5. Реструктуризация бюджетного кредита может быть осуществлена не более одного 

раза. 

      Реструктуризация бюджетного кредита оформляется посредством заключения 

дополнительного соглашения к кредитному договору. 

       Статья 186. Перевод долга по бюджетному кредиту 

      Перевод долга по бюджетному кредиту допускается по соглашению сторон 

кредитного договора на основании решения кредитора. 

      Перевод долга может осуществляться при передаче имущества, взысканного 

(предлагаемого) в счет погашения долга по бюджетному кредиту. 



Глава 41. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ  

КРЕДИТОРОВ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ГАРАНТИИ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ 

      Сноска. В заголовок внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 187. Исковая давность 

      На требования кредиторов по бюджетным кредитам исковая давность не 

распространяется. 

     Статья 188. Прекращение требования кредитора по  

                 погашению бюджетного кредита и  

                 прекращение гарантии 

      1. Требование кредитора по погашению бюджетного кредита прекращается при 

надлежащем исполнении заемщиком обязательств по кредитному договору, в случае 

совпадения заемщика и кредитора в одном лице либо при ликвидации заемщика-

юридического лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

      1-1. Требования кредитора по государственным образовательным и студенческим 

кредитам прекращаются в случае смерти заемщика либо объявления его умершим. 

      2. В случае ликвидации заемщика-юридического лица прекращение требования 

кредитора по погашению бюджетного кредита осуществляется после проведения 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан предварительных процедур 

по оценке исполнения обязательств: 

      1) по бюджетным кредитам, выданным из республиканского бюджета, на основании 

закона о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год; 

      2) по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета, на основании решений 

маслихата. 

      3. Задолженность ликвидированных заемщиков, указанных в пункте 2 настоящей 

статьи, считается погашенной и подлежит списанию кредитором. 

      4. В случае прекращения требования кредитора по погашению бюджетного кредита к 

заемщикам, ликвидированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

одновременно прекращаются гарантии по соответствующим бюджетным кредитам. 

      Сноска. В статью 188 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

Глава 42. КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ, УЧЕТ 

ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ 

       Статья 189. Контроль за бюджетными кредитами 
  

        1. Кредитором и (или) поверенным (агентом) осуществляется контроль за целевым 

использованием бюджетного кредита и наличием обеспечения исполнения обязательств 

по нему в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. 

      Администратор бюджетной программы может осуществлять проверки на местах 

целевого и эффективного использования бюджетного кредита. 

      2. При выявлении фактов использования бюджетного кредита не по целевому 

назначению кредитор или поверенный (агент) взыскивает с заемщика неправомерно 

использованную сумму кредита с взиманием штрафа в размере, установленном в 

кредитном договоре. 



      Статья 190. Мониторинг и учет бюджетных кредитов 

      1. Бюджетные кредиты подлежат обязательной регистрации, учету и мониторингу в 

порядке, установленном центральным уполномоченным органом по исполнению 

бюджета. 

      2. (Исключен - от 5 июля 2006 года N 165 (порядок введения в действие см. ст.2). 

      3. Кредиторы ведут реестры всех предоставленных бюджетных кредитов в разрезе 

заемщиков и поверенных (агентов). 

      4. Оценка эффективности использования бюджетных кредитов осуществляется 

администраторами бюджетных программ, уполномоченным органом по бюджетному 

планированию. 

      5. Данные для оценки эффективности использования бюджетных кредитов 

представляются в центральный и местные уполномоченные органы по экономическому 

планированию администраторами бюджетных программ в порядке и составе, 

определяемых центральным уполномоченным органом по экономическому 

планированию. 

      6. Центральный и местные уполномоченные органы по экономическому 

планированию на основе представленных данных формируют отчеты по оценке 

эффективности использования бюджетных кредитов. 

      7. Отчеты по оценке эффективности использования бюджетных кредитов 

представляются местными уполномоченными органами по экономическому 

планированию в местные исполнительные органы и центральный уполномоченный орган 

по экономическому планированию ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. 

      Сноска. В статью 190 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

РАЗДЕЛ 11. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ГАРАНТИРОВАННЫЕ 

ГОСУДАРСТВОМ ЗАИМСТВОВАНИЕ И ДОЛГ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 

ГОСУДАРСТВА  

      Сноска. В заголовок внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

Глава 43. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

  ГАРАНТИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВОМ ЗАИМСТВОВАНИИ И ДОЛГЕ, 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВЕ ГОСУДАРСТВА 

     Сноска. В заголовок внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

  

            Статья 191. Понятия, используемые в настоящем разделе 

      В настоящем разделе используются следующие понятия: 

      1) аваль - вексельная гарантия, при которой лицо, ее совершившее, принимает на себя 

обязательство по осуществлению платежа по векселю (полностью или в части) за другое 

лицо, обязанное по векселю; 

      2) денежный рынок - рынок краткосрочных (до одного года) ликвидных финансовых 

инструментов; 



      3) программные займы - займы, предоставляемые Правительству Республики 

Казахстан или Национальному Банку Республики Казахстан международными 

финансовыми организациями на условиях выполнения согласованных с ними 

мероприятий по развитию и реформированию экономики Республики Казахстан; 

      4) гарантия банка - обязательство банка перед центральным уполномоченным органом 

по исполнению бюджета по погашению задолженности по гарантированному 

государством займу в случае необеспечения заемщиком накопления причитающейся с 

него суммы по договору займа в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

предоставлении государственной гарантии; 

      5) мониторинг долга - деятельность государства в лице уполномоченных им органов 

по учету, анализу и контролю процесса формирования, изменения и обслуживания долга; 

      6) обслуживание долга - совокупные выплаты в определенном периоде времени 

вознаграждения (интереса), комиссионных, штрафов и иных платежей, вытекающих из 

условий заимствования; 

      7) погашение долга - возврат заемщиком полученной суммы займа в установленном 

договором займа порядке, исполнение других обязательств, вытекающих из договора 

займа, оплата концессионных обязательств; 

      8) лимит долга местного исполнительного органа - утверждаемая в местном бюджете 

на соответствующий финансовый год фиксированная сумма полученных и непогашенных 

займов местного исполнительного органа, а также концессионных обязательств местного 

исполнительного органа, которую не должен превышать фактический долг местного 

исполнительного органа на заданную дату (на конец финансового года); 

      9) резиденты Республики Казахстан - юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, местонахождением в Республике Казахстан, а 

также их филиалы и представительства с местонахождением в Республике Казахстан и 

(или) за ее пределами; 

      10) заимствование - процесс, включающий в себя процедуры принятия решения о 

необходимости привлечения заемных средств, определения порядка и условий 

привлечения, использования, погашения и обслуживания займа, процедуры переговоров, 

обеспечения и гарантий исполнения обязательств, оформления и подписания 

соответствующих документов по займу, ратификации договора займа (при 

государственном внешнем заимствовании), получения, использования средств займа, 

включая процедуры учета, контроля и анализа исполнения обязательств сторонами; 

      11) заимодатель - лицо, предоставившее государственный или негосударственный заем 

под государственную гарантию, или представитель держателей инфраструктурных 

облигаций; 

      12) реструктуризация займа - изменение по соглашению сторон сроков, финансовых и 

иных условий исполнения ими обязательств по договору займа; 

      13) обслуживание займа - деятельность центрального уполномоченного органа по 

исполнению бюджета или банка по учету использования средств займа на счетах 

заемщика и осуществления заемщиком платежей вознаграждения (интереса), 

комиссионных и прочих платежей в соответствии с условиями займа; 



      14) договор займа - соглашение, в силу которого заемщик получает средства займа и 

несет обязательства перед заимодателем по их возврату и выплате вознаграждения 

(интереса), а также другим выплатам, связанным с займом; 

      15) концессионные обязательства - сумма на определенную дату принятых и не 

исполненных концедентом обязательств по компенсации инвестиционных затрат по 

заключенным договорам концессии; 

      16) заем, привлекаемый под поручительство государства - негосударственный заем, 

осуществляемый посредством выпуска инфраструктурных облигаций; 

      17) долг по поручительствам государства - сумма на определенную дату полученных и 

непогашенных сумм займов, привлеченных под поручительство государства; 

      18) лимит предоставления поручительств государства - утверждаемая законом о 

республиканском бюджете на соответствующий финансовый год фиксированная сумма, в 

пределах которой могут быть выданы поручительства государства; 

      19) гарантированный государством долг - сумма на определенную дату полученных и 

непогашенных негосударственных займов, обеспеченных государственными гарантиями; 

      20) гарантированный государством заем - негосударственный заем, обеспеченный 

государственной гарантией; 

      21) рефинансирование государственного долга - погашение государственного долга за 

счет средств нового заимствования; 

      22) негосударственный заем - отношения займа, в которых заемщиком выступает 

резидент Республики Казахстан, за исключением Правительства Республики Казахстан, 

Национального Банка Республики Казахстан и местных исполнительных органов; 

      23) лимит предоставления государственных гарантий - утверждаемая законом о 

республиканском бюджете на соответствующий финансовый год фиксированная сумма, в 

пределах которой могут быть выданы государственные гарантии; 

      24) государственный заем - отношения займа, в которых заемщиком выступает 

Правительство Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан или 

местные исполнительные органы; 

      25) государственная эмиссионная ценная бумага - эмиссионная ценная бумага, 

удостоверяющая права ее держателя в отношениях займа, в которых заемщиком 

выступает Правительство Республики Казахстан или Национальный Банк Республики 

Казахстан; 

      26) размещение государственных эмиссионных ценных бумаг - отчуждение 

государственных эмиссионных ценных бумаг Правительства Республики Казахстан и 

Национального Банка Республики Казахстан первым владельцам посредством заключения 

гражданско-правовых сделок; 

      27) сумма основного долга - подлежащая погашению сумма полученного и 

невозвращенного заимодателю займа без учета начисляемых по ней сумм вознаграждения 

(интереса), неустойки (штрафа, пени); 



      28) договор страхования - договор, предусматривающий обязательство страховой 

организации перед заимодателем по погашению задолженности по займу, обеспеченному 

поручительством государства, в случае неуплаты заемщиком причитающейся с него 

суммы по условиям займа в установленный срок; 

      29) нефиксированная (плавающая) ставка вознаграждения (интереса) - ставка 

вознаграждения (интереса) по кредитам, займам или доход по ценным бумагам с 

вознаграждением (интересом), подверженная изменениям в зависимости от рыночной 

конъюнктуры; 

      30) внешний заем - отношения займа, в которых заимодателем выступает нерезидент 

Республики Казахстан, а заемщиком - Правительство Республики Казахстан или резидент 

Республики Казахстан; 

      31) правительственный долг - сумма полученных и не погашенных Правительством 

Республики Казахстан государственных займов, концессионных обязательств 

Правительства Республики Казахстан, а также отнесенных в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан на долг Правительства Республики 

Казахстан долговых обязательств на определенную дату; 

      32) лимит правительственного долга - утверждаемая законом о республиканском 

бюджете на соответствующий финансовый год фиксированная сумма полученных и 

непогашенных правительственных займов, а также концессионных обязательств 

Правительства Республики Казахстан, которую не должен превышать фактический долг 

Правительства Республики Казахстан на заданную дату (на конец финансового года); 

      33) внутренний заем - отношения займа, в которых заимодателем выступает резидент 

Республики Казахстан, а заемщиком - Правительство Республики Казахстан или резидент 

Республики Казахстан. 

      Сноска. Статья 191 в редакции Закона РК от 05.07.2008 N 66-IV(порядок введения в 

действие см. ст.2). 

      Статья 192. Общие положения о заимствовании 

      1. Заимствование Правительством Республики Казахстан и местными 

исполнительными органами, гарантированное государством заимствование 

осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан. 

      Заимствование Национальным Банком Республики Казахстан осуществляется в 

соответствии с Законом Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики 

Казахстан". 

      2. Заимствование Правительством Республики Казахстан, местными исполнительными 

органами и Национальным Банком Республики Казахстан является государственным 

заимствованием. 

      3. Негосударственное заимствование осуществляется резидентами Республики 

Казахстан самостоятельно в любом размере, в любой валюте и любой форме с учетом 

ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан. 

      Государственные организации и казенные предприятия не вправе осуществлять 

негосударственное заимствование. 



      Негосударственные займы могут привлекаться юридическими лицами под 

государственные гарантии. 

      Сноска. В статью 192 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 193. Виды и формы государственных займов 

      1. Государственные займы по отношению к заемщику подразделяются на: 

      1) займы Правительства Республики Казахстан; 

      2) займы Национального Банка Республики Казахстан; 

      3) займы местных исполнительных органов. 

      2. По рынкам ссудного капитала государственные займы делятся на: 

      1) внешние государственные займы; 

      2) внутренние государственные займы. 

      3. По форме заимствования государственные займы делятся на: 

      1) выпуск государственных эмиссионных ценных бумаг; 

      2) заключение договоров займа. 

      4. Государственные эмиссионные ценные бумаги по сроку действия подразделяются 

на: 

      1) краткосрочные со сроком обращения до 1 года; 

      2) среднесрочные со сроком обращения от 1 года до 5 лет; 

      3) долгосрочные со сроком обращения свыше 5 лет. 

      Государственные эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться в документарной и 

бездокументарной форме. Государственные эмиссионные ценные бумаги на предъявителя 

могут выпускаться только в документарной форме. Государственные эмиссионные 

ценные бумаги могут выпускаться по номинальной и дисконтированной стоимости с 

фиксированной и нефиксированной (плавающей) ставкой вознаграждения (интереса). 

       Статья 194. Государственный долг 

      1. Государственный долг - сумма на определенную дату полученных (освоенных) и 

непогашенных государственных займов, концессионных обязательств, а также долговых 

обязательств на определенную дату, отнесенных в соответствии с законодательными 

актами Республики Казахстан на долг Правительства Республики Казахстан, 

Национального Банка Республики Казахстан или решениями маслихатов на долг местных 

исполнительных органов, без учета взаимных требований. 

      2. Государственный долг включает в себя внутренний и внешний государственный 

долг. 

      3. Внутренний государственный долг - составная часть государственного долга по 

внутренним государственным займам и другим долговым обязательствам Правительства 

Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и местных 

исполнительных органов перед резидентами Республики Казахстан. 

      4. Внешний государственный долг - составная часть государственного долга по 

внешним государственным займам и другим долговым обязательствам Правительства 

Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан перед 

нерезидентами Республики Казахстан. 

      Сноска. Статья 194 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2006 N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2); от 05.07.2008 N 66-IV(порядок введения в 

действие см. ст.2). 

       Статья 195. Обязательства Правительства Республики 

                  Казахстан и местных исполнительных органов 



                  по погашению и обслуживанию 

                  государственного долга 
  

        1. Правительство Республики Казахстан несет обязательства по погашению и 

обслуживанию правительственного долга, которые обеспечиваются средствами 

республиканского бюджета. 

      2. Местные исполнительные органы несут обязательства по погашению и 

обслуживанию своего долга, которые обеспечиваются средствами местных бюджетов. 

      3. Правительство Республики Казахстан и местные исполнительные органы не 

отвечают по обязательствам друг друга. 

      4. Обязательства Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных 

органов считаются исполненными при возврате заимодателям суммы основного долга и 

выплате в полном размере платежей по обслуживанию долга, оплате концессионных 

обязательств. 

      5. Правительство Республики Казахстан и местные исполнительные органы 

осуществляют мониторинг соответственно правительственного долга и долга местных 

исполнительных органов посредством осуществления учета, анализа и контроля процесса 

формирования, изменения и обслуживания долга. 

      Сноска. Статья 195 с изменениями, внесенными Законом РК от 05.07.2008 N 66-

IV(порядок введения в действие см. ст.2). 

      Статья 196. Управление государственным долгом 

      Управление государственным долгом включает в себя: 

      1) ежегодную оценку состояния и прогноза на предстоящий среднесрочный период 

государственного и гарантированного государством заимствования и долга с 

определением в ней показателей, в соответствии с которыми устанавливаются объемы 

погашения и обслуживания, лимиты правительственного долга и долга местных 

исполнительных органов, предоставления государственных гарантий, принятие 

концессионных обязательств. Подготовка ежегодной оценки состояния и прогноза на 

предстоящий среднесрочный период государственного и гарантированного государством 

заимствования и долга осуществляется центральным уполномоченным органом по 

бюджетному планированию совместно с Национальным Банком Республики Казахстан с 

участием центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета на основе 

среднесрочного плана социально-экономического развития республики, объемов и 

структуры накопленного государственного и гарантированного государством долга; 

      2) определение центральным уполномоченным органом по бюджетному 

планированию лимита правительственного долга и лимита предоставления 

государственных гарантий, утверждаемых в законе о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год; 

      3) определение центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета 

объемов, форм и условий заимствования Правительством Республики Казахстан, объемов 

погашения и обслуживания правительственного долга, утверждаемых в республиканском 

бюджете на соответствующий финансовый год; 

      4) осуществление центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета 

регистрации государственных займов, концессионных обязательств, мониторинга 

получения, погашения и обслуживания государственных займов, исполнения 

концессионных обязательств и мониторинга государственного долга; 

      5) подготовку и реализацию мероприятий по оптимизации структуры долга, в том 

числе по досрочному погашению долга, покупке и продаже эмитентом государственных 

эмиссионных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг, реструктуризации 

государственного и гарантированного государством долга, рефинансированию долга, 



управлению рисками государственного и гарантированного государством заимствования. 

      Сноска. Статья 196 с изменениями, внесенными Законом РК от 05.07.2008 N 66-

IV(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 197. Публикация сведений о состоянии 

                  государственного и гарантированного 

                  государством долга 

      Сведения о текущем состоянии государственного долга Республики Казахстан, о 

сумме денег, выплаченных в счет погашения государственного долга, о выданных 

государственных гарантиях и суммах денег, выплаченных по гарантиям, являются 

открытыми и подлежат ежеквартальному официальному опубликованию центральным 

уполномоченным органом по исполнению бюджета в форме статистического отчета. 

Глава 44. ЗАИМСТВОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

       Статья 198. Цели заимствования Правительством  

                  Республики Казахстан 

      Заимствование Правительством Республики Казахстан осуществляется в целях 

финансирования дефицита республиканского бюджета. 

      При профиците бюджета Правительство Республики Казахстан может осуществлять 

заимствование для рефинансирования правительственного долга. 

       Статья 199. Осуществление заимствования Правительством  

                  Республики Казахстан 

      1. Заимствование Правительством Республики Казахстан осуществляется в 

установленном Правительством Республики Казахстан порядке на основе: 

      1) установления финансовых границ заимствования; 

      2) определения инвестиционных приоритетов заимствования; 

      3) формирования перечня предполагаемых правительственных займов. 

      2. Привлечение займов от имени Правительства Республики Казахстан осуществляется 

центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета на основании решения 

Правительства Республики Казахстан по каждому отдельному договору займа или виду 

государственных эмиссионных ценных бумаг. P040941 

      3. Эмитентом государственных эмиссионных ценных бумаг Правительства 

Республики Казахстан является центральный уполномоченный орган по исполнению 

бюджета, который определяет объемы, сроки и условия каждого выпуска таких 

государственных эмиссионных ценных бумаг. 

       Статья 200. Ограничения заимствования Правительством  

                  Республики Казахстан 

      Государственное заимствование Правительством Республики Казахстан 

ограничивается установленными законом о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год лимитом правительственного долга и объемом 

бюджетных средств, направляемых на обслуживание правительственного долга. 

       Статья 201. Погашение и обслуживание долга 

                  Правительства Республики Казахстан 



      Погашение и обслуживание долга Правительства Республики Казахстан, покупка 

выпущенных им государственных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг 

осуществляются центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета за счет 

бюджетных средств, предусмотренных в законе о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год, через Национальный Банк Республики Казахстан в 

порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. 

Глава 45. ЗАИМСТВОВАНИЕ МЕСТНЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ 

       Статья 202. Цели заимствования местными  

                  исполнительными органами 

      1. Заимствование местными исполнительными органами областей, города 

республиканского значения, столицы осуществляется в виде получения займов от 

Правительства Республики Казахстан, за исключением выпуска местными 

исполнительными органами города республиканского значения, столицы 

государственных ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке, для финансирования 

дефицита областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы в 

целях реализации бюджетных инвестиционных проектов (программ). 

      2. Заимствование местными исполнительными органами районов (городов областного 

значения) осуществляется в виде получения займов от местного исполнительного органа 

области для финансирования дефицита бюджета района (города областного значения) с 

целью реализации бюджетных инвестиционных проектов (программ). 

      3. Средства, полученные по займам местного исполнительного органа, используются 

на указанные цели в порядке исполнения местного бюджета на соответствующий 

финансовый год. 

      Сноска. Статья 202 с изменениями, внесенными законами РК от 5 июля 2006 г. N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2); от 21 июля 2007 г. N 297 (вводится в действие со 

дня его официального опубликования). 

       Статья 203. Ограничения заимствования местными  

                  исполнительными органами 

      1. Государственное заимствование местным исполнительным органом области, города 

республиканского значения, столицы ограничивается установленными лимитом долга 

соответствующего местного исполнительного органа и объемом средств местного 

бюджета, направляемых на погашение и обслуживание долга соответствующего местного 

исполнительного органа. 

      2. Лимит долга местного исполнительного органа на соответствующий финансовый 

год устанавливается Правительством Республики Казахстан исходя из целей и задач, 

определенных среднесрочной фискальной политикой на предстоящий трехлетний период. 

      3. Объем расходов на погашение и обслуживание долга местного исполнительного 

органа не должен превышать десять процентов от доходов местного бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

      Сноска. В статью 203 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13. 

            Статья 204. Погашение и обслуживание долга  

                  местных исполнительных органов 



      Погашение и обслуживание долга местных исполнительных органов осуществляются 

ими за счет средств, предусмотренных в местных бюджетах на соответствующий 

финансовый год, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. 

      Статья 204-1. Выпуск государственных ценных бумаг 

                    местными исполнительными органами 

                     города республиканского значения, 

                    столицы 

      1. Выпуск ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным 

исполнительным органом города республиканского значения, столицы осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. 

      2. Объем и целевое назначение выпуска государственных ценных бумаг местным 

исполнительным органом города республиканского значения, столицы в обязательном 

порядке согласовываются с Правительством Республики Казахстан. При этом совокупный 

объем государственного заимствования местных исполнительных органов не должен 

превышать установленный лимит долга соответствующего местного исполнительного 

органа. 

      3. Погашение долга местных исполнительных органов города республиканского 

значения, столицы по выпускаемым государственным ценным бумагам осуществляется в 

обязательном порядке в установленный обязательствами срок. 

      Сноска. Глава 45 дополнена статьей 204-1 Законом РК от 21 июля 2007 г. N 297 

(вводится в действие со дня его официального опубликования). 

       Глава 45-1. Концессионные обязательства Правительства 

                         Республики Казахстан 

      Сноска. Закон дополнен главой 45-1 в соответствии с Законом РК от 05.07.2008 N 66-

IV (порядок введения в действие см. ст.2).  

             Статья 204-2. Принятие концессионных обязательств 

                    Правительством Республики Казахстан 

      1. Принятие концессионных обязательств Правительством Республики Казахстан 

осуществляется на основе: 

      1) формирования перечня объектов, предлагаемых в концессию, на среднесрочный 

период; 

      2) установления финансовых границ и приоритетов принятия концессионных 

обязательств. 

      2. Принятие концессионных обязательств Правительством Республики Казахстан 

осуществляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета на 

основании решения Правительства Республики Казахстан по каждому отдельному 

концессионному проекту. 

      Статья 204-3. Выполнение концессионных обязательств 

                    Правительства Республики Казахстан 

      Выполнение концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан 

осуществляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета за счет 

бюджетных средств, предусмотренных в законе о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год. 



      Глава 45-2. Концессионные обязательства местных 

                  исполнительных органов 

      Сноска. Закон дополнен главой 45-2 в соответствии с Законом РК от 05.07.2008 N 66-

IV (порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 204-4. Принятие концессионных обязательств 

                    местными исполнительными органами 

      1. Принятие концессионных обязательств местными исполнительными органами 

осуществляется на основе: 

      1) формирования перечня объектов, предлагаемых в концессию, на среднесрочный 

период; 

      2) установления финансовых границ и приоритетов принятия концессионных 

обязательств. 

      2. Принятие концессионных обязательств местными исполнительными органами 

осуществляется местным уполномоченным органом по исполнению бюджета на 

основании решения маслихата области, города республиканского значения, столицы по 

каждому отдельному концессионному проекту. 

      Статья 204-5. Ограничение принятия концессионных обязательств 

                    местными исполнительными органами 

      Принятие концессионных обязательств местными исполнительными органами 

ограничивается установленным лимитом долга соответствующего местного 

исполнительного органа и объемом средств местного бюджета, направляемых на 

погашение и обслуживание долга соответствующего местного исполнительного органа. 

        Глава 46. ГАРАНТИРОВАННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ ЗАИМСТВОВАНИЕ И 

ДОЛГ 

       Статья 205. Государственная гарантия 

      1. Государственная (правительственная, суверенная) гарантия Республики Казахстан 

(далее - государственная гарантия) - обязательство Правительства Республики Казахстан 

перед заимодателем полностью или частично погасить задолженность в случае неуплаты 

заемщиком-резидентом Республики Казахстан причитающейся с него суммы в 

установленный срок. 

      2. Государственные гарантии предоставляются заимодателям в качестве обеспечения 

исполнения резидентами Республики Казахстан обязательств по полученным ими 

негосударственным займам. 

      3. Исключительным правом предоставления государственных гарантий от имени 

Республики Казахстан по займам обладает Правительство Республики Казахстан. 

      По поручению Правительства Республики Казахстан центральный уполномоченный 

орган по исполнению бюджета осуществляет предоставление государственных гарантий 

на условиях и в порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан. 

       Статья 206. Ограничения предоставления государственных  

                  гарантий 

      1. Государственные гарантии предоставляются в пределах лимита, устанавливаемого 

законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. 



      2. Государственные гарантии не могут предоставляться в качестве обеспечения 

возврата займов местных исполнительных органов. 

      3. Объем лимита предоставления государственных гарантий может быть использован 

только в пределах соответствующего финансового года, на который установлен данный 

лимит. 

       Статья 207. Условия предоставления государственных 

                  гарантий 

      1. Государственные гарантии предоставляются на основании постановлений 

Правительства Республики Казахстан. 

      2. Предоставление государственных гарантий осуществляется на условиях 

возвратности заемщиком бюджетных средств, расходуемых Правительством Республики 

Казахстан при исполнении обязательств гаранта, в соответствии со статьей 213 

настоящего Кодекса. 

      3. За предоставление государственной гарантии по негосударственному займу с 

заемщика взимается предварительная единовременная плата (сбор) в размере 0,2 процента 

от суммы государственной гарантии для юридических лиц, образованных со 

стопроцентным участием государства в уставном капитале, и в размере двух процентов от 

суммы государственной гарантии для прочих юридических лиц. 

      4. Предоставление государственной гарантии осуществляется после оформления и 

регистрации соглашения о предоставлении государственной гарантии и документов, 

подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по возврату средств, 

направленных из республиканского бюджета, в связи с исполнением обязательств 

Правительства Республики Казахстан по государственной гарантии. 

      Соглашение о предоставлении государственной гарантии - соглашение между 

центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, поверенным (агентом) 

и заемщиком по гарантированному государством займу, устанавливающее 

правоотношения сторон по предоставлению государственной гарантии, обеспечению 

выполнения обязательств согласно договору займа, гарантированного государством, 

возврату средств республиканского бюджета, отвлеченных в случае исполнения 

обязательств по государственной гарантии. 

      Сноска. В статью 207 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 208. Требования, предъявляемые к лицам, 

                  претендующим на получение государственной 

                   гарантии 

      1. К юридическим лицам, претендующим на получение государственной гарантии по 

займам, в которых эти юридические лица выступают в качестве заемщика, предъявляются 

следующие требования: 

      1) быть резидентом Республики Казахстан, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность; 

      2) осуществлять реализацию проектов, включенных в перечень инвестиционных 

проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов 

под государственные гарантии на соответствующий период, утверждаемый решением 

Правительства Республики Казахстан; 

      3) иметь гарантию банка либо договор страхования, удовлетворяющие требованиям 

обеспечения возвратности займов, устанавливаемым центральным уполномоченным 

органом по исполнению бюджета по согласованию с уполномоченным органом, 

осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка и финансовых 



организаций; 

      4) иметь положительное заключение отраслевого уполномоченного органа; 

      5) иметь положительное заключение центрального уполномоченного органа по 

исполнению бюджета; 

      6) иметь положительное заключение центрального уполномоченного органа по 

экономическому планированию; 

      7) иметь положительное заключение центрального уполномоченного органа по 

бюджетному планированию; 

      8) не иметь задолженности по погашению и обслуживанию ранее полученных 

гарантированных государством займов, сроки платежей по которым наступили, а также 

иной просроченной задолженности перед кредиторами; 

      9) обеспечить обязательства по софинансированию предлагаемого инвестиционного 

проекта в случае привлечения займа, не покрывающего общую стоимость проекта. 

      2. Правительством Республики Казахстан могут устанавливаться дополнительные 

требования, предъявляемые к лицам, претендующим на получение государственной 

гарантии, в зависимости от условий негосударственного займа и риска инвестиционного 

проекта. 

      Сноска. В статью 208 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 209. Отбор инвестиционных проектов для 

                  предоставления государственных гарантий 

      Отбор инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий 

производится центральным уполномоченным органом по экономическому планированию 

в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. 

      Статья 210. Форма государственной гарантии 

      1. Государственная гарантия предоставляется посредством заключения в письменной 

форме договора гарантии между центральным уполномоченным органом по исполнению 

бюджета и заимодателем (представителем держателей облигаций) либо письменного 

уведомления о принятии центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета 

обязательств гаранта по негосударственному займу (гарантийного обязательства). 

      При наличии договора гарантии по негосударственным внешним займам центральный 

уполномоченный орган по исполнению бюджета в  установленном законодательными 

актами Республики Казахстан порядке вправе авалировать векселя заемщика. 

      Государственной гарантией может быть признан только такой документ, который 

соответствует требованиям настоящей статьи и статьи 211 настоящего Кодекса. Никакие 

акты или иные документы государственных органов и их должностных лиц не имеют 

юридической силы государственной гарантии. 

      2. Договор гарантии, гарантийное обязательство по каждому инвестиционному 

проекту, аваль по каждому обязательству заемщика подписываются первым 

руководителем центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета. 

      Сноска. В статью 210 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 211. Содержание государственной гарантии 
  

        1. В договоре гарантии или гарантийном обязательстве указываются: 

      1) реквизиты постановления Правительства Республики Казахстан, согласно которому 

предоставляется государственная гарантия; 



      2) наименование и местонахождение заемщика; 

      3) содержание основного обязательства заемщика; 

      4) гарантируемая сумма займа, прочие гарантируемые обязательства по займу, на 

которые распространяется действие выдаваемой государственной гарантии; 

      5) срок действия государственной гарантии; 

      6) должностное лицо, подписавшее договор гарантии (гарантийное обязательство). 

      2. При отсутствии в договоре гарантии, гарантийном обязательстве условий, 

предусмотренных подпунктами 4) и 5) пункта 1 настоящей статьи, считается, что: 

      1) государственная гарантия обеспечивает исполнение всех обязательств должника по 

займу; 

      2) государственная гарантия выдана на срок действия договора займа. 

      При отсутствии в договоре гарантии и гарантийном обязательстве требования, 

предусмотренного подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, либо их подписании, а 

также авалировании обязательств заемщика неуполномоченным лицом в нарушение 

пункта 2 статьи 210 настоящего Кодекса государственная гарантия считается 

недействительной. 

      Сноска. В статью 211 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 212. Учет предоставления государственных 

                  гарантий и гарантируемых государством займов 

      Предоставляемые государственные гарантии и гарантируемые государством займы 

подлежат регистрации и учету в центральном уполномоченном органе по исполнению 

бюджета в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. 

      Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета осуществляет 

мониторинг гарантированного государством долга и управление им. 

      Мониторинг финансового состояния заемщика, получившего гарантированный 

государством заем, осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Республики Казахстан. 

      Сноска. В статью 212 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13. 

       Статья 213. Исполнение государственной гарантии 

      Если иное не предусмотрено условиями договора займа, государственная гарантия 

подлежит исполнению после наступления даты платежа по требованию заимодателя в 

случае, если обеспеченный государственной гарантией заем не будет погашен заемщиком 

полностью или частично на день наступления срока платежа и в пределах средств, 

предусмотренных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый 

год. 

      К возврату средств, направленных на исполнение обязательств по государственной 

гарантии, реструктуризации займа, замене должника, исковой давности, прекращению 

требований по возврату указанных средств, применяются статьи 183-188 настоящего 

Кодекса. 

      Средства, выделенные на исполнение обязательств по государственной гарантии, 

подлежат возврату в республиканский бюджет в течение срока, определенного в 

соглашении о предоставлении государственной гарантии по ставке вознаграждения, 

устанавливаемой в соответствии со статьей 176 настоящего Кодекса. 

      Правительство Республики Казахстан вправе осуществлять в соответствии с 

условиями договора займа и с согласия заимодателя досрочное погашение 

гарантированного государством займа за заемщика, признанного банкротом и (или) 

ликвидированного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 



посредством исполнения государственной гарантии за счет средств, предусмотренных в 

законе о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. P080639 

       Статья 214. Реструктуризация гарантированных  

                  государством займов 

      1. Реструктуризация гарантированного государством займа осуществляется по 

соглашению заимодателя и заемщика в случае принятия решения Правительством 

Республики Казахстан. 

      2. При реструктуризации гарантированного государством займа по требованию 

заимодателя ранее выданная государственная гарантия может быть подтверждена 

Правительством Республики Казахстан или заменена новой. 

      3. Гарантируемая при этом сумма займа не может превышать сумму займа по ранее 

выданной государственной гарантии. На вновь выданную государственную гарантию не 

распространяются ограничения, установленные пунктом 1 статьи 206 настоящего 

Кодекса. 

       Статья 215. Замена заемщика по гарантированному  

                  государством займу 

      1. Замена заемщика по гарантированному государством займу допускается по 

соглашению сторон договора займа в случае принятия решения Правительства 

Республики Казахстан. 

      2. В случае замены заемщика по гарантированному государством займу 

государственная гарантия может быть заменена новой или подтверждена центральным 

уполномоченным органом по исполнению бюджета по требованию заимодателя на 

основании решения Правительства Республики Казахстан. 

      3. Гарантируемая при этом сумма займа не может превышать сумму займа по ранее 

выданной государственной гарантии. На вновь выданную государственную гарантию не 

распространяются ограничения, установленные пунктом 1 статьи 206 настоящего 

Кодекса. 

       Статья 216. Основания прекращения действия  

                  государственной гарантии 

      Государственная гарантия прекращает свое действие в случаях: 

      1) полного исполнения заемщиком или гарантом обязательств по займу, 

гарантированному Правительством Республики Казахстан; 

      2) истечения указанного в договоре гарантии (гарантийном обязательстве) срока 

гарантии, если в нем не оговорено иное; 

      3) специально оговоренных в договоре займа и (или) в договоре гарантии 

(гарантийном обязательстве); 

      4) замены гарантии на новую при реструктуризации и (или) замене заемщика по 

гарантированному государством займу. 

       Статья 217. Ограничения на использование средств  

                  гарантированного государством займа 

      Запрещается использование средств гарантированного государством займа на цели, не 

предусмотренные условиями займа, а также на кредитование государственных органов. 

      Сноска. В статью 217 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 



       Статья 218. Контроль и ответственность за 

                  использование средств гарантированного 

                  государством займа 

      За использованием средств гарантированного государством займа осуществляется 

контроль в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Казахстан. 

      Заемщик по займу, имеющему государственную гарантию, несет ответственность, 

предусмотренную законами Республики Казахстан, за нецелевое использование средств, 

полученных по займу, гарантированному Правительством Республики Казахстан, и за 

возврат средств, отвлеченных на исполнение обязательств по государственной гарантии, в 

случае невыполнения заемщиком долговых обязательств по займу. 

      Сноска. Статья 218 с изменениями, внесенными Законом РК от 05.07.2006 N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

      Глава 46-1. Поручительство государства 

      Сноска. Раздел дополнен главой 46-1 - Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 (порядок 

введения в действие см. ст.2). 

      Статья 218-1. Поручительство государства 
  

       1. Поручительство государства - обязательство Правительства Республики Казахстан 

перед заимодателем погасить полностью или частично долг заемщика в рамках 

концессионного соглашения в соответствии с договором поручительства после принятия 

заимодателем в отношении заемщика всех разумных мер по взысканию задолженности с 

должника в случае неуплаты им причитающейся с него суммы. 

      Обязательства по поручительству включают основную сумму займа и вознаграждение 

по нему. 

      2. Поручительство государства предоставляется заимодателям в качестве обеспечения 

исполнения заемщиком обязательств по займам, привлекаемым под поручительство 

государства, на сумму, не превышающую стоимости передаваемого государству объекта 

концессии. 

      3. Исключительным правом предоставления поручительства государства от имени 

Республики Казахстан по займам, привлекаемым под поручительство государства, 

обладает Правительство Республики Казахстан. 

      По поручению Правительства Республики Казахстан центральный уполномоченный 

орган по исполнению бюджета осуществляет предоставление поручительства государства 

на условиях и в порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан. 

      Сноска. Статья 218-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 05.07.2008 N 66-IV 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 218-2. Ограничения предоставления поручительства 

                    государства 
  

       1. Поручительство государства предоставляется в пределах лимита, устанавливаемого 

законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. 

      2. Средства займа, привлекаемого под поручительство государства, используются 

только на создание объектов концессии. 

      3. Поручительства государства не могут предоставляться по займам, привлекаемым в 

качестве рефинансирования уже привлеченных займов, а также в качестве обеспечения 

возврата займов местных исполнительных органов. 

      4. Объем лимита предоставления поручительств государства может быть использован 



только в пределах соответствующего финансового года, на который установлен данный 

лимит. 

       Статья 218-3. Условия предоставления поручительств 

                    государства 
  

       1. Поручительства государства предоставляются на основании постановлений 

Правительства Республики Казахстан. 

      2. Предоставление поручительства государства осуществляется на условиях 

обязательности передачи заемщиком государству объекта концессии в соответствии со 

статьей 218-9 настоящего Кодекса. 

      3. За предоставление поручительства государства по негосударственному займу с 

заемщика взимается предварительная единовременная плата (сбор) в размере 0,2 процента 

от суммы поручительства государства для юридических лиц, образованных со 

стопроцентным участием государства в уставном капитале, и в размере двух процентов от 

суммы поручительства государства для прочих юридических лиц. 

      4. Предоставление поручительства государства осуществляется после оформления и 

предоставления договора страхования по обеспечению возвратности займа, 

привлекаемого под поручительство государства. 

       Статья 218-4. Требования, предъявляемые к лицам, 

                    претендующим на получение поручительства 

                    государства 
  

       1. К юридическим лицам, претендующим на получение поручительства государства 

по займам, в которых эти юридические лица выступают в качестве заемщика, 

предъявляются следующие требования: 

      1) быть резидентом Республики Казахстан, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность; 

      2) иметь договор страхования, удовлетворяющий требованиям обеспечения 

возвратности займа, привлекаемого под поручительство государства, устанавливаемым 

центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с 

уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка 

и финансовых организаций; 

      3) иметь положительное заключение уполномоченного органа соответствующей 

отрасли; 

      4) иметь положительное заключение центрального уполномоченного органа по 

исполнению бюджета; 

      5) иметь положительное заключение центрального уполномоченного органа по 

экономическому планированию; 

      6) иметь положительное заключение центрального уполномоченного органа по 

бюджетному планированию; 

      7) не иметь задолженности по погашению и обслуживанию ранее полученных под 

поручительство государства либо государственные гарантии займов, сроки платежей по 

которым наступили, а также иной просроченной задолженности перед кредиторами. 

      2. Правительством Республики Казахстан могут устанавливаться дополнительные 

требования, предъявляемые к лицам, претендующим на получение поручительства 

государства, в зависимости от условий негосударственного займа и риска 

инвестиционного проекта. 

       Статья 218-5. Отбор инвестиционных проектов для 

                    предоставления поручительств государства 



  

       Отбор инвестиционных проектов для предоставления поручительств государства 

производится центральным уполномоченным органом по экономическому планированию 

в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. 

       Статья 218-6. Форма поручительства государства 
  

       1. Поручительство государства предоставляется посредством заключения в 

письменной форме договора поручительства государства между центральным 

уполномоченным органом по исполнению бюджета и заимодателем. 

      Поручительством государства может быть признан только такой документ, который 

соответствует требованиям настоящей статьи и статьи 218-7 настоящего Кодекса. Никакие 

акты или иные документы государственных органов и их должностных лиц не имеют 

юридической силы поручительства государства. 

      2. Договор поручительства государства подписывается первым руководителем 

центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета. 

       Статья 218-7. Содержание договора поручительства 

                    государства 
  

       1. В договоре поручительства государства указываются: 

      1) реквизиты постановления Правительства Республики Казахстан, согласно которому 

предоставляется поручительство государства; 

      2) наименование и местонахождение заемщика и заимодателя; 

      3) содержание основного обязательства заемщика; 

      4) сумма предоставляемого поручительства государства; 

      5) срок действия поручительства государства; 

      6) должностное лицо, подписавшее договор поручительства государства. 

      При отсутствии в договоре поручительства государства требования, предусмотренного 

подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, либо его подписании в нарушение пункта 2 

статьи 218-6 настоящего Кодекса поручительство государства считается 

недействительным. 

       Статья 218-8. Учет предоставляемых поручительств 

                    государства и займов под поручительство 

                    государства 
  

       Предоставляемые поручительства государства и займы под поручительство 

государства подлежат регистрации и учету в центральном уполномоченном органе по 

исполнению бюджета в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. 

      Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета осуществляет 

мониторинг долга по поручительству государства в порядке, установленном 

Правительством Республики Казахстан. 

       Статья 218-9. Исполнение поручительства государства 
  

       Требования по исполнению обязательств могут быть предъявлены поручителю до 

даты, наступающей через сто восемьдесят календарных дней после наступления даты 

погашения займа. 

      Поручительство государства подлежит исполнению в следующих случаях: 

      после принятия заимодателем всех разумных мер по взысканию задолженности с 

заемщика; 



      признания заемщика банкротом либо его ликвидации в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

      Исполнение поручительства государства осуществляется в течение восемнадцати 

месяцев с даты предъявления требований по исполнению поручительства государства в 

пределах средств, предусмотренных законом о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

      Средства, выделенные на исполнение обязательств по поручительству государства, 

подлежат возврату в республиканский бюджет путем передачи объекта концессии 

государству. 

      Сноска. Статья 218-9 с изменениями, внесенными Законом РК от 05.07.2008 N 66-IV 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 218-10. Основания прекращения действия 

                     поручительства государства 
  

       Поручительство государства прекращает свое действие после полного исполнения 

заемщиком или поручителем обязательств по займу, обеспеченному поручительством 

государства. 

       Статья 218-11. Ограничения на использование средств  

                     займа, привлекаемого под поручительство  

                     государства 
  

       Запрещается использование средств займа, привлекаемого под поручительство 

государства, на цели, не предусмотренные договором займа, а также на кредитование 

государственных органов. 

      Статья 218-12. Контроль и ответственность  

                     за использование средств займа,  

                     привлекаемого под 

                     поручительство государства 
  

       За использованием средств займа, привлекаемого под поручительство государства, 

осуществляется контроль в порядке, устанавливаемом Правительством Республики 

Казахстан. 

      Заемщик по займу, привлекаемому под поручительство государства, несет 

ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за нецелевое 

использование полученных средств и возврат средств, отвлеченных на исполнение 

обязательств по поручительству государства, в случае невыполнения заемщиком 

долговых обязательств по займу.  

Глава 47. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЗАИМОДАТЕЛЯ 

       Статья 219. Недопустимость одностороннего отказа от 

                  исполнения обязательства по договору займа 

      Не допускается односторонний отказ от исполнения обязательства по договору займа. 

      Сноска. В статью 219 внесены изменения Законом РК от 5 июля 2006 года N 165 

(порядок введения в действие см. ст.2). 

       Статья 220. Защита от незаконных действий 

                  государственных органов и должностных лиц 



      Акты государственных органов и их должностных лиц, принятые в нарушение 

законодательства Республики Казахстан и ухудшающие условия привлечения, 

использования или погашения государственных и гарантированных государством займов, 

не имеют юридической силы. 

      Статья 221. Разрешение споров 

      1. Споры и разногласия, возникающие в связи с договорами займа, государственными 

эмиссионными ценными бумагами, правительственными гарантиями или связанной с 

ними деятельностью, включая управление государственным, правительственным долгом, 

долгом местных исполнительных органов или гарантированным государством долгом, 

решаются по возможности посредством переговоров либо в соответствии с ранее 

согласованными процедурами разрешения споров, установленными в договорах займа, 

правилах выпуска государственных эмиссионных ценных бумаг. 

      2. Все остальные споры, не предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, включая 

споры иностранного заимодателя с гражданами и юридическими лицами Республики 

Казахстан, разрешаются судами Республики Казахстан в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено соглашением 

сторон. 

РАЗДЕЛ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 48. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       Статья 222. Ответственность за нарушение бюджетного  

                  законодательства Республики Казахстан 

      Лица, виновные в нарушении бюджетного законодательства Республики Казахстан, 

несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. 

          Статья 223. Заключительные и переходные положения 

      1. Настоящий Кодекс вводится в действие с 1 января 2005 года. 

      2. Республиканский и местные бюджеты на 2005 год разрабатываются в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

      Принятые во исполнение настоящего Кодекса нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы планирования республиканского и местных бюджетов на 2005 

год, вводятся в действие со дня их подписания. 

      3. Законодательство Республики Казахстан, действующее на момент введения в 

действие настоящего Кодекса, применяется в части, не противоречащей ему, и в течение 

года со дня его введения в действие должно быть приведено в соответствие с настоящим 

Кодексом. 

      Сноска. В статью 223 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. N 13 . 

      Статья 223-1. Особый порядок бюджетного процесса для 

                   пилотных проектов 
  

       1. Паспорта республиканских и местных бюджетных программ составляются в 

соответствии с пунктом 2 статьи 94 настоящего Кодекса без рассмотрения на бюджетной 

комиссии с учетом решений, принятых при уточнении (корректировке) бюджета. 

      Паспорта республиканских и местных бюджетных программ на соответствующий 

финансовый год по пилотным проектам утверждаются соответственно центральным и 



местными уполномоченными органами по бюджетному планированию в срок, 

установленный пунктом 1 статьи 94 настоящего Кодекса. 

      Внесение изменений в паспорта бюджетных программ по основаниям, 

предусмотренным в пункте 5 статьи 108 настоящего Кодекса, рассматривается 

соответственно центральным и местными уполномоченными органами по бюджетному 

планированию без рассмотрения на бюджетной комиссии. 

      2. Государственные учреждения имеют право в порядке, установленном 

Правительством Республики Казахстан, вносить изменения в индивидуальные планы 

финансирования по обязательствам и платежам в соответствии с экономической 

классификацией расходов бюджета в пределах утвержденных годовых сумм 

индивидуальных планов финансирования по соответствующей бюджетной программе 

(подпрограмме). 

      При этом уполномоченный орган по исполнению бюджета информирует о внесенных 

изменениях администраторов бюджетных программ и местных уполномоченных органов 

по исполнению бюджета. 

      3. Правительство Республики Казахстан вправе перераспределить средства между 

республиканскими бюджетными программами отдельных администраторов 

республиканских бюджетных программ в пределах одной функциональной группы 

функциональной классификации расходов бюджета и одного администратора, если иное 

не предусмотрено настоящим Кодексом, в порядке, определяемом Правительством 

Республики Казахстан, при условии достижения администраторами бюджетных программ 

индикаторов, утвержденных паспортом бюджетных программ, суммы которых 

предусмотрены в утвержденном республиканском бюджете. 

      4. Администраторы республиканских бюджетных программ по согласованию с 

центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию вправе 

перераспределить средства между бюджетными подпрограммами в пределах одной 

бюджетной программы без рассмотрения на бюджетной комиссии в порядке, 

определяемом Правительством Республики Казахстан, при условии достижения 

индикаторов, утвержденных паспортом бюджетных программ, суммы которых 

предусмотрены в утвержденном бюджете. 

      5. Акимат области по пилотному проекту вправе перераспределить средства между 

бюджетными программами отдельных администраторов местных бюджетных программ в 

пределах одной функциональной группы функциональной классификации расходов 

бюджета и одного администратора, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, в 

порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, при условии достижения 

администраторами бюджетных программ индикаторов, утвержденных паспортом 

бюджетных программ, суммы которых предусмотрены в утвержденном бюджете. 

      6. Администраторы местных бюджетных программ по согласованию с местными 

уполномоченными органами по экономическому и бюджетному планированию вправе 

перераспределить средства между бюджетными подпрограммами в пределах одной 

бюджетной программы без рассмотрения на бюджетной комиссии в порядке, 

определяемом Правительством Республики Казахстан, при условии достижения 

индикаторов, утвержденных паспортом бюджетных программ, суммы которых 

предусмотрены в утвержденном бюджете. 

      7. Недоиспользованные в течение финансового года суммы целевых трансфертов, 

направленных на реализацию местных бюджетных программ по пилотным проектам, не 

подлежат возврату в вышестоящий бюджет в случае достижения конечных результатов по 

завершенным в текущем финансовом году местным бюджетным программам с 

использованием меньшего объема целевых трансфертов из вышестоящего бюджета. При 

этом соответствующий местный исполнительный орган вправе использовать оставшуюся 

сумму целевых трансфертов на другие местные бюджетные программы на основании 

положительных результатов оценки эффективности реализации соответствующих 



местных бюджетных программ по решению соответствующей бюджетной комиссии. 

      Сноска. Кодекс дополнен статьей 223-1 в соответствии с Законом РК от 6 декабря 

2007 года N 7-IV (изменения вводятся в действие с 1 января 2008 г. и прекращают свое 

действие 31 декабря 2008 года).       

       Статья 224. О признании утратившими силу некоторых  

                  законов Республики Казахстан 

      Признать утратившими силу с 1 января 2005 года следующие законы Республики 

Казахстан: 

      1) Закон Республики Казахстан от 1 апреля 1999 г. "О бюджетной системе" (Ведомости 

Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 7, ст. 225; N 20, ст. 731; N 21, ст. 783; N 23, 

ст. 916, 928, 930; 2000 г., N 21, ст. 395; 2001 г., N 1, ст. 6; N 10, ст. 123; N 23, ст. 310; 2002 

г., N 18, ст. 160; 2003 г., N 14, ст. 100; N 24, ст. 178); 

      2) Закон Республики Казахстан от 2 августа 1999 г. "О государственном и 

гарантированном государством заимствовании и долге" (Ведомости Парламента 

Республики Казахстан, 1999 г., N 21, ст. 784; 2001 г., N 21-22, ст. 282; 2003 г., N 14, ст. 

101; N 15, ст. 138, 139); 

      3) Закон Республики Казахстан от 29 января 2002 г. "О контроле за исполнением 

республиканского и местных бюджетов" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 

2002 г., N 3, ст. 21). 

      Президент  

      Республики Казахстан 
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