Ќазаќстан Республикасыныѕ 2015 - 2025 жылдарєа
арналєан сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы стратегиясын
іске асыру жјне кґлеѕкелі экономикаєа ќарсы іс-ќимыл
жґніндегі 2015 - 2017 жылдарєа арналєан іс-шаралар
жоспарын бекіту туралы
Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2015 жылєы 14 сјуірдегі № 234 ќаулысы

«Ќазаќстан Республикасыныѕ 2015 – 2025 жылдарєа арналєан сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы стратегиясы
туралы» Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2014 жылєы 26 желтоќсандаєы № 986 Жарлыєын іске асыру
маќсатында Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Ќоса беріліп отырєан Ќазаќстан Республикасыныѕ 2015 – 2025 жылдарєа арналєан сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы стратегиясын іске асыру жјне кґлеѕкелі экономикаєа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі 2015 –
2017 жылдарєа арналєан іс-шаралар жоспары (бўдан јрі – Жоспар) бекітілсін.
2. Орталыќ атќарушы органдар, Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентіне тікелей баєынатын жјне есеп
беретін мемлекеттік органдар (келісім бойынша), облыстардыѕ, Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ јкімдері,
сондай-аќ Жоспарды орындауєа жауапты мїдделі ўйымдар:
1) Жоспарды іске асыру бойынша ќажетті шаралар ќабылдасын;
2) жылына бір рет, есепті жылдан кейінгі айдыѕ 15-кїнінен кешіктірмей:
Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл
агенттігі – Ќазаќстан Республикасыныѕ 2015 – 2025 жылдарєа арналєан сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
стратегиясын (бўдан јрі – Стратегия) іске асыру;
Ќазаќстан Республикасыныѕ Ќаржы министрлігіне кґлеѕкелі экономикаєа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі
Жоспардыѕ іс-шараларыныѕ орындалу барысы туралы аќпарат берсін.
Ескерту. 2-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 19.07.2016 № 414; 27.10.2016 № 628 ќаулыларымен.
3. Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік ќызмет істері жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл
агенттігі есепті жылдан кейінгі 15 аќпаннан кешіктірмей, Ќазаќстан Республикасы Премьер-Министрініѕ
Кеѕсесіне Жоспардыѕ Стратегияны іске асыру жґніндегі іс-шараларына жїргізілген мониторинг жјне
олардыѕ орындалуын баєалау туралы жиынтыќ аќпарат берсін.
Ескерту. 3-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 27.10.2016 № 628 ќаулысымен.
4. Ќазаќстан Республикасы Ќаржы министрлігі есепті жылдан кейінгі 10 наурыздан кешіктірмей,
Ќазаќстан Республикасы Премьер-Министрініѕ Кеѕсесіне Жоспардыѕ кґлеѕкелі экономикаєа ќарсы іс-ќимыл
жґніндегі іс-шараларыныѕ іске асырылу барысы туралы жиынтыќ аќпарат берсін.
5. Ќазаќстан Республикасы Премьер-Министрініѕ Кеѕсесі Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ
Јкімшілігіне:
1) жылдыѕ ќорытындысы бойынша, есепті жылдан кейінгі 15 наурыздан кешіктірмей Жоспардыѕ
Стратегияны іске асыру жґніндегі іс-шараларыныѕ орындалу барысы туралы аќпарат берсін;
2) жылдыѕ ќорытындысы бойынша, есепті жылдан кейінгі 25 наурыздан кешіктірмей Жоспардыѕ
кґлеѕкелі экономикаєа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі іс-шараларыныѕ орындалу барысы туралы аќпарат берсін.
6. Осы ќаулыєа ќосымшаєа сјйкес Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды
деп танылсын.
7. Осы ќаулы ќол ќойылєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі.
Ќазаќстан Республикасыныѕ
Премьер-Министрі

К.Мјсімов
Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ
2015 жылєы 14 сјуірдегі
№ 234_ќаулысымен
бекітілген

Ќазаќстан Республикасыныѕ 2015 – 2025 жылдарєа арналєан сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
стратегиясын іске асыру жјне кґлеѕкелі экономикаєа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі 2015 – 2017 жылдарєа
арналєан іс-шаралар жоспары
Ескерту. Жоспарєа ґзгеріс енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 19.07.2016 № 414; 27.10.2016 № 628 ќаулыларымен.
Р/с
№

Іс-шараныѕ атауы

Аяќтау нысаны

Орындауєа
жауаптылар

Орындау
мерзімдері

1

2

3

4

5

Болжанатын Ќаржыландыру
шыєыстар
кґздері
(мыѕ теѕге)
6

1. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл
Мемлекеттік ќызмет саласындаєы сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл
1.

Мемлекеттік
ќызметтер кґрсету
мерзімдері мен
мемлекеттік
ќызметтер кґрсетуге
ќажетті ќўжаттар
тізбесін ќысќарту:
- ўйымдарды
энергетикалыќ
сараптама жїргізуге
аккредиттеу (8
ќўжаттан 7-ге дейін);
- электр
зертханаларын
аккредиттеу (7
ќўжаттан 6-єа дейін)

бўйрыќ

ЭМ

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

2.

«Ќазаќстан
Республикасында
тўтынушылардыѕ
ќўќыќтарын ќорєау»
автоматтандырылєан
кґп функционалды
аќпараттыќкоммуникативтік
жїйесін енгізу
мјселесін пысыќтау

инвестициялыќ ўсыныс

ЎЭМ
(жинаќтау),
мїдделі
мемлекеттік
органдар

2015 жылєы
3-тоќсан

талап
етілмейді

3.

Мемлекеттік
органдар ќызметініѕ
баєаланатын
баєыттарыныѕ бірі
ретінде сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
іс-ќимыл бойынша
олар ќабылдап
жатќан шараларды
ќосу мјселесін
пысыќтау

ПЈ-ге аќпарат

МЌІСЌА
(келісім
бойынша,
жинаќтау),
мемлекеттік
органдар

2015 жылєы
ќыркїйек

талап
етілмейді

7

4.

Тарифтерді бекіту
тјртібі мен табиєи
монополияларды
реттеу бойынша ґзге
де мјселелерді
реттейтін
нормативтік
ќўќыќтыќ актілерді
оѕтайландыру (отыз
нормативтік
ќўќыќтыќ акті жјне
жиырма јдістеме)

нормативтік ќўќыќтыќ
актілер

ЎЭМ
(жинаќтау),
мїдделі
мемлекеттік
органдар

2015 жылєы
3-тоќсан

талап
етілмейді

5.

Орталыќ жјне
жергілікті
мемлекеттік
органдардыѕ
интернетресурстарында
олардыѕ сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
іс-ќимыл бойынша
ќызметі туралы
арнайы тараулардыѕ
жўмыс істеуін
ќамтамасыз ету

интернет-ресурстарда
тараулар

МЌІСЌА
(келісім
бойынша,
жинаќтау),
мемлекеттік
органдар, ЖАО

2015 – 2017
жылдардаєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

6.

«Ќазаќстан
Республикасыныѕ
кейбір заѕнамалыќ
актілеріне ќорєаныс
жјне јскери ќызмет
мјселелері бойынша
ґзгерістер мен
толыќтырулар енгізу
туралы» Ќазаќстан
Республикасы
Заѕыныѕ жобасын
јзірлеу, оныѕ
шеѕберінде:
1) јскери полиция
органдарыныѕ
Ќарулы Кїштер, басќа
јскерлер мен јскери
ќўралымдар јскери
ќызметшілерініѕ
сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
заѕнаманыѕ
талаптарын
саќтауына тексеру
жїргізу процесін
регламенттеу;
2) тізбесін
мемлекеттік органныѕ
бірінші басшысы
бекітетін
лауазымдарєа

Ќазаќстан Республикасы
Заѕыныѕ жобасы

Ќорєанысмині
(жинаќтау),
МЌІСЌА
(келісім
бойынша), ЎЌК
(келісім
бойынша), ІІМ,
мїдделі
мемлекеттік
органдар

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

таєайындалатын
јскери ќызметшілерге
ќатысты
психофизиологиялыќ
жјне
полиграфологиялыќ
зерттеулерді ќолдана
отырып, арнайы
тексеру жїргізуді
кґздеу;
3) азаматтардыѕ
Ќорєанысмині
«Јскери-техникалыќ
мектебі»
республикалыќ
мемлекеттік
ќазыналыќ
кјсіпорнына оќуєа
тїсуге арналєан
ґтініштерін халыќќа
ќызмет кґрсету
орталыќтары арќылы
ќабылдауды, сондайаќ тїсу кезінде
медициналыќ
комиссиядан ґтуді
тўрєылыќты жері
бойынша денсаулыќ
саќтау ўйымдарына
беруді кґздеу;
4) мемлекеттік
ќорєаныс
тапсырысын
ќалыптастыру жјне
орналастыру рјсімін
ќайта ќарау:
5) ќару-жараќ пен
јскери техниканы
тікелей
ґндірушілерден
немесе оларды
жеткізу (сату)
жґніндегі ујкілетті
ўйымдардан
импорттау мјселесін
пысыќтау
7.

«Мемлекеттік емес
ґрт сґндіру
ќызметтерін
ўйымдарда, елді
мекендер мен
объектілерде
ґрттердіѕ алдын алу
жјне сґндіру, ґрт
ќауіпсіздігін
ќамтамасыз ету жјне
авариялыќ-ќўтќару
жўмыстарын жїргізу
бойынша жўмыстар
жїргізу ќўќыєына
аттестаттау» ґрт
ќауіпсіздігі

ЎЭМ-ге ўсыныс

ІІМ

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

саласындаєы
мемлекеттік
кґрсетілетін ќызмет
бойынша ќўжаттарды
ќабылдау жјне беру
функцияларын
Халыќќа ќызмет
кґрсету
орталыќтарына беру
8.

«Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
іс-ќимыл туралы»
Ќазаќстан
Республикасы
Заѕыныѕ жобасын
јзірлеу

Ќазаќстан Республикасы
Заѕыныѕ жобасы

МЌІСЌА
(келісім
бойынша,
жинаќтау),
Јділетмині,
мїдделі
мемлекеттік
органдар, «Нўр
Отан»
партиясы
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

9.

Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
ќызмет
ќызметкерлерініѕ
ќатарынан
мемлекеттік, оныѕ
ішінде ќўќыќ ќорєау
органдарында
мїдделер ќаќтыєысы
жјне этика бойынша
кеѕесшілер
институтын енгізу
мјселесін пысыќтау

ПЈ-ге ўсыныстар

МЌІСЌА
(келісім
бойынша,
жинаќтау),
мїдделі
мемлекеттік
органдар

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

ПЈ-ге аќпарат

МЌІМ
(жинаќтау),
Ќаржымині,
ЎЭМ, мїдделі
мемлекеттік
органдар

2016
жылєы 1тоќсан

талап
етілмейді

бўйрыќтар

ЎЌК (келісім
бойынша), ІІМ,
Ќаржымині,
ЎЭМ, ЖАО

2016 жылєы
1-тоќсан

талап
етілмейді

10. Сыбайлас жемќорлыќ
ќўќыќ бўзушылыќ
фактiсi туралы
хабарлаєан немесе
сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
кїресте ґзге де
жолмен жјрдемдескен
адамдарєа берілетін
аќшалай сыйаќы
мґлшерін ґтелген
залал мґлшерінен
пайыздыќ
араќатынаста ќайта
ќараудыѕ
орындылыєы
мјселесін пысыќтау
11. Шекаралыќ баќылау
бґлімшелерініѕ, ішкі
істер органдарыныѕ
жјне мемлекеттік

кірістер
органдарыныѕ кеден
ќызметініѕ
ќызметкерлері їшін
портативтік
бейнетіркеуіштермен
жабдыќтау
нормаларын јзірлеу
жјне бекіту

12. Ґнеркјсіптік
ќауіпсіздік
саласындаєы
ќўжаттарды ќабылдау
жјне беру
функцияларын
халыќќа ќызмет
кґрсету
орталыќтарына беру

ЎЭМ-ге ўсыныстар

ИДМ

2016 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

13. Мемлекеттік кірістер
органдары
ќызметкерлерініѕ
жеке жјне заѕды
тўлєалармен
байланысын шектеу
маќсатында салыќтыќ
жјне кедендік
јкімшілендіру
процестерін
автоматтандыру

орындалєан жўмыстар
актілері

Ќаржымині

2016 жылєы
2-тоќсан

талап
етіледі

14. Техникалыќ, кјсіптік
Ќазаќстан
БЄМ
жјне орта білімнен
Республикасыныѕ Їкіметіне
(жинаќтау),
кейінгі білімі бар
ўсыныстар
мїдделі
мамандар даярлауєа
мемлекеттік
мемлекеттік бiлiм
органдар, ЖАО
беру тапсырысын
орналастыру
конкурсына
ќўжаттарды ќабылдау
процесін
автоматтандыру
мјселесін пысыќтау

2016 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

15. Мемлекеттік
органдардыѕ,
лауазымды
адамдардыѕ, жеке
жјне заѕды

2016 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

Ќазаќстан
Республикасыныѕ Їкіметіне
ўсыныстар

ЎЭМ

шыєыстар
тиісті
жылдарєа
арналєан
республикалыќ
бюджетті
ќалыптастыру
кезінде
наќтыланатын
болады

тўлєалардыѕ
есептілікті жјне
аќпаратты
монополияєа ќарсы
органєа ўсынуын
электрондыќ нысанєа
кґшіру туралы
мјселені пысыќтау

16. Мемлекеттік
органдардыѕ жјне
квазимемлекеттік
сектор объектілерініѕ
сатып алу туралы
деректерініѕ негізінде
мемлекеттік сатып
алу шеѕберінде сатып
алынатын тауарлар,
жўмыстар мен
кґрсетілетін
ќызметтер
баєаларыныѕ
шашыраѕќылыєын
болдырмайтын
«Электрондыќ
мемлекеттік сатып
алу» аќпараттыќ
жїйесініѕ баєалар
модулін пысыќтау

орындалєан жўмыстар
актілері

Ќаржымині
(жинаќтау),
мїдделі
мемлекеттік
органдар

2016 жылєы
4-тоќсан

талап
етіледі

17. Тарифтік сметаны,
тарифті (баєаны,
алым мґлшерлемесін)
немесе оныѕ шекті
деѕгейін бекіту
кезінде табиєи
монополиялар
субъектілерініѕ
ґтініміне ќоса
берілетін ќўжаттар
тізбесін ќысќарту
(отыздан жиырмаєа
дейін)

нормативтік ќўќыќтыќ
актілер

ЎЭМ
(жинаќтау),
мїдделі
мемлекеттік
органдар

2016 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

18. Кјсіпкерлерге
жануарлардан
алынєан ґнімдердіѕ
(ет жјне ет ґнімдері,
сїт жјне сїт ґнімдері,
балыќ жјне балыќ
ґнімдері, жўмыртќа
жјне жўмыртќа
ґнімдері, сондай-аќ
ара
шаруашылыєыныѕ

бўйрыќ

АШМ
(жинаќтау),
мемлекеттік
органдар, ЖАО

2016 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

шыєыстар
тиісті
жылдарєа
арналєан
республикалыќ
бюджетті
ќалыптастыру
кезінде
наќтыланатын
болады

ґнімдері) ќауіпсіздігін
растайтын ќўжатты
(ґнімніѕ тїрін, санын,
иесініѕ Т.А.Ј., межелі
объектісін кґрсете
отырып, сараптама
актісініѕ телќўжаты)
базарларда жўмыс
істейтін
ветеринариялыќсанитариялыќ
сараптама
зертханаларынан
тікелей алуєа
мїмкіндік беру
арќылы жеке жјне
коммуналдыќ
базарлардыѕ
ќызметіндегі
јкімшілік
кедергілерді алып
тастау
19. Ўќсас ќызметтерді
кґрсету кезінде
жосыќсыз ґнім
берушілер деп
танылєан
тўлєалардыѕ орта
білім беру
ўйымдарында білім
алушыларды
тамаќтандыру
бойынша кґрсетілетін
ќызметтерді
мемлекеттік сатып
алуєа ќатысуына
тыйым салуды енгізу,
сондай-аќ осындай
тўлєалардыѕ бірыѕєай
республикалыќ
тізілімін
ќалыптастыру

нормативтік ќўќыќтыќ акт

БЄМ
(жинаќтау),
Ќаржымині

2016 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

20. Жеке тўлєалардыѕ
табыстары мен мїлкін
кезеѕ-кезеѕмен
декларациялауды,
оныѕ ішінде жауапты
мемлекеттік
лауазымды атќаратын
адамдардыѕ,
мемлекеттiк
функцияларды
орындауєа ујкiлеттi
жјне оєан
теѕестiрiлген
адамдардыѕ, сондайаќ олардыѕ
жўбайларыныѕ
жылжымайтын
мїлікті, кґлік
ќўралдарын, баєалы

Ќазаќстан Республикасы
Заѕыныѕ жобасы

Ќаржымині

2016 жылєы
4-тоќсан

талап
етіледі

республикалыќ
бюджетте
кґзделген
ќаражат
шегінде

ќаєаздарды, ќатысу
їлесін сатып алуєа
жўмсаєан шыєыстар
кґздерін
декларациялауды
енгізу мјселесін
пысыќтау
21. Мемлекеттік бюджет
ќаражаты есебінен
жїргізілетін
реставрациялауќалпына келтіру
жўмыстарына
сметалыќ нормалар
мен бір реттік
баєалар
нормативтерін јзірлеу

жинаќ

22. Кјсіпкерлер їшін
заѕ жобасыныѕ
есептіліктіѕ,
тўжырымдамасын ВАК-ќа
аныќтамалардыѕ,
шыєару жјне ќарау
хабарламалардыѕ
(салыќтыќ жјне
статистикалыќ
есептілікті
ќоспаєанда) жаѕа
тїрлерін енгізуді
жїйелендіруге,
оѕтайландыруєа жјне
шектеуге баєытталєан
аќпараттыќ
ќўралдарды
жаѕєыртуды жїргізу

МСМ

2017 жылєы
1-тоќсан

талап
етіледі

ЎЭМ
(жинаќтау),
Јділетмині,
мемлекеттік
органдар

2017 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

23. Тарих жјне мјдениет
ескерткіштеріне
єылымиреставрациялау
жўмыстарын жїргізу
тјртібін јзірлеу
мјселесін пысыќтау

МЌІСЌА-єа аќпарат

МСМ

2017 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

24. Мыналарды:
1) єылыми жјне
(немесе) єылымитехникалыќ жобалар
жјне баєдарламалар
бойынша гранттыќ
жјне баєдарламалыќмаќсатты
ќаржыландыруєа
ќатысуєа ґтінімдер
беру процесін;
2) мемлекеттік
бюджеттен

пайдалануєа беру актілері

БЄМ

2017 жылєы
4-тоќсан

талап
етіледі

республикалыќ
бюджетте
кґзделген
ќаражат
шегінде

республикалыќ
бюджетте
кґзделген
ќаражат
шегінде

ќаржыландырылатын
єылыми, єылымитехникалыќ
жобаларды жјне
баєдарламаларды
жјне олардыѕ
орындалуы бойынша
есептерді
мемлекеттік есепке
алуды;
3) єылым
саласындаєы
сыйлыќтар,
мемлекеттік єылыми
стипендиялар
таєайындауєа
арналєан ќўжаттарды
беру процесін
автоматтандыру
25. Мемлекеттік
баќылауды жјне
ќадаєалауды
ўйымдастыру, жїзеге
асыру жјне
нјтижелерін есепке
алу мјселелерін
автоматтандыру жјне
кейін бірыѕєай
аќпараттыќ
тўєырнамада
ыќпалдастыру

бўйрыќ

БП (келісім
бойынша,
жинаќтау),
ЎЭМ, мїдделі
мемлекеттік
органдар

2017 жылєы
4-тоќсан

талап
етіледі

республикалыќ
бюджетте
кґзделген
ќаражат
шегінде

республикалыќ
бюджетте
кґзделген
ќаражат
шегінде

Ќоєамдыќ баќылау институтын енгізу
26. БАЌ ґкілдері їшін
сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
таќырыптаєы їздік
журналистік
жарияланымдарєа
конкурстар ґткізу

конкурстар

МЌІСЌА
(келісім
бойынша,
жинаќтау),
АКМ, мїдделі
мемлекеттік
органдар

жыл сайын

талап
етіледі

27. Жоєары білім беру
орындарында білім
беру гранттарын беру
жґніндегі комиссияєа
азаматтыќ ќоєам
институттарыныѕ
ґкілдерін енгізу

Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ ќаулысы

БЄМ

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

28. Коммуналдыќ тўрєын
їй ќорынан тўрєын
їйге мўќтаж
азаматтарды есепке
алу бойынша

аќпаратты жергілікті
атќарушы органдардыѕ
ведомстволыќ интернетресурстарында
орналастыру

ЎЭМ
(жинаќтау),
ЖАО

2015
жылєы 4тоќсан

талап
етілмейді

мјліметтерге, сондайаќ тўрєын їй алєан
азаматтардыѕ
тізімдеріне еркін
ќолжетімділікті
ќамтамасыз ету

29. «Жария аќпаратќа
ќол жеткізу туралы»
Ќазаќстан
Республикасы
Заѕыныѕ жобасын
јзірлеу

Ќазаќстан Республикасы
Заѕыныѕ жобасы

ИДМ
(жинаќтау),
мїдделі
мемлекеттік
органдар, «Нўр
Отан»
партиясы
(келісім
бойынша)

2016 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

30. «Ќоєамдыќ баќылау
туралы» Ќазаќстан
Республикасы
Заѕыныѕ жобасын
јзірлеу

Ќазаќстан Республикасы
Заѕыныѕ жобасы

МЌІМ
(жинаќтау),
мїдделі
мемлекеттік
органдар, «Нўр
Отан»
партиясы
(келісім
бойынша)

2016 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

31. Жоєары оќу
орындарында
студенттердіѕ сабаќќа
ќатысуы мен їлгерімі,
гранттар мен
жатаќханаларда
орындардыѕ бґлінуі
туралы аќпарат
орналастырылатын
онлайн-порталдар
ќўру

пайдалануєа беру актісі

БЄМ

2016 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

Квазимемлекеттік жјне жеке секторлардаєы сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл
32. Алып тасталды - ЌР Їкіметініѕ 19.07.2016 № 414 ќаулысымен.

33. Далалыќ жўмыстарды ЖЖМ жеткізу жјне кґлемін
жїргізу їшін облыстар
бґлу кестесі
бойынша ЖЖМ
кґлемдерін айќындау
жјне бґлу

АШМ
(жинаќтау),
ЭМ, ЖАО

жыл сайын

талап
етілмейді

34. Кондоминиум
объектісіне ќызмет
кґрсететін
ўйымдардыѕ халыќ
ќаражатын жўмсау
тјртібін регламенттеу

бўйрыќ

ЎЭМ
(жинаќтау),
ЖАО

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

35. Ќаржы
ўйымдарыныѕ,
банктік
холдингтерініѕ,
саќтандыру
холдингтерініѕ,
«Саќтандыру
тґлемдеріне кепілдік
беру ќоры»
акционерлік
ќоєамыныѕ басшы
ќызметкерлеріне жјне
актуарийлеріне
тестілеу мен
емтиханныѕ дыбыс-,
бейнежазбасын
жїзеге асыру арќылы
компьютерлік
тестілеу жјне
біліктілік емтихан
рјсімініѕ ашыќтыєын
арттыру

бўйрыќ

ЎБ (келісім
бойынша)

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

36. «ЌазАгро» ЎБХ» АЌ
кредит беруші
ўйымдарына
агроґнеркјсіптік
кешен субъектілері
беретін кредиттік
ґтінімдерді ресімдеу
жјне ґѕдеу, оныѕ

пайдалануєа беру актісі

АШМ
(жинаќтау),
«ЌазАгро»
ЎБХ» АЌ
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етіледі

«ЌазАгро»
ЎБХ» АЌ
меншікті
ќаражаты
есебінен

ішінде оны
«электрондыќ
їкіметтіѕ» вебпорталымен
интеграциялау
рјсімдерін
автоматтандыру
Соттардаєы жјне ќўќыќ ќорєау органдарындаєы сыбайлас жемќорлыќтыѕ алдын алу
37. Судьяларєа
ќойылатын
талаптарды, оныѕ
ішінде:
1) судьяларєа
їміткерлерді
дайындау жјне
іріктеу;
2) жоєары тўрєан
судья лауазымдарына
кадр резервін ќўру
жјне онымен жўмыс
істеу;
3) жўмыс істейтін
судьялардыѕ
ќызметін жјне
жауапкершілігін
баєалау мјселелері
бойынша талаптарды
ќатаѕдату жґнінде
бўдан арєы
шараларды јзірлеу

ПЈ-ге аќпарат

ЖС (келісім
бойынша)

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

38. Ішкі істер
органдарында ќызмет
ґткеру їшін кадр
резервіне енгізілген
їміткерлердіѕ
аќпараттыќ
дерекќорын јзірлеу

баєдарламалыќ ќосымша

ІІМ

2015 жылєы
желтоќсан

талап
етіледі

39. Ішкі істер органдары
ќызметкерлерініѕ
барлыќ санаттары
їшін аттестаттаудан
ґткізу кезінде
тестілеуге арналєан
бірыѕєай
баєдарламалыќ
ќамтуды јзірлеу

баєдарламалыќ ќосымша

ІІМ

2015 жылєы
желтоќсан

талап
етілмейді

40. Ќўќыќ ќорєау
органдары
ќызметкерлерініѕ
мансаптыќ ґсуін
тґмен тўрєан
лауазымдардан
басшы лауазымдарєа

нормативтік ќўќыќтыќ
актілер

БП (келісім
бойынша,
жинаќтау),
МЌІМ, ІІМ,
Ќаржымині

2016 жылєы
1-тоќсан

талап
етілмейді

республикалыќ
бюджетте
кґзделген
ќаражат
шегінде

ілгерілету арќылы
ынталандыру тетігін,
сондай-аќ ќўќыќ
ќорєау органдары
ќызметкерлерініѕ
ќызмет
нјтижелерімен
ўштастыра отырып,
олардыѕ мансапты
жоспарлау жїйесін
јзірлеу
41. Халыќтыѕ ќўќыќ
ќорєау органдарыныѕ
ќызметкерлеріне
сенімділік деѕгейін
арттыру, олардыѕ
ќызметін баєалау
критерийлерін ќайта
ќарау жґніндегі
шаралар кешенін
јзірлеу

жоспар

БП (келісім
бойынша),
МЌІМ, ІІМ,
Ќаржымині

2016 жылєы
1-тоќсан

талап
етілмейді

42. Ќўќыќ ќорєау
органдарыныѕ кадр
саясатына
конкурстыќ іріктеу
тетіктерін жјне
меритократия
ќаєидатын енгізу

нормативтік ќўќыќтыќ
актілер

БП (келісім
бойынша),
МЌІМ, ІІМ,
Ќаржымині

2016 жылєы
1-тоќсан

талап
етілмейді

43. Ќўќыќ ќорєау
органдары
ќызметкерлерініѕ
кадр резервін
пайдаланбай
ауысуына тыйым
салуды белгілей
отырып, оларды
аттестаттау жјне
тестілеу рјсімдерін
жетілдіру

нормативтік ќўќыќтыќ
актілер

БП (келісім
бойынша),
МЌІМ, ІІМ,
Ќаржымині

2016 жылєы
1-тоќсан

талап
етілмейді

жоспар

МЌІМ
(жинаќтау), БП
(келісім

2016 жылєы
1-тоќсан

талап
етілмейді

44. Соттардаєы жјне
ќўќыќ ќорєау
органдарындаєы
сыбайлас

жемќорлыќтыѕ алдын
алуєа баєытталєан
профилактикалыќ
шаралар кешенін
јзірлеу

бойынша), ІІМ,
Ќаржымині

45. Ќўќыќ ќорєау
органдары
ќызметкерлерініѕ
жўмысќа ќосќан
їлесініѕ нјтижелілігі
бойынша еѕбегіне
аќы тґлеудіѕ жјне
оларды материалдыќ
ынталандырудыѕ
жаѕа жїйесін енгізу
мјселелерін пысыќтау

ПЈ-ге ўсыныстар

ЎЭМ
(жинаќтау), БП
(келісім
бойынша),
МЌІМ, ІІМ,
Ќаржымині

2016 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

46. Ќўќыќ ќорєау
органдарыныѕ
ќызметін баєалау
критерийлерін
жўмыстаєы
басымдыќтарды
жасалєан ќўќыќ
бўзушылыќтарды
аныќтаудан олардыѕ
профилактикасына
жјне алдын алуєа
ауыстыра отырып
ќайта ќарау

ПЈ-ге ўсыныстар

МЌІСЌА
(келісім
бойынша,
жинаќтау), БП
(келісім
бойынша), ІІМ,
Ќаржымині

2016 жылєы
4-тоќсан

талап
етпейді

47. Мемлекеттік
ќызметтер кґрсетуді
баќылау їшін кґшіќон полициясыныѕ
аќпараттыќ жїйесін
енгізу

пайдалануєа беру актісі

ІІМ (жинаќтау),
мїдделі
мемлекеттік
органдар

2016 жылєы
4-тоќсан

талап
етіледі

республикалыќ
бюджетте
кґзделген
ќаражат
шегінде

ПЈ-ге аќпарат

ЖС (келісім
бойынша,
жинаќтау),
Ќаржымині,
мїдделі
мемлекеттік
органдар

2017 жылєы
4-тоќсан

талап
етіледі

республикалыќ
бюджетте
кґзделген
ќаражат
шегінде

48. Электрондыќ сот
тґрелігін дамыту
бойынша бўдан арєы
шаралар јзірлеу, оныѕ
шеѕберінде:
1) барлыќ залдарды
сот процестерін
дыбыс,
бейнетіркеудіѕ
жаѕєыртылєан

жїйесімен
жараќтандыру;
2) тїзеу жїйесі жјне
денсаулыќ саќтау
органдарымен
ќашыќтан сот
тґрелігін іске
асыруды
ўйымдастыруєа
арналєан бейнеконференицялыќбайланыс жїйесін
енгізу;
3) сот органдарыныѕ
интернет-ресурсын
дамыту, оныѕ
шеѕберінде сот
тґрелігін оѕайлату
жјне оныѕ
ќолжетімділігі
бойынша ќосымша
сервистерді іске
асыру
Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мјдениет деѕгейін ќалыптастыру
49. Кґрнекті
аќпараттыќ-насихаттау
єалымдардыѕ,
жўмысын ўйымдастыру
мемлекеттік
жґніндегі жоспар, БАЌ-та
органдардыѕ, саяси
маќалаларды, сўхбаттарды
партиялардыѕ,
жариялау,
ќоєамдастыќтыѕ
телерадиобаєдарламаларды,
ґкілдері мен
сюжеттерді шыєару
басшыларыныѕ сґз
сґйлеуін кґздей
отырып, сондай-аќ
олардыѕ сыбайлас
жемќорлыќтыѕ
профилактикасы жјне
оєан ќарсы кїрес
мјселелері бойынша
брифингтерге,
интернетконференцияларєа,
телевизиялыќ
баєдарламаларєа жјне
«тікелей желілерге»
ќатысуын ќамтамасыз
ете отырып, ќоєамда
сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
сананы ќалыптастыру
маќсатында БАЌ-та
ауќымды аќпараттыќнасихат жўмысын
ўйымдастыру

МЌІСЌА
(келісім
бойынша,
жинаќтау),
АКМ, мїдделі
мемлекеттік
органдар

тўраќты

талап
етілмейді

50. Азаматтардыѕ
деректі, кґркем фильмдерді,
сыбайлас жемќорлыќ
аудиоджинглдер мен
кґріністеріне
бейнероликтерді жасау
тґзбеушілігін
жјне трансляциялау
ќалыптастыруєа
баєытталєан

АКМ
(жинаќтау),
МЌІСЌА
(келісім
бойынша),
МСМ, мїдделі

тўраќты

талап
етіледі

республикалыќ
бюджетте
кґзделген
ќаражат
шегінде

мемлекеттіѕ сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
саясатыныѕ негізгі
баєыттарын тїсіндіру
жґніндегі деректі,
кґркем фильмдерді,
арнайы дыбыс-,
бейнероликтерді
жасауды жјне
трансляциялауды
ќамтамасыз етуді
кґздеу

мемлекеттік
органдар

51. Республикалыќ жјне
жергілікті БАЌ-та
сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
баєыт бойынша
тўраќты айдарлар
ашу

айдарлар

АКМ,
(жинаќтау),
МЌІСЌА
(келісім
бойынша),
мїдделі
мемлекеттік
органдар

тўраќты

талап
етілмейді

52. Жергілікті атќарушы
органдардыѕ
жанындаєы сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
іс-ќимыл жґніндегі
консультативтіккеѕесші органдардыѕ
жўмыс
жоспарларында
ќоєамда сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
мјдениетті
ќалыптастыру
бойынша мјселелерді
кґздеу

жўмыс жоспары

МЌІСЌА
(келісім
бойынша,
жинаќтау),
ЖАО

тўраќты

талап
етілмейді

53. Жастар ўйымдарын
тарта отырып жјне
оќу
баєдарламаларына
сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
тјрбие мјселелерін
енгізе отырып, білім
беру мекемелерінде
сыбайлас жемќорлыќ
кґріністеріне
тґзбеушілікті
ќалыптастыру
жґніндегі жўмыс
жоспарын бекіту

жўмыс жоспары, оќу
баєдарламалары

БЄМ
(жинаќтау),
ЖАО

жыл сайын

талап
етілмейді

54. Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
мјдениет жјне

јлеуметтанушылыќ
зерттеулер

МЌІСЌА
(келісім
бойынша)

жыл сайын

талап
етіледі

шыєыстар
тиісті
жылдарєа

сыбайлас жемќорлыќ
кґріністеріне
тґзбеушілік деѕгейін
айќындау бойынша
јлеуметтанушылыќ
зерттеулер жїргізу
55. ЇЕЎ арасында
сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
мјдениетті
ќалыптастыру
жґніндегі іс-шаралар
кешенін жїргізуге
арналєан мемлекеттік
јлеуметтік
тапсырысты
орналастыру

арналєан
республикалыќ
бюджетті
ќалыптастыру
кезінде
наќтыланатын
болады
мемлекеттік јлеуметтік
тапсырысты орналастыру
жјне сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы ісшаралар кешені

МЌІСЌА
(келісім
бойынша,
жинаќтау),
мїдделі
мемлекеттік
органдар

2016 – 2017
жылдар

талап
етіледі

шыєыстар
тиісті
жылдарєа
арналєан
республикалыќ
бюджетті
ќалыптастыру
кезінде
наќтыланатын
болады

Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл мјселелері бойынша халыќаралыќ ынтымаќтастыќты дамыту
56. Шетелдік БАЌ-та
Ќазаќстанныѕ
ќабылдап жатќан
сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
іс-ќимыл жґніндегі
шаралары туралы
арнайы материалдар
жариялауды
ўйымдастыру

БАЌ-таєы жарияланымдар

СІМ
(жинаќтау),
МЌІСЌА
(келісім
бойынша),
мїдделі
мемлекеттік
органдар

тўраќты

талап
етіледі

57. Ќазаќстан
Республикасында
сыбайлас жемќорлыќ
деѕгейін баєалауды
жјне рейтингтер
беруді жїзеге
асыратын
халыќаралыќ
ўйымдармен тўраќты
негізде ґзара ісќимылды, сондай-аќ
сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
іс-ќимылды
ќамтамасыз ету

халыќаралыќ ўйымдарєа
тиісті аќпарат беру

МЌІСЌА
(келісім
бойынша,
жинаќтау),
мїдделі
мемлекеттік
органдар, ЖАО

тўраќты

талап
етілмейді

58. Экономикалыќ
ынтымаќтастыќ жјне
даму ўйымыныѕ
Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
кїрес жґніндегі
Ыстамбўл іс-ќимыл
жоспары
ўсынымдарын іске
асыруды ќамтамасыз
ету

ПЈ-ге аќпарат

МЌІМ
(жинаќтау),
мїдделі
мемлекеттік
органдар

2016 жылєы
3-тоќсан

талап
етілмейді

республикалыќ
бюджетте
кґзделген
ќаражат
шегінде

59. Шет мемлекеттердіѕ
сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
ведомстволарыныѕ,
халыќаралыќ жјне
їкіметтік емес
ўйымдар ґкілдерініѕ
ќатысуымен
сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
іс-ќимыл мјселелері
бойынша
халыќаралыќ
конференциялар,
семинарлар, дґѕгелек
їстелдер жјне басќа
да іс-шаралар ґткізуді
ўйымдастыру

тиісті іс шаралар ґткізу

МЌІСЌА
(келісім
бойынша,
жинаќтау),
СІМ, мїдделі
мемлекеттік
органдар

2017 жылєы
3-тоќсан

талап
етіледі

Стратегияны іске асыруды мониторингтеу жјне баєалау
60. Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
стратегияныѕ іске
асырылуына сыртќы
талдау мен баєалауды
жїргізу їшін мїдделі
мемлекеттік
органдардыѕ,
ќоєамдастыќтыѕ, БАЌ
ґкілдері ќатарынан
арнайы
мониторингтеу тобын
ќўру

бўйрыќ

МЌІСЌА
(келісім
бойынша,
жинаќтау),
мїдделі
мемлекеттік
органдар

2015 – 2017
жылдардаєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

61. Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
стратегияны іске
асыру жґніндегі
жоспар ісшараларыныѕ
орындалуына
мониторинг пен
баєалау жїргізуді
ќамтамасыз ету

мониторинг жїргізу

МЌІСЌА
(келісім
бойынша)

жыл
ќорытындысы
бойынша жыл
сайын, 15
аќпаннан
кешіктірмей

талап
етілмейді

62. Арнайы
мониторингтеу
тобыныѕ Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
стратегияныѕ іске
асырылуына сыртќы
талдау мен баєалау
жїргізуін ќамтамасыз
ету

талдау жїргізу

МЌІСЌА
жыл
(келісім
ќорытындысы
бойынша,
бойынша жыл
жинаќтау),
сайын, 15
мїдделі
аќпаннан
мемлекеттік
кешіктірмей
органдар, ЖАО

талап
етілмейді

республикалыќ
бюджетте
кґзделген
ќаражат
шегінде

63. Халыќ тарапынан
сыртќы баєалауды
алу жјне ќоєам
пікірін есепке алу
маќсатында
Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
стратегияны іске
асыру жґніндегі
жоспар ісшараларыныѕ
орындалу барысы
туралы есептерді
БАЌ-та, сондай-аќ
сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
іс-ќимыл жґніндегі
ујкілетті органныѕ
сайтында жариялау

жарияланымдар

МЌІСЌА
жыл
(келісім
ќорытындысы
бойынша,
бойынша жыл
жинаќтау),
сайын, 15
мїдделі
аќпаннан
мемлекеттік
кешіктірмей
органдар, ЖАО

талап
етілмейді

64. Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы
стратегияныѕ іске
асырылуы туралы
жыл сайынєы есепті
БАЌ-та орналастыру

есеп

МЌІСЌА
жыл
(келісім
ќорытындысы
бойынша,
бойынша жыл
жинаќтау),
сайын, 15
мїдделі
аќпаннан
мемлекеттік
кешіктірмей
органдар, ЖАО

талап
етілмейді

2. Кґлеѕкелі экономикаєа ќарсы іс-ќимыл
65. Мемлекеттік
тапсырмаларды
(инвестициялыќ ісшаралар жјне т.б.)
іске асыруєа арналєан
бюджет ќаражатын
бґлудіѕ жаѕа
тетіктерін јзірлеу
мјселесін пысыќтау

Ќаржыминіне аќпарат

ЎЭМ
(жинаќтау),
Ќаржымині,
ЎБХ (келісім
бойынша), ЎК
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

66. ББЈ-ніѕ бейінді емес
функцияларын алып
тастау їшін ќўрылыс

Ќаржыминіне аќпарат

ЎЭМ
(жинаќтау),
Ќаржымині,

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

жобаларын басќару
институтын енгізу
мјселесін пысыќтау

БЄМ, ДСЈДМ,
мїдделі
мемлекеттік
органдар, ЎКП
(келісім
бойынша)

67. Іс-шараларды
жоспарлау мен іске
асырудыѕ барлыќ
кезеѕдерінде
бюджетті
ќалыптастыруєа
ќатысушыларды
жауапкершілікке
тартудыѕ жјне
жауапкершіліктіѕ
аражігін ажыратудыѕ
тиімді тетігін ќўру
мјселесін пысыќтау

Ќаржыминіне аќпарат

ЎЭМ
(жинаќтау),
Ќаржымині,
ИДМ, ЖАО,
БП (келісім
бойынша), ЕК
(келісім
бойынша),
ЎКП (келісім
бойынша)

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

68. ТБЖ арќылы
мемлекеттік
мекемелердіѕ
тіркелген азаматтыќќўќыќтыќ
мјмілелеріне сјйкес
ќазынашылыќ
органдары ґткізетін
бюджеттік тґлемдерге
баќылау жїргізу
тетігін јзірлеу

бўйрыќ

Ќаржымині

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

69. Квазимемлекеттік
секторда ішкі аудит
ќызметтерініѕ жїйесін
жетілдіру, оныѕ
ішінде корпоративтік
басќару шеѕберінде
олардыѕ ґкілеттіктері
мен функцияларын
кеѕейту

бўйрыќтар

ЎЭМ
2015 жылєы
(жинаќтау),
2-тоќсан
Ќаржымині, ЕК
(келісім
бойынша), БП
(келісім
бойынша), ЎБХ
(келісім
бойынша), ЎК
(келісім
бойынша),
ЎКП (келісім
бойынша)

талап
етілмейді

70. Тауарларды,
жўмыстарды жјне
кґрсетілетін
ќызметтерді
стандарттау жґніндегі
жоспарды јзірлеу

бўйрыќ

71. Олардыѕ ашыќтыєын
арттыру маќсатында
квазимемлекеттік
сектордыѕ сатып алу
тетігін, оныѕ ішінде
тауарды немесе
кґрсетілетін ќызметті
егжей-тегжейлі
сипаттай отырып,
тендерді ўтып алєан
тўлєа, баєа туралы
толыќ аќпаратты,
сондай-аќ ґндіруші
туралы аќпаратты
жариялау жолымен
жетілдіру

директорлар кеѕесініѕ
шешімі

72. Мемлекеттік сатып
алу рјсімдерініѕ
мемлекеттік сатып
алу туралы
заѕнаманыѕ
талаптарына
сјйкестігін талдау
мен баєалауды
ќамтамасыз ету їшін
ішкі ќаржылыќ
баќылаудыѕ ТБЖ
критерийлерін
кеѕейту

бўйрыќ

Ќаржымині
(жинаќтау),
ИДМ

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

Ќаржыминіне аќпарат

ЎЭМ
(жинаќтау),
Ќаржымині,
ЖАО, ЎКП
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

73 Сауда базарларын
заманауи форматќа
кезеѕ-кезеѕмен кґшіру
жґніндегі мјселені
пысыќтау

ИДМ
(жинаќтау),
Ќаржымині,
ЎЭМ, мїдделі
мемлекеттік
органдар,
ЖАО,
«СамўрыќЌазына» ЎЈЌ»
АЌ (келісім
бойынша)

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

«Самўрыќ2015 жылєы
Ќазына» ЎЈЌ»
2-тоќсан
АЌ (келісім
бойынша,
жинаќтау),
ЎЭМ, ЖАО,
ЕК (келісім
бойынша), БП
(келісім
бойынша),
ЎКП (келісім
бойынша), ЎБХ
(келісім
бойынша), ЎК
(келісім
бойынша),
мїдделі
мемлекеттік
органдар

талап
етілмейді

74. Инвестициялыќ
артыќшылыќтар
берілетін
экономикалыќ
ќызметтіѕ басым
тїрлерініѕ тізбесіне ірі
сауда объектілерініѕ
(дїкендердіѕ, сауда
їйлерініѕ) ќўрылысын
енгізу мјселесін
пысыќтау

Ќаржыминіне аќпарат

ЎЭМ
(жинаќтау),
ИДМ,
Ќаржымині,
ЖАО, ЎКП
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

75. Мемлекеттік ќолдау
алу маќсатында
«Бизнестіѕ жол
картасы 2020»
баєдарламасына
заманауи форматтаєы
сауда объектілерініѕ
ќўрылысы саласын
енгізу мјселесін
пысыќтау

Ќаржыминіне аќпарат

ЎЭМ
(жинаќтау),
ЎКП (келісім
бойынша)

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

76. Елді мекендердегі
сауданы
ўйымдастыру жјне
аудандастыру
бґлігінде ішкі сауда
ќаєидаларына
ґзгерістер мен
толыќтырулар енгізу

бўйрыќ

ЎЭМ
(жинаќтау),
Ќаржымині,
ІІМ, ЖАО,
ЎКП (келісім
бойынша)

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

77. Коммуналдыќ сауда
алаѕдарын ўлєайту
жјне коммуналдыќ
сауда алаѕдарына
мўќтаждарды
ќамтамасыз ету

Ќаржыминіне аќпарат

ЎЭМ
(жинаќтау),
Ќаржымині,
ЖАО, ЎКП
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

78. Сауда объектілері
јкімшіліктерініѕ
мемлекеттік кірістер
органдарында дара
кјсіпкерлер ретінде
тіркелмеген
жјне/немесе ресми
еѕбек ќатынастарын
ресімдемеген жалєа
алушы жеке
тўлєаларєа алаѕдарды
беруі бойынша
баќылауды жетілдіру
мјселесін пысыќтау

Ќаржыминіне аќпарат

ЎЭМ
(жинаќтау),
Ќаржымині,
ЖАО, ЎКП
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

79. Жеке ќосалќы
шаруашылыќтарда
мал басын есепке
алуды жетiлдiру
мјселесін пысыќтау

Ќаржыминіне аќпарат

ЎЭМ
(жинаќтау),
АШМ, ЖАО,
ЎКП (келісім
бойынша)

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

80. Кеѕ ауќымды
тїсіндіру
жўмыстарын жїргізе
отырып, ауыл
шаруашылыєында
жўмыспен ќамтылєан
халыќты заѕдастыру
бойынша жаєдайлар
жасау жјне
ынталандыру
шараларын жїргізу
жґніндегі жўмысты
жалєастыру

Ќаржыминіне аќпарат

АШМ
(жинаќтау)
ДСЈДМ, ЖАО,
ЎКП (келісім
бойынша)

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

81. АҐК-те электрондыќ
форматта
мемлекеттік
ќызметтер кґрсету
саласын кеѕейту
мјселесін пысыќтау

бўйрыќ

ИДМ
(жинаќтау),
АШМ, ЎКП,
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

82. Элеваторларда
астыќты электрондыќ
есепке алуды енгізу

бўйрыќ

АШМ
(жинаќтау),
ЎЭМ, ЎКП
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

83. ЖЌШ-да мал басын
лимиттейтін
нормалар мјселесін
пысыќтау

Ќаржыминіне аќпарат

АШМ
(жинаќтау),
ЖАО, ЎКП,
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

84. Билеттерді тіркеу
жјне есепке алу їшін
«Жолсеріктіѕ
мобильді терминалы»
баєдарламалыќаппараттыќ кешенін
дамыту жјне енгізу

Ќаржыминіне аќпарат

ИДМ
(жинаќтау),
ІІМ,
Ќаржымині,
ЖАО, «ЌТЖ»
ЎК» АЌ
(келісім
бойынша),
ЎКП (келісім
бойынша)

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

85. Јлеуметтік маѕызы
бар ќатынастар
бойынша теміржол
жолаушылары
тасымалын жїзеге
асырушы
тасымалдаушылардыѕ
шыєындарын

Ќазаќстан Республикасы
Заѕыныѕ жобасы

ИДМ
(жинаќтау),
ЎЭМ,
Ќаржымині,
«ЌТЖ» ЎК»
АЌ (келісім
бойынша)

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

субсидиялау тетігінен
алшаќтау (кїшін жою)
жјне јлеуметтік
маѕызы бар
ќатынастар бойынша
теміржол
жолаушылар
тасымалын жїзеге
асырушы
тасымалдаушылардыѕ
кейбір (реттелетін
ќызметтер:
магистральді
теміржол желісі,
локомотивті жетек
жјне вагондарды,
электр поездар мен
жылжымалы
ќўрамныѕ
ќозєалтќышы бар
вагондарын жалєа
беру/сатып алу)
шыєыстарын
маќсатты
ќаржыландыруды
енгізу мјселелері
бойынша Ќазаќстан
Республикасыныѕ
заѕнамасына
ґзгерістер мен
толыќтырулар енгізу
86. Тауар импорты
кезінде
јкімшілендірудіѕ жаѕа
схемасын енгізу
бойынша ўсыныстар
енгізу

бўйрыќ

Ќаржымині
(жинаќтау),
ЎЭМ, ЎКП
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

87. Алкоголь ґнімдері
жјне спирт
саласындаєы
Ќазаќстан
Республикасыныѕ
экспорттыќ јлеуетін
ўлєайту бойынша
ўсыныстар енгізу

бўйрыќ

Ќаржымині
(жинаќтау),
ЎЭМ, ЎКП
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

88. Табыстары жоєары
жеке тўлєалардыѕ
кірістерін
јкімшілендіруді
кїшейту туралы
мјселені пысыќтау

есеп

Ќаржымині

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

89. Халыќаралыќ
тјжірибені (Лондон
сауда биржасы)
ескере отырып, сауда
биржаларын
баќылауды жетілдіру
жјне наќты
критерийлерді
белгілеу арќылы
олардыѕ ќызметін
регламенттеу

бўйрыќ

ЎЭМ
(жинаќтау),
Ќаржымині,
ЎКП (келісім
бойынша)

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

90. Салыќ тґлеуден
жалтару фактілерін
аныќтау жјне жолын
кесу їшін ќўќыќ
ќорєау органдары
ґкілдерініѕ арасынан
ведомствоаралыќ
жедел топ ќўру

бўйрыќ

Ќаржымині
(жинаќтау),
мїдделі
мемлекеттік
органдар

2015 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

91. Алдыѕєы жылєы
кедендік алымдарєа
теѕ ќаражат кґлемінде
кедендік
инфраќўрылым
ќўрудыѕ
ќаржыландырылуын
ќамтамасыз ету
жґніндегі мјселені
пысыќтау

есеп

Ќаржымині
(жинаќтау),
ЎЭМ

2015 жылєы
3-тоќсан

талап
етілмейді

92. Жеке табыс салыєы
сомаларын тґлемей
тўрєын їйді жалєа
беретін жеке
тўлєаларды аныќтау
бойынша ішкі істер
органдары мен
мемлекеттік кірістер
органдарыныѕ ґзара
іс-ќимылы тјртібін
регламенттеу

бірлескен бўйрыќ

93. Жїктерді, атап
айтќанда инертті
материалдарды
тасымалдау кезінде
тауарлыќ-кґліктік жїк
ќўжаттыѕ жјне ґлшеу
актісініѕ болмаєаны
їшін жауапкершілікті
кїшейту жґніндегі
мјселені пысыќтау

Ќаржыминіне аќпарат

94. Шетелдік жјне
бірлескен
компаниялардыѕ
сатып алу
айќындылыєын
ќамтамасыз ету,
сондай-аќ олардыѕ
сатып алуында
отандыќ, оныѕ ішінде
жер ќойнауын
пайдалану саласында
операцияларды
жїзеге асыратын
кјсіпорындардыѕ
ќатысуын арттыру
жґніндегі жўмысты
жалєастыру

Ќаржыминіне аќпарат

95. Тїркия, Иран, Литва,
кґрсетілген елдердіѕ
Ќытай жјне
ујкілетті органдары
Ќазаќстан ујкілетті
арасындаєы ґзара іс-ќимыл
органдарыныѕ
жјне аќпарат алмасу туралы
арасында тауарлар
келісім жобасы
мен кґлік
ќўралдарыныѕ
барлыќ тїрлері
бойынша
мемлекеттердіѕ кеден
ќызметтері арасында
алдын ала
электрондыќ

Ќаржымині
2015 жылєы
(жинаќтау), ІІМ
3-тоќсан

ИДМ
(жинаќтау),
ЎЭМ, ЎКП
(келісім
бойынша)

талап
етілмейді

2015 жылєы
3-тоќсан

талап
етілмейді

ЭМ (жинаќтау), 2015 жылєы
ИДМ,
3-тоќсан
Ќаржымині,
ЎЭМ, мїдделі
мемлекеттік
органдар

талап
етілмейді

Ќаржымині
(жинаќтау),
СІМ

2015 жылєы
3-тоќсан

талап
етілмейді

аќпараттандыру
бойынша келісім
жасасу
96. Ќўрылыс
жўмыстарын жїргізу
кезінде шарттар
бойынша
мердігерлердіѕ
міндеттемелерді
орындауын айќын
јкімшілендіруді
ќамтамасыз ету
маќсатында ќосалќы
мердігерлер
жўмыстарды іс
жїзінде орындаєан
кезде оларєа есептен
шыєарылатын аќша
ќаражаты есепке
жазылатын жеке
шоттарды ашу
мјселесін пысыќтау

есеп

Ќаржымині
(жинаќтау),
ЎЭМ

2015 жылєы
3-тоќсан

талап
етілмейді

97. Кеден бекеттерін,
ЎЌК ШЌ-ныѕ
жекелеген баќылау
ґткізу пункттерін,
кинологиялыќ
ќызметтерді, ќўќыќ
ќорєау жјне арнаулы
органдарды, оныѕ
ішінде кешенді
жеделпрофилактикалыќ
операцияларды ґткізу
їшін техникалыќ
жараќтандыру
ќаєидаларын бекіту

бірлескен бўйрыќ

ИДМ
(жинаќтау),
Ќаржымині,
ЎЌК ШЌ
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
3-тоќсан

талап
етілмейді

Ќаржыминіне аќпарат

ИДМ
(жинаќтау),
Ќаржымині,
ЎЭМ, ЭМ,
ЎКП (келісім
бойынша)

2015 жылєы
3-тоќсан

талап
етілмейді

бўйрыќ

Ќаржымині
(жинаќтау),БП
(келісім
бойынша), ЎБ
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

98. Кеден бекеттерініѕ
инфраќўрылымын
жетілдіру жґніндегі
мјселені пысыќтау

99. «Кґлеѕкелі»
ќаржылыќ
ќызметтердіѕ аќшаны
жылыстатудаєы
схемаларын
мониторингтеудіѕ
жјне ќаржылыќ

талдаудыѕ тиімді
јдістемесін
ќолдануды жетілдіру

100. Интернет желісіндегі
кґлеѕкелі
операцияларды
реттеу жґнінде
жўмысты жалєастыру

есеп

Ќаржымині
(жинаќтау),
ИДМ, ЎЭМ, ЎБ
(келісім
бойынша), БП
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

101. Тауарларєа
декларацияныѕ 31баєанын толтыруєа
ќойылатын
талаптарды ќатаѕдату
(Кеден одаєы
комиссиясыныѕ 2010
жылєы 20 мамырдаєы
№ 257 шешімімен
бекітілген Кедендік
декларацияларды
толтыру бойынша
нўсќаулыќ жјне кеден
декларацияларыныѕ
нысандары)

ЕЭК-ке ўсыныстар

Ќаржымині
(жинаќтау),
ЎЭМ, ЎКП
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

102. Еѕбек шартын
жасаусыз адамды
жўмыс істеуге
жібергені їшін жўмыс
берушілердіѕ
жауапкершілігін
ќатаѕдату жґніндегі
мјселені пысыќтау

Ќаржыминіне аќпарат

ДСЈДМ
(жинаќтау),
Ќаржымині,
ЎЭМ, ЎКП
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

103. Заѕды тўлєалар мен
дара кјсіпкерлер їшін
ќолма-ќол тјртіппен
тґлемдерді жїзеге
асыруєа шектеулер

Ќазаќстан
Республикасы Заѕыныѕ
жобасы

ЎБ (келісім
бойынша,
жинаќтау),
ЎЭМ,
Ќаржымині,

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

енгізу, банктік
шоттардан ќолма-ќол
аќшаны алуєа лимит
белгілеу мјселелері
бойынша заѕнамалыќ
шаралар енгізу

ЎКП (келісім
бойынша)

104. РОS-терминалдар
арќылы ќолма-ќол
аќшасыз есеп
айырысу їшін
комиссия
мґлшерлемелерін
тґмендету жґніндегі
мјселені пысыќтау

Ќаржыминіне аќпарат

ЎБ (келісім
бойынша,
жинаќтау),
Ќаржымині,
ЎЭМ, ЎКП
(келісім
бойынша), ЌЌЌ
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

105. Тґлем корточкалары
бойынша банкаралыќ
транзакцияларды
ґѕдеу жїйесін ќўру
мјселесін пысыќтау

Ќаржыминіне аќпарат

ЎБ (келісім
бойынша)

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

106. Ќолданыстаєы
тарифтердіѕ
салыстырмалы
дерекќорын банктер
мен «Ќазпошта» АЌныѕ депозиттері жјне
банктердіѕ кредиттері
бойынша сыйаќы
мґлшерлемелері
туралы аќпаратпен
толыќтыру

салыстырмалы базаны
толыќтыру

ЎБ (келісім
бойынша,
жинаќтау),
Ќаржымині,
«СамўрыќЌазына» ЎЈЌ»
АЌ (келісім
бойынша)

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

107. Тґлем карточкаларын
пайдалана отырып,
санкцияланбаєан
операциялар
бойынша ќаражатты

Ќаржыминіне аќпарат

ЎБ (келісім
бойынша,
жинаќтау),
Ќаржымині,
ЎЭМ, ЌЌА

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

ќайтару мјселесін
пысыќтау

(келісім
бойынша)

108. Бўзушылыќтарды
(артыќ, тиімсіз
шыєыстар жјне т.б.)
уаќтылы аныќтау
жјне тиісті, оныѕ
ішінде бюджеттік
баєдарламалар
јкімшілерін
жауапкершілікке
тарта отырып,
шаралар ќабылдау
маќсатында бюджет
шыєыстарын
жоспарлау кезінде
ТБЖ јзірлеу мјселесін
пысыќтау

есеп

Ќаржымині
(жинаќтау),
ЎЭМ, ЕК
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

109. Мемлекеттік аудит
жїйесін енгізудіѕ
ќўќыќтыќ тетігін
ќўру жјне
мемлекеттік ќаражат
пен мемлекет
активтерін
басќарудыѕ,
пайдаланудыѕ
тиімділігін арттыру
їшін ўсынымдар
јзірлеу

Ќазаќстан Республикасы
Заѕыныѕ жобасы

Ќаржымині
(жинаќтау), ЕК
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

110. Мемлекеттік
ќаржылыќ баќылау
органдарыныѕ ТБЖ
бірыѕєай ќаєидаттары
мен тјсілдерін енгізу,
оныѕ ішінде олардыѕ
критерийлерініѕ саны
мен талдамалыќ
ќўрамдастарын
кеѕейту

Ќазаќстан Республикасы
Заѕыныѕ жобасы

Ќаржымині
(жинаќтау), ЕК
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

111. Мемлекеттік
ќаржылыќ баќылау
органдарыныѕ
тексерулерін
барынша азайту їшін
олардыѕ ґзара ісќимыл тетігін

Ќазаќстан Республикасы
Заѕыныѕ жобасы

Ќаржымині
(жинаќтау), ЕК
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

заѕнамалыќ тїрде
айќындау

112. Мемлекеттік сатып
Ќазаќстан
Ќаржымині
2015 жылєы
алу жїйелерін
Республикасыныѕ Їкіметіне
(жинаќтау),
4-тоќсан
жетілдіруді кґздейтін
аќпарат
ИДМ, ЎЭМ, БП
ўсыныстар енгізу:
(келісім
- сатып алуєа
бойынша), ЕК
ќатысушылардыѕ
(келісім
ќўќыќтарын
бойынша),
ќорєаудыѕ тиімді
ЎКП (келісім
жїйесін ќўру (заѕсыз
бойынша)
іс-јрекеттерді даулау
жјне оларды шарт
жасасќанєа жјне
орындалєанєа дейін
жою);
- бір кґзден алу
тјсілімен жјне
«Мемлекеттік сатып
алу туралы»
Ќазаќстан
Республикасы
Заѕыныѕ нормаларын
ќолданусыз
мемлекеттік сатып
алуды жїзеге асыру
жаєдайларын
ќысќарту;
- конкурстан тыс
сатып алу їшін
талаптарды арттыру;
- сатып алудыѕ
барлыќ кезеѕдерін
одан јрі
автоматтандыру
(ўсыныстарды
іріктеу, ґнім берушіні
таѕдау, келісімшарт
орындалєанша оны
сїйемелдеу);
- мемлекеттік сатып
алуєа
ќатысушылардыѕ
барлыєыныѕ
электрондыќ шотфактураларды
міндетті тїрде
ќолдануы;
- жасанды
кедергілерді жою
маќсатында
шарттарды орындау
тетігін жетілдіру;
- бас мердігердіѕ

талап
етілмейді

ќосалќы
мердігерлермен
жасасќан
шарттарыныѕ
кґшірмелерін
тапсырыс берушіге
ўсынуы жґніндегі
талаптарды енгізу
арќылы жўмыстардыѕ
орындалуына
тапсырыс берушініѕ
мониторинг жїргізуін
жїзеге асыру;
- мјмілелердіѕ
заѕсыздыєы
рјсімдерін соттарда
ќарау жјне
шаєымдану тетігі
мјселелерін шешу
бойынша (шарт іс
жїзінде орындалєан
кезде тараптарды
бастапќы жаєдайєа
келтірусіз мјмілені
заѕсыз деп тану)
113 ЎЌП-ныѕ
ќатысуымен ґнім
берушілерді білікті
іріктеу тетігін енгізу
жґніндегі жўмысты
жалєастыру

есеп

Ќаржымині
(жинаќтау), БП
(келісім
бойынша),
ЎКП (келісім
бойынша),
мїдделі
мемлекеттік
органдар

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

114 Техникалыќ
аќауларды
болдырмау бґлігінде
мемлекеттік сатып
алу веб-порталыныѕ
функционалдыєын
арттыру жјне аќауєа
жол бергені їшін
электрондыќ сатып
алу саласындаєы
оператордыѕ
жауапкершілігін
кїшейту

орындалєан жўмыстар
актілері

Ќаржымині
(жинаќтау),
ИДМ

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

бўйрыќ, ќаулы

ЕК (келісім
бойынша,
жинаќтау),
Ќаржымині,
МЌІСЌА

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

115. Мемлекеттік
ќаржылыќ баќылау
органдарыныѕ
тексерушілеріне

ќойылатын біліктілік
талаптарын жаѕарту

(келісім
бойынша),
Тексеру
комиссиялары
(келісім
бойынша)

116. Барлыќ мердігерлер
мен ќосалќы
мердігерлерді ќоса
алєанда, жобаны
ќаржыландыру жјне
іске асыру туралы
аќпаратты ќамтитын
«электрондыќ шарт»
функционалын
јзірлеу

сынаќ хаттамасы

Ќаржымині
(жинаќтау), БП
(келісім
бойынша)

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

117. Экономикалыќ
ќызмет тїрлері
бойынша кґлеѕкелі
экономиканы баєалау
јдістемесін јзірлеу

бўйрыќ

ЎЭМ
2015 жылєы
(жинаќтау),
4-тоќсан
Ќаржымині, ЎБ
(келісім
бойынша)

талап
етілмейді

118. Сауда объектілерініѕ
ќўрылысы саласында
МЖЈ-ніѕ жекелеген
тетігін ќўру мјселесін
пысыќтау

Ќаржыминіне аќпарат

ЎЭМ
(жинаќтау),
Ќаржымині,
ЎКП (келісім
бойынша)

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

119. Жер ќойнауын
пайдалануєа
келісімшарттар не
ґнімді бґлу туралы
келісімдер

Ќаржыминіне аќпарат

ЭМ (жинаќтау),
Ќаржымині,
ЎКП (келісім
бойынша)

2015 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

шеѕберінде јкелінетін
тауарлардыѕ орташа
баєалары бойынша
аќпаратты жер
ќойнауын
пайдаланушылардыѕ
шыєыстарын келісу
жјне бекіту кезінде
сыртќы
экономикалыќ
ќызметтіѕ ґзге де
ќатысушылары
јкелетін тауарлармен
салыстырып
ќолдануды
ќамтамасыз ету
120. МҐЗ-дердегі, мўнай
базалары мен АЖСтегі баќылау есептеу
ќўралдарына
ќойылатын
талаптарды јзірлеу
жјне бекіту

бўйрыќ

Ќаржымині
(жинаќтау),
ИДМ, ЎЭМ,
ЭМ

2016 жылєы
1-тоќсан

талап
етілмейді

121. Этил спиртініѕ,
алкоголь ґнімдерініѕ
ґндірісі жјне
айналымы саласында
ќолданыстаєы
баќылау жјне есепке
алу жїйелерін
жаѕєырту (ТЭН
јзірлеу жјне кезеѕкезеѕмен енгізу)

орындалєан жўмыстардыѕ
актілері

Ќаржымині
(жинаќтау),
ЎЭМ, ИДМ,
ЎКП (келісім
бойынша)

2016 жылєы
1-тоќсан

талап
етілмейді

122. Мынадай мјселелер
заѕ жобасыныѕ
бойынша заѕнамалыќ тўжырымдамасын ВАК-ќа
шаралар енгізу:
шыєару жјне ќарау
- ЌЌС тґлеушілер
їшін арнайы ЌЌСшотын енгізу;
- ЌЌС тґлеушілердіѕ
барлыєыныѕ
электрондыќ шотфактураларды
ќолдануы;
- заѕды тўлєаларды
ќайта ўйымдастыру
кезінде міндетті тїрде
салыќтыќ тексеру
жїргізу;
- ЌЌС бойынша
артыќ тґлемді есептен
шыєару;
- сауда саласында
жалпыєа белгіленген
салыќ салу тјртібіне
кґшу;
- ірі салыќ
тґлеушілерге
салыќтыќ тексерулер
жїргізу барысында Еаудитті енгізу;
Ќазаќстан
- туындаєан кїнінен
Республикасы Заѕыныѕ
бастап 4 айдан астам
жобасы
150 еселенген айлыќ
есептік кґрсеткіштен
асатын кґлемде салыќ
берешегі, кедендік
тґлемдер, салыќ жјне
ґсім пўлдар бойынша
берешегі бар салыќ
тґлеушілер жјне
оларєа ќатысты
банкрот деп тану
туралы заѕды кїшіне
енген сот шешімі бар
тўлєалар бойынша
баєалы ќаєаздардыѕ
болуы жјне олардыѕ
ќозєалысы туралы
мјліметтерді Бірыѕєай
тіркеушіден
мемлекеттік кірістер
органдарыныѕ алуы;
- сауда саласындаєы
барлыќ жеке
кјсіпкерлерді патент
бойынша арнайы
салыќтыќ режимнен
баќылау-касса
машиналарын немесе
POS-терминалдарды
міндетті
пайдаланатын
жеѕілдетілген

ЎЭМ
(жинаќтау),
Ќаржымині
(ўсыныстарды
јзірлеу жјне
ўсыну), ЎКП
(келісім
бойынша)

2016 жылєы
2-тоќсан

талап
етілмейді

ЎЭМ,
(жинаќтау)
Ќаржымині
(ўсыныстарды
јзірлеу жјне
ўсыну), ЎКП
(келісім
бойынша)

2016 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

декларацияєа
біртіндеп ауыстыру
123. Мемлекеттік сатып
алуды
ўйымдастырушылар
бґлінісінде тїсетін
ґтініштерге талдау
жїргізу мїмкіндігімен
мемлекеттік сатып
алу процесіне
ќатысушылардыѕ
шаєымдарын
ќабылдау процесін
автоматтандыру жјне
оларды ќарау
ќорытындыларын
Ќаржыминініѕ
интернет-ресурсында
жариялау їшін
«электрондыќ їкімет»
жјне «электрондыќ
мемлекеттік сатып
алу» порталдарымен
ыќпалдастыру
бґлігінде ЭЌАБЖ-ны
пысыќтау

ЭЌАБЖ аќпараттыќ
жїйесін «электрондыќ
їкімет» жјне «электрондыќ
мемлекеттік сатып алу»
порталдарымен
ыќпалдастыру

Ќаржымині
(жинаќтау),
АКМ, ЖАО,
ЎКП (келісім
бойынша)

2016 жылєы
2-тоќсан

талап
етіледі

республикалыќ
бюджетте
кґзделген
ќаражат
шегінде

124. Кедендік тексерулер
жїргізу барысында
электрондыќ аудитті
јзірлеу жјне енгізу

баєдарламалыќ ќамтымды
пайдалануєа беру актісі

Ќаржымині
(жинаќтау),
ЎЭМ

2016 жылєы
3-тоќсан

талап
етіледі

шыєыстар
тиісті ќаржы
жылдарына
арналєан
республикалыќ
бюджетті
ќалыптастыру
кезінде
наќтыланатын
болады

125. Ўлттыќ
стандарттардыѕ
немесе республикада
ќолданылатын
мемлекетаралыќ
стандарттардыѕ
талаптарына сјйкес
келетін мўнай
ґнімдері ґндірісініѕ
паспортына кері
ќайтарып алу рјсімін
јзірлеу

бўйрыќ

126. Импорттаушылардыѕ
Ќазаќстан
Республикасыныѕ
мемлекеттік
шекарасынан ґтуі
туралы мјліметтерді
Ќазаќстан
Республикасыныѕ
шекара ќызметі

бірлескен бўйрыќ

ЭМ (жинаќтау), 2016 жылєы
Ќаржымині,
4-тоќсан
ЎКП (келісім
бойынша)

Ќаржымині
(жинаќтау),
ЎЌК ШЌ
(келісім
бойынша)

2016 жылєы
4-тоќсан

талап
етілмейді

талап
етілмейді

органдарыныѕ
мемлекеттік кірістер
органдарына беру
регламентін бекіту

127. Мўнай жјне мўнай
ґнімдерін, ќатты
пайдалы ќазбаларды,
жерасты сулары мен
кеѕ таралєан пайдалы
ќазбалар ґндірісі мен
айналымын баќылау
маќсатында
ќолданыстаєы
«Ќазаќстан
Республикасыныѕ
жер ќойнауын
пайдалануды
басќарудыѕ бірыѕєай
мемлекеттік жїйесі»
аќпараттыќ жїйесін
жјне ілеспелі
инфраќўрылымды
пысыќтау, сондай-аќ
ујкілетті жјне
баќылаушы
мемлекеттік
органдардыѕ
ќолданыстаєы
аќпараттыќ
жїйелерімен
ыќпалдастыру

пайдалануєа беру актісі

ЭМ (жинаќтау), 2017 жылєы
Ќаржымині,
4-тоќсан
ЖАО, БП
(келісім
бойынша)

талап
етілмейді

128. МҐЗ-ге мўнай
жеткізуде жер
ќойнауын
пайдаланушыдан
МҐЗ-ге дейін тікелей
жеткізу бойынша
делдалдарды
болдырмауды
кґздейтін тетіктерді
енгізу

Ќазаќстан Республикасы
Заѕыныѕ жобасы

ЭМ (жинаќтау), 2017 жылєы
Ќаржымині,
4-тоќсан
ЎЭМ, ЎКП
(келісім
бойынша),
«ЌМГ»ЎЌ» АЌ
(келісім
бойынша)

талап
етілмейді

129. МҐЗ-ге ґѕдеуге тїсетін
мўнайдыѕ шыєу
заѕдылыєын
растайтын
ќўжаттардыѕ тізбесін
бекіту мјселесін
пысыќтау

Ќаржыминіне аќпарат

ЭМ (жинаќтау), 2017 жылєы
Ќаржымині,
4-тоќсан
ИДМ, ЎЭМ, БП
(келісім
бойынша),
ЎКП (келісім
бойынша)

талап
етілмейді

Ескертпе: аббревиатуралардыѕ толыќ жазылуы:
ПЈ

– Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ Јкiмшiлiгi

ЖС

– Ќазаќстан Республикасы Жоєарєы Соты

ЎБ

– Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкі

БП

– Ќазаќстан Республикасы Бас прокуратурасы

ЎЌК

– Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ ќауіпсіздік комитеті

ЕК

– Республикалыќ бюджеттіѕ атќарылуын баќылау жґніндегі есеп комитеті

МЌІСЌА

– Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері жјне сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы іс-ќимыл агенттігі

СІМ

– Ќазаќстан Республикасы Сыртќы істер министрлігі

ІІМ

– Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

Јділетмині

– Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігі

Ќаржымині

– Ќазаќстан Республикасы Ќаржы министрлігі

БЄМ

– Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі

Ќорєанысмині

– Ќазаќстан Республикасы Ќорєаныс министрлігі

ДСЈДМ

– Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау жјне јлеуметтік даму министрлігі

ИДМ

– Ќазаќстан Республикасы Инвестициялар жјне даму министрлігі

ЎЭМ

– Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ экономика министрлігі

ЭМ

– Ќазаќстан Республикасы Энергетика министрлігі

МСМ

– Ќазаќстан Республикасы Мјдениет жјне спорт министрлігі

АШМ

– Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыєы министрлігі

ЎЌК ШЌ

– Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ ќауіпсіздік комитетініѕ Шекара ќызметі

ЖАО

– жергілікті атќарушы органдар

ЎКП

– Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ кјсіпкерлер палатасы

ЌЌЌ

– Ќазаќстан ќаржыгерлерініѕ ќауымдастыєы

«Самўрыќ-Ќазына» ЎЈЌ» – «Самўрыќ-Ќазына» ўлттыќ јл-ауќат ќоры» акционерлік ќоєамы
АЌ
«ЌазАгро» ЎБХ» АЌ

– «ЌазАгро» ўлттыќ басќарушы холдингі» акционерлік ќоєамы

«ЌазМўнайГаз» ЎК» АЌ

– «ЌазМўнайГаз» ўлттыќ компаниясы» акционерлік ќоєамы

«ЌТЖ» ЎК» АЌ

– «Ќазаќстан темір жолы» ўлттыќ компаниясы» акционерлік ќоєамы

«Ќазпошта» АЌ

– «Ќазпошта» акционерлік ќоєамы

ЎБХ

– ўлттыќ басќарушы холдингтер

ЎК

– ўлттыќ компаниялар

ВАК

– Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ жанындаєы Заѕ жобалау мјселелері жґніндегі
ведомствоаралыќ комиссия

Тексеру комиссиялары

– облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ тексеру комиссиялары

ЭЌАБЖ

– электрондыќ ќўжат айналымыныѕ бірыѕєай жїйесі

БАЌ

– бўќаралыќ аќпарат ќўралдары

ББЈ

– бюджеттік баєдарламалардыѕ јкімшісі

ТЭН

– техникалыќ-экономикалыќ негіздеме

ТБЖ

– тјуекелдерді басќару жїйесі

ЌЌС

– ќосылєан ќўн салыєы

АҐК

– агроґнеркјсіптік кешен

МЖЈ

– мемлекеттік-жекешелік јріптестік

МҐЗ

– мўнай ґѕдеу зауыты

АЖС

– автомобильге жанармай ќўю станциясы

ЇЕЎ

– їкіметтік емес ўйымдар

ЖЌШ

– жеке ќосалќы шаруашылыќ

ЖЖМ

– жанар-жаєармай материалдары

МЌІМ

– Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік ќызмет істері министрлігі

АКМ

-

Ќазаќстан Республикасыныѕ Аќпарат жјне коммуникациялар министрлігі
Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ
2015 жылєы 14 сјуірдегі
№ 234_ќаулысына
ќосымша

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір кїші жойылєан шешімдерініѕ тізбесі
1. «Ќазаќстан Республикасындаєы сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі 2011 – 2015
жылдарєа арналєан салалыќ баєдарламаны бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2011 жылєы
31 наурыздаєы № 308 ќаулысы.
2. «Ќазаќстан Республикасындаєы сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі 2011 – 2015
жылдарєа арналєан салалыќ баєдарламаны бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2011 жылєы
31 наурыздаєы № 308 ќаулысына ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы» Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ 2012 жылєы 28 маусымдаєы № 866 ќаулысы.
3. «Ќазаќстан Республикасында кґлеѕкелі экономикаєа ќарсы іс-ќимылдыѕ 2014 – 2015 жылдарєа
арналєан кешенді жоспарын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2014 жылєы 22 мамырдаєы
№ 531 ќаулысы.
4. «Ќазаќстан Республикасындаєы сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі 2011 – 2015
жылдарєа арналєан салалыќ баєдарламаны бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2011 жылєы
31 наурыздаєы № 308 ќаулысына ґзгеріс енгізу туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2014 жылєы 22
ќыркїйектегі № 999 ќаулысы.

