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                                                    КҮН ТӘРТІБІ:
          

1. Бюджет заңнамасын жетілдіру жөніндегі Кеңестің ағымдағы 
қызметі туралы (бұдан әрі-Кеңес). 

2. Мемлекеттік органдардың бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастыру 
және ұлғайту жөніндегі ұсыныстары.
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         Тыңдалды:    Джақсыбеков С.Р., Дәленов Р.Е., Шолпанқұлов Б.Ш.
                                      
         Сөз сөйледі: Назарбаева Д.Н., Ким Г.В., Волков В.В., Перепечина О.В.,    

Әділбеков Д.З., Құл-Мұхаммед М.А., Джақсыбеков С.Р., 
Бейсенбаев А.А., Айтимова Б.С., Ершов С.М.,  
Нұрғалиев Ж.М., Мамытбеков Е.Қ., Годунова Н.Н. 

                                                                   
Қаралған тақырыптың маңыздылығы мен өзектілігін атап көрсете 

отырып, сондай-ақ бюджеттің кіріс бөлігін ұлғайту жөніндегі мәселені іске 
асыру мақсатында: 

1. Ұлттық экономика министрлігі Кеңестің жұмыс тобымен бірлесіп: 
- Қазақстан Республикасында өндірілетін өнімді терең өңдеу, 

жетілдіру, нарыққа жылжыту бөлігінде қосылған құны бар шикізат 
тауарларының (астық, ет, мұнай, алюминия және т. б.) стратегиялық 
экспортын реттеу, сондай-ақ импорт бойынша жаңа тәсілдерді қарау; 

- әлеуметтік-экономикалық даму және республикалық бюджет 
болжамын қалыптастыру кезінде макроэкономикалық факторлар мен 
фискалдық саясаттың бюджет кірістеріне әсерін бағалау жөніндегі ақпаратты 
енгізуа (жұмыспен қамту, қайта қаржыландыру ставкасы, сауда балансы, 
валюта тұрақтылығы, халықтың табысы, жылжымайтын мүлік нарығы);

- «Азаматтарға арналған үкімет» корпорациясының жылжымайтын 
мүлік, жер кадастры бойынша ақпараттық жүйелерді, жеке тұлғаларды 
басқару жөніндегі жауапкершілік шарасын айқындау;

- мемлекеттік қызметтердің бірыңғай мемлекеттік кадастры бойынша 
ағымдағы мәртебесі туралы ақпарат енгізу; 

- әлеуметтік саясатта тәсілдерді қайта қарау жөнінде ұсыныстар 
енгізу: бюджет қаражаты шығыстарының тиімділігі тұрғысынан нысаны, 
мазмұны, функционалы және бақылау; 

- халықаралық сарапшылардың ұсынымдары мен 
консультацияларының тиімділігі мәселелерін қарау жөніндегі шараларды 
көздеу; 

- «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ қызметінің тиімділігі және олардың 
республикалық бюджет қаражатын пайдалануы тұрғысынан талдау жүргізу.

2. Қаржы министрлігіне Кеңестің жұмыс тобымен бірлесіп: 
- экономикалық әлеуеттің өсу резерві факторларының бірі ретінде 

шағын кәсіпкерлік субъектілерінің көлеңкелі қызметінің көлемін төмендету 
бойынша әдістерді әзірлеу; 

- субсидиялау, жеңілдіктер мен преференциялар саясатын қайта 
қарау жөнінде ұсыныстар енгізу; 

- Экономикалық тергеу қызметінің мазмұны бөлігінде ұйымдастыру-
басқару қызметінің тиімділігіне, сондай-ақ экономикалық және қаржылық 



3

қылмыстарды анықтау, жолын кесу, ашу кезінде оның бюджет қаражатын 
өтеу жөніндегі жұмысының қорытындыларына талдау жүргізу; 

3. Ұлттық Банкіне Ұлттық экономика министрлігімен бірлесіп тұтыну 
кредиттерін беру тәсілдерін өзгерту жөнінде ұсыныстар әзірлесін.

4. Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне:
- цифрландыру саласында дербес саланы заңнамалық қамтамасыз ете 

отырып құру жөнінде ұсыныстар енгізу; 
- экономиканың барлық салаларында ақпараттық жүйелерді енгізу 

мерзімдерін, сондай-ақ оларды іске асыру үшін дербес жауапкершілік 
белгілеумен интеграциялауды көздеу.

 
5. Қаржы министрлігіне Республикалық бюджеттің атқарылуын 

бақылау жөніндегі Есеп комитетімен және Қазақстан Республикасының 
Ұлттық банкімен бірлесіп, салық және банк құпияларына қол жеткізуді 
қамтамасыз ете отырып, мемлекеттік аудит органдарының Ұлттық қор 
қаражатына, сондай-ақ бюджет қаражатына аудит жүргізу бөлігінде 
қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізу мүмкіндігін қарасын. 

6. Кеңес мүшелеріне - Сенаттың бейінді комитеттерінің өкілдеріне:
1) бюджеттің кіріс бөлігін толықтыру көздерінің бірі ретінде денсаулық 

сақтау, білім беру, мәдениет және спорт ұйымдарының ақылы қызмет 
көрсетуі жөніндегі мәселені зерделеу, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың 
тәжірибесін қарау, талдау жүргізу және кеңестің талқылауына шығару; 

(Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті) 
2) отандық және шетелдік білімді ұлттық байлыққа айырбастау 

жүйесінің тиімділігін арттыру мақсатында инновацияларды қолдау мен 
енгізудің ұлттық жүйесін жетілдіру жөніндегі мәселені және тиісті құқықтық 
базаны зерделеу, талдау жүргізу және кеңестің талқылауына шығару; 

(Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік 
комитеті; Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті);

3) мәселені және тиісті құқықтық базаны зерделеу (Экологиялық 
кодекс, «Ауыл шаруашылығы кооперативтері туралы», «агроөнеркәсіптік 
кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу 
туралы») ауыл шаруашылығындағы кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру, 
импорт алмастыру, инвестициялық белсенділікті арттыру, инновациялық 
қызмет үлесі, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру көлемі бойынша талдау 
жүргізу және кеңестің талқылауына шығару; 

(Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық 
аумақтарды дамыту комитеті).

4) бұзушылықтар сомасына байланысты градация белгілей отырып, 
қаржылық бұзушылықтар үшін, сондай-ақ бюджет қаражатын тиімсіз 
жоспарлау және тиімсіз пайдаланғаны үшін лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігін енгізу бөлігінде қолданыстағы заңнамаға өзгерістер мен 
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толықтырулар енгізу туралы мәселені зерделеу. Бұл ретте «тиімсіз 
жоспарлау» және «тиімсіз пайдалану» ұғымдарын айқындау бойынша нақты 
критерийлер белгілеу, талдау жүргізу және кеңестің талқылауына шығару; 

(Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитеті; Қаржы және бюджет комитеті)

5) Есеп комитеті мен тексеру комиссияларының құзыретін күшейту 
жөніндегі мәселені қарау, талдау жүргізу және кеңестің талқылауына 
шығару.

(Қаржы және бюджет комитеті, Экономикалық саясат, 
инновациялық даму және кәсіпкерлік комитеті)

7. Ұлттық экономика министрлігіне мүдделі мемлекеттік органдармен 
келісілген экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының 
ұсынымдарын ескере отырып, бюджеттік заңнаманы жетілдіру жөніндегі 
Жол картасының жобасын кеңестің талқылауына шығару үшін ағымдағы 
жылғы қыркүйекте ұсынсын. 

8. Отырыс барысында айтылған ұсыныстарды ескере отырып, Кеңестің 
жылдық жұмыс жоспарының жобасын мақұлдау (осы Хаттамаға №1 
қосымша).   

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

  Кеңес Төрағасы      Назарбаева Д. Н.


