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1. Бюджет процесін реформалау жөніндегі Жол картасының 
орындалу барысы туралы. 

2. Бюджеттің кіріс бөлігін ұлғайту жөніндегі шаралар туралы. 

3. Бюджетаралық қатынастарды жаңғырту және төртінші 
деңгейдегі бюджетті енгізу туралы.

         Тыңдалғандар: Дәленов Р.Е., Шолпанқұлов Б.Ш., Джақсыбеков С.Р., 
Перепечина О.В.,  Әділбеков Д.З.                                       

         Сөз сөйледі: Назарбаева Д.Н., Джақсыбеков С.Р., Волков В.В.,  
Құл-Мұхаммед М.А., Перепечина О.В., Әділбеков Д.З., 
Ершов С.М., Қылышбаев Н.Н., Годунова Н.Н.,  
Ертілесова Ж.Д.

                                                             
Бюджет заңнамасын жетілдіру жөніндегі жұмысты жалғастыру 

мақсатында ШЕШТІ:
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1. Ұлттық экономика министрлігіне: 
1.1 С.Р. Джақсыбеков басшылығымен жұмыс тобымен бірлесіп бюджет 

процесін реформалау жөніндегі Жол картасын іске асыру жөніндегі жұмысты 
оның ішінде Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының 
қатысуымен бюджет заңнамасын жетілдіру жөніндегі заң жобасы бойынша 
жалғастыру;

1.2 статистикалық ақпараттың нақтылық деңгейін арттыру мақсатында, 
оның ішінде мемлекеттік бағдарламалардың іске асырылуын бағалау 
мерзімдерін үйлестіру үшін оларды жинау және өңдеу жөніндегі 
статистикалық әдіснаманы қайта қарау;

1.3 жалпы стратегиялық жоспардың жаңа форматына әдіснамалық 
тәсілдерді, сондай-ақ нысаналы индикаторларды анықтау әдістемесі 
бойынша егжей-тегжейлі ақпаратты ұсыну; 

1.4 «салық жеңілдіктерінің тиімділігі» ұғымын заңнамаға енгізу 
мәселелерін, сондай-ақ салық жеңілдіктерінің түрлері, оларды жіктеу, оларды 
бағалау және мониторингілеу әдістемесін қарастыру;

1.5 әлемдік тәжірибені ескере отырып, салалық министрліктер мен 
ведомстволарды міндетті түрде тарта отырып, бюджеттің кіріс бөлігін 
қалыптастыру мәселесін зерделеу және пысықтау; 

1.6 проблемалы мәселелерді пысықтау және оларды талқылау үшін 
қорғаныс мұқтажы үшін мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс, мемлекеттегі 
қауіпсіздік пен құқық тәртібін қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы 
арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қалыптастыру, 
орналастыру және орындау жөніндегі тетікті ұсыну;

1.7 бюджеттен қаражат бөлінген жағдайда соңғы қарыз алушылар 
үшін кредит құнын арзандату мәселесін қарау;

 
2. Ұлттық экономика министрлігі Республикалық бюджеттің 

атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетімен бірлесіп мемлекеттік 
бағдарламалар мен мемлекеттік жоспарлау құжаттарын қалыптастыру 
кезеңінен бастап оларды қабылдау жөніндегі ашықтық пен ашықтықты 
қамтамасыз ете отырып әзірлеу жөніндегі жаңа тәсілдерді пысықтау.

3. Ұлттық экономика министрлігі салалық министрліктермен 
бірлесіп, субсидиялау шарттарына өзгерістер енгізуді болдырмайтын 
субсидиялау саясаты мәселесін пысықтасын.

4. Қаржы министрлігі салалық министрліктермен бірлесіп 
(АҚДМ, АШМ, ЭГжТРМ, ЭМ) кеңес шеңберінде ұсынылған төлемдер мен 
салықтардың белгілі бір түрлерін республикалық бюджеттен жергілікті 
бюджетке беру жөніндегі қорытындыны қарау және ұсыну қажет.

5. Қаржы министрлігі Ұлттық экономика министрлігімен 
бірлесіп 2017 жылдан бастап 2019 жылға дейінгі кезеңде тиісті ақпаратты 
ұсынумен қосылған құн салығын қайтару тетігін ұсыну. 
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6. Қаржы министрлігі «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне Мемлекеттік сатып алу мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасын Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 
қарауына енгізгенге дейін таныстыруды жүргізсін. 

7. Парламент Сенаты Қаржы және бюджет комитетінің төрағасы – 
Кеңес мүшесі О. В. Перепечина бюджетаралық қатынастарды жаңғырту 
мәселелері жөніндегі кеңес төрағасының орынбасары болып тағайындалсын.

8. Қаржы және бюджет комитетінің төрағасы О. В. Перепечинаның 
кандидатурасы С. Р. Жақсыбековтың басшылығымен Кеңестің жұмыс 
тобының құрамынан шығарылсын..

9. О. В. Перепечинаның басшылығымен бюджетаралық қатынастарды 
жаңғырту мәселелері жөніндегі жұмыс тобын құру және оны мына құрамда 
бекіту:

- Мамытбекова Е.Қ.;
- Энгель Ю.Ф.;
- Ертілесова Ж.Ж.;
- Хисматулина В.Р.;
- Байтөкенова А.А.;
- Ерназарова З.А.;
- Дүзелбаев Қ.М.;
- Тұрлыбаев М.Қ.;
- Әмірханов Ж.А.;
- Ғалымов М.М.

10. Кеңес төрағасының орынбасары С.Р. Джақсыбековке кеңестің 
жылдық жұмыс жоспарының жобасын әзірлесін және оны бекітуге енгізсін.

11.  Хаттаманың орындалуын бақылауы Парламент Сенаты 
Аппараты Басшысының орынбасары – Кеңес хатшысы А.К. Амринге 
жүктелсін.

Кеңес Төрағасы                                             Д. НАЗАРБАЕВА


