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1. «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік 

стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы               
№ 116 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 7, 
67-құжат): 

көрсетілген қаулымен бекітілген Білім беру ұйымдарында білім 
алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларында 
және олардың мөлшерлерінде: 

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Мемлекеттік стипендия емтихан сессиясының немесе білім 

алушыларды аралық аттестаттаудың нәтижелері бойынша «жақсы», «өте 
жақсы» деген бағаға сәйкес бағалардың баламасын алған, мемлекеттік білім 
беру тапсырысы бойынша оқитын, сондай-ақ мемлекеттік білім беру 
тапсырысы бойынша оқуға ауыстырылған студенттерге, интерндерге, 
магистранттарға тағайындалады және емтихан сессиясынан немесе білім 
алушыларды аралық аттестаттаудан кейін келетін айдың бірінші күнінен бастап 
семестр аяқталатын айдың соңына дейін қоса алғанда ай сайын төленеді. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы  
№ 746 қаулысымен бекітілген Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасының бірінші бағытының шеңберінде білім алушыларға ағымдағы 
үлгерімінің нәтижелеріне қарамастан стипендия төленеді.». 

2. «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген 
денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және 
агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын 
ұсыну мөлшерін айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  
2009 жылғы 18 ақпандағы № 183 қаулысында (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 12, 73-құжат): 

2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«1) жүз еселік айлық есептік көрсеткішке тең сомада көтерме 

жәрдемақы;». 
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3. «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасына 
қатысушыларға жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік 
гранттар беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2018 жылғы 23 тамыздағы № 513 қаулысында (Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау 
банкі, 2018 жылғы 24 тамыз): 

көрсетілген қаулымен бекітілген Нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасына қатысушыларға жаңа бизнес-идеяларды іске 
асыруға арналған мемлекеттік гранттар беру қағидаларында: 

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. «Бастау Бизнес» жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту 

курсынан өткен немесе Бағдарламаның бірінші бағыты шеңберінде оқытуды 
аяқтаған және бұдан бұрын мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде грант 
алмаған Бағдарламаға қатысушылар, оның ішінде көпбалалы табысы аз 
отбасылардың мүшелері, табысы аз еңбекке қабілетті мүгедектер, сондай-ақ 
қоныс аударушылар мен оралмандар мемлекеттік гранттар алуға үміткерлер 
болып табылады.»; 

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«8. Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар  

100 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде беріледі.  
Көпбалалы табысы аз отбасыларға, табысы аз мүгедектерге жаңа бизнес-

идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар 200 айлық есептік 
көрсеткішке дейінгі мөлшерде беріледі.  

Бұл ретте республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті 
қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 
мөлшері қолданылады.». 

4. «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы  
№ 746 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2018 ж., № 63,  
361-құжат): 

көрсетілген қаулымен бекітілген Нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасы осы өзгерістерге қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда 
жазылсын. 

 

 _________________________ 
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