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Қоғамды ақпараттандыру және цифрлық технологияларды дамыту 
мемлекеттік саясаттың, оның ішінде бюджеттік процесті автоматтандырудың 
маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Бұл тек қана ұлттық 
экономиканың тиімділігіне ғана емес, бәсекеге қабілеттілігін арттыруға да 
мүмкіндік береді.

Аталған мақсаттарға қол жеткізу тиімділігін арттыру үшін осы бағытта 
жүргізілетін жұмыстармен қатар цифрландыру процесін жеделдету қажет.

Дөңгелек үстел қатысушылары бюджет процесін оңтайландыру мен 
автоматтандыруға қатысты мәселелерін жан-жақты талқылап қарастырды.

Талқылау қорытындысы бойынша дөңгелек үстелдің қатысушылары, 
бюджет жүйесінің жұмыс істеу тиімділігін арттыру және бюджет процесін 
жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметіне ҰСЫНЫМ 
жасайды:

I. Бюджеттің ашықтығын арттыру бойынша

1. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігі (бұдан әрі – ЦДИАӨМ), Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігімен (бұдан әрі - АҚДМ) және Қаржы министрлігімен (бұдан әрі - 
ҚМ) бірлесіп, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 
м.а. 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1271 бұйрығымен бекітілген ашық 
деректердің интернет-порталында ақпаратты орналастыру ережесіне 
қоғамдық ұйымдармен жарияланатын деректер құрамын келісуді ескере 
отырып, бюджет туралы орналастырылатын ақпаратты және бюджеттік 
есептілікті нақтылау бөлігінде өзгерістер енгізілсін.

2. Ұлттық экономика министрлігі (бұдан әрі - ҰЭМ), ҚМ Қазақстан 
Республикасының бюджет заңнамасына өзгерістер енгізе отырып, 
бюджеттердің жобаларын қоғаммен және халықпен келісудің/талқылаудың 
тиімді тетіктері бойынша ұсыныстар әзірленсін.

3. ЦДИАӨМ, АҚДМ, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі, ҚМ мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар бюджетінің 
жобаларын талқылау үшін бірыңғай интернет-ресурсты бірлесіп анықталсын.



4. Мемлекеттік жоспарлаудың ақпараттық жүйесінен (МЖАЖ) 
жоспарланатын бюджеттер бойынша интернет-ресурстың деректерімен 
автоматты түрде толтырылуы туралы функционалы жүзеге асырылсын.

5. Бюджеттің атқарылуы туралы деректердің тізбесі мен құрамын 
айқындау және оларды open.data.gov машинамен оқылатын форматта 
анықталсын. Бюджеттік есептілік деректерін беру бойынша API-сервистерді 
іске асырылсын.

6. Қоғаммен кері байланысты қамтамасыз ете отырып, өңірлік 
деңгейде ашық бюджетті жаппай енгізу мәселесін пысықтау.

IІ. Бюджет процесін автоматтандыру және оңтайландыру 
және оның ашықтығын қамтамасыз ету бойынша:

1. - құрылыс саласындағы жобалау-сметалық құжаттама;
- Бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша техникалық-

экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздеме;
                - мемлекеттік-жеке меншік әріптестік 
жобалары бойынша қорытынды жасауды және іске асыруды қамтамасыз 
ететін бірыңғай деректер қорын құру қамтамасыз етілсін.

2. ҚМ мемлекеттік мекемелер мен бюджеттік ұйымдар үшін 
бухгалтерлік есептің бірыңғай бағдарламалық өнімін құру жөніндегі жобаға 
бастамашылық етілсін.

3. Үлгілік объектілерді салу кезінде құндағы айырмашылықты 
болдырмау мақсатында аумақтық белгісі бойынша түзету коэффициенттерін 
ескере отырып, үлгілік жобалар (мектептер, балабақшалар, ауруханалар, 
жолдар және т.б.) бекітілсін.

4. ҰЭМ ағымдағы қаржылық жылы ішінде стратегиялық 
жоспарлардың көрсеткіштерін түзету мүмкіндігін болдырмау бөлігінде 
Қазақстан Республикасының заңнамасына түзетулер енгізілсін.

5. ҰЭМ, ҚМ-мен бірлесіп Қазақстан Республикасының заңнамасына 
өзгерістер енгізе отырып, бюджеттерді, оның ішінде бюджеттік 
инвестициялық жобаларды жоспарлау рәсімдерін оңтайландыру жөніндегі 
жұмыстар жүргізілсін.


