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1. Бюджет процесін реформалау жөніндегі шаралардың Жол 
картасының тұсаукесері. 

2. Мемлекеттік органдардың бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастыру 
және ұлғайту жөніндегі ұсыныстары.

3. Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасының құқықтық 
мониторингі туралы.
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Бюджет заңнамасын жетілдіру жөніндегі, сондай-ақ бюджеттің кіріс 
бөлігін ұлғайту жөніндегі мәселені іске асыру жөніндегі жұмысты 
жалғастыру мақсатында:

1. Ұлттық экономика министрлігіне: 
1.1 республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 

комитетінің ұсыныстарын ескере отырып, бюджетаралық қатынастарды 
жетілдіру бөлігінде талдау жүргізу; 

1.2 республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 
комитетімен бірлесіп, Мемлекеттік бағдарламалар мен мемлекеттік 
жоспарлау құжаттарын қалыптастыру сатысында алдын ала бағалау жүргізу 
мәселесін пысықтау;

1.3 төртінші деңгейдегі бюджетті қабылдауды іс жүзінде іске асыру 
тетігін әзірлеу;

1.4 мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізу үшін 
статистикалық деректерді уақтылы қалыптастыру мәселесін пысықтау;

1.5 Стратегиялық жоспардың жаңа форматы бойынша түсіндіру және 
әдіснамалық жұмыс жүргізу;

1.6 кәсіпкерлік субъектілерінің бір мезгілде салықтық жеңілдіктер мен 
субсидияларды алуын болдырмау, оңтайландыру, олардың атаулылығын, 
мерзімділігін қамтамасыз ету, сондай-ақ олардың тиімділігін бағалау 
жөніндегі мәселені пысықтау;

1.7 Сыртқы істер министрлігінің Инвестициялар жөніндегі 
Комитетімен, «Кazakh Invest» АҚ-мен бірлесіп инвестициялық жобалар 
бойынша бірыңғай электрондық деректер базасын құру жөніндегі мәселені 
пысықтау және Кеңестің жұмыс тобына ұсыныстар енгізу;

1.8 заңнамада «салықтық жеңілдіктердің тиімділігі», «бюджеттік 
инвестициялардың тиімділігі» ұғымын көздеу, сондай-ақ салықтық 
жеңілдіктер мен бюджеттік инвестициялардың тиімділігін бағалау 
әдістемесін әзірлеу;

1.9 бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыстарының лимиттерін 
оларды бюджеттік субсидиялауға, кредиттеуге, күрделі шығындарға және 
даму бюджетіне бағыттауды белгілей отырып, айқындау тәртібін қайта 
қарау; 

1.10 Салық кодексінің өткен жылдан шығындарды оңтайландыру 
мақсатында экономиканың жекелеген секторларының немесе жекелеген 
бағыттардың мерзімдері мен субъектілік құрамы бойынша ауыстыру 
жөніндегі нормасын талдау;  

1.11 пилоттық министрліктердің стратегиялық жоспарларының 
нәтижелері мен бағалануы туралы ақпарат беру;

1.12 бюджеттік процесті реформалау жөніндегі шаралардың Жол 
картасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын Кеңестің жұмыс 
тобының қарауына енгізу;

1.13 объективті және кеңейтілген ақпарат алу мақсаттары үшін 
басқарушылық есептілікті құру жөніндегі жұмысты бастау;
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1.14 ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен 
кешіктірмей Кеңестің жұмыс тобына жоғарыда көрсетілген іс-шараларды 
іске асыру бойынша атқарылған жұмыс туралы аралық ақпарат ұсынсын.

2. Қаржы министрлігіне Ұлттық экономика министрлігімен 
бірлесіп 2019 жылға арналған бюджеттің атқарылуы жөніндегі 
шоғырландырылған қаржылық есептілікті таныстырсын.

3. Салалық министрліктерге (ИИДМ, СИМ, АШМ, ЭМ, ДМ, СІМ, 
ЦДИАӨМ, ЭГжТРМ) бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастыру және ұлғайту 
жөнінде ұсыныстар енгізу, сондай-ақ 2019 жылғы 15 желтоқсанға дейін 
салықтық жеңілдіктер мен тартылған инвестицияларға талдау жүргізіп 
Кеңестің жұмыс тобына ақпарат берілсін.

4. Стратегиялық жоспарды жаңа форматта іске асыру 
қорытындылары туралы Білім және ғылым, денсаулық сақтау, ауыл 
шаруашылығы, Ақпарат және қоғамдық даму министрліктерін тыңдауын 
өткізу. 

5.  Кеңестің жұмыс тобына:
- тоқсан сайынғы негізде бюджет процесін жетілдіру шеңберінде 

іске асырылатын іс-шараларға мониторинг жүргізу;
- Әділет министрлігімен және Парламент Сенатының құқықтық 

сараптама бөлімімен бірлесіп бюджет заңнамасының құқықтық 
мониторингіне талдау жүргізсін және қорытындыларды Кеңестің келесі 
отырысына ұсынсын;

- 2019 жылғы 13 маусымдағы №2 Кеңес отырысының 
хаттамасында көзделген тапсырмалар мен іс-шаралардың орындалуына 
мониторинг жүргізу. 

6. Кеңестің жұмыс тобының құрамынан Волкова В. В.-
Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитетінің төрағасы кандидатурасы шығарылсын және Қаржы  және 
бюджет комитетінің төрағасы - Перепечина Ольга Валентиновна 
кандидатурасы енгізілсін. 

7. Кеңестің кезекті отырысын 2020 жылдың қаңтарында өткізілсін. 

8. Хаттаманың орындалуын бақылау Парламент Сенаты Аппараты 
Басшысының орынбасары – Кеңес хатшысы А. К. Амринге жүктелсін..

Кеңес Төрағасы                   Назарбаева Д. Н.


