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Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын 

сақтау пункттеріне шығындарды өтеу, сондай-ақ мемлекеттік 

материалдық резервтің төтенше жағдайлар мен олардың салдарларының 

алдын алу және оларды жою, нарыққа реттеушілік ықпал ету, 

босқындарға көмек көрсету және гуманитарлық көмек көрсету  

үшін пайдаланылған материалдық құндылықтары үшін  

шығындарды өтеу қағидалары 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Осы Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын 

сақтау пункттеріне шығындарды өтеу, сондай-ақ мемлекеттік материалдық 

резервтің төтенше жағдайлар мен олардың салдарларының алдын алу және 

оларды жою, нарыққа реттеушілік ықпал ету, босқындарға көмек көрсету және 

гуманитарлық көмек көрсету үшін пайдаланылған материалдық құндылықтары 

үшін шығындарды өтеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Азаматтық қорғау 

туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 

әзірленді және мемлекеттік материалдық резервтің материалдық 

құндылықтарын сақтау пункттеріне шығындарды өтеу, сондай-ақ мемлекеттік 

материалдық резервтің төтенше жағдайлар мен олардың салдарларының алдын 

алу және оларды жою, нарыққа реттеушілік ықпал ету, босқындарға көмек 

көрсету және гуманитарлық көмек көрсету үшін пайдаланылған материалдық 

құндылықтары үшін шығындарды өтеу тәртібін айқындайды. 

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады: 

1) уәкілетті орган – азаматтық қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты 

басқаруды және салааралық үйлестіруді, әзірлеуді және іске асыруды жүзеге 

асыратын орталық атқарушы орган; 

2) уәкілетті органның мемлекеттік материалдық резервтер саласындағы 

құрылымдық бөлімшесі (бұдан әрі – құрылымдық бөлімше) – мемлекеттік 

материалдық резерв саласындағы іске асыру функцияларын жүзеге асыратын 

уәкілетті органның ведомствосы. 

3. Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын 

сақтауды мемлекеттік материалдық резерв жүйесінің ведомстволық бағынысты 

ұйымдары (бұдан әрі – ведомстволық бағынысты ұйымдар) мен мемлекеттік 

материалдық резервтің материалдық құндылықтарын сақтау пункттері (бұдан 

әрі – сақтау пункттері) жүзеге асырады. 
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2. Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық 

құндылықтарын сақтау пункттерінің шығындарын өтеу тәртібі 

 

4. Ведомстволық бағынысты ұйымдар мен сақтау пункттері мемлекеттік 

материалдық резервтің материалдық құндылықтарын сақтауды құрылымдық 

бөлімшемен жасасқан мемлекеттік материалдық резервтің материалдық 

құндылықтарын сақтау және сақтауға байланысты қызметтер көрсету шарты 

(бұдан әрі – сақтау шарты) негізінде жүзеге асырады. 

5. Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын 

сақтауға салу кезінде сақтау шарты Қазақстан Республикасының азаматтық 

заңнамасына сәйкес жасалады. 

6. Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын 

сақтау жөніндегі шығындарды өтеу осы мақсаттарға республикалық бюджетте 

көзделген қаражат есебінен және шегінде тиісті бюджеттік бағдарлама (кіші 

бағдарлама) бойынша жүргізіледі. 

Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтары 

броннан шығарылған жағдайда, оларды сақтау жөніндегі шығындарды өтеу 

материалдық құндылықтарды толық шығарып болғанға дейін жүргізіледі. 

7. Мемлекеттік материалдық резервті сақтау жөніндегі бюджеттік 

бағдарламаның (кіші бағдарламаның) әкімшісі ретінде уәкілетті орган әрекет 

етеді, ол жыл сайын алдағы қаржы жылына және үш жылдық кезеңге арналған 

бюджеттік өтінімді мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға 

ұсынады. 

8. Осы бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша шығыстардың сомасы 

мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын бюджеттiк 

өтiнiмдi жасау және ұсыну тәртібіне сәйкес, оның ішінде жыл сайын 

ведомстволық бағынысты ұйымдар мен сақтау пункттері ұсынатын 

материалдық құндылықтарды ұстауға және сақтауға жұмсалатын шығындар 

есебі негізінде есептеледі. 

 

 

3. Мемлекеттік материалдық резервтің төтенше жағдайлар  

мен олардың салдарларының алдын алу және оларды жою, нарыққа 

реттеушілік ықпал ету, босқындарға көмек көрсету және  

гуманитарлық көмек көрсету үшін пайдаланылған материалдық 

құндылықтары үшін шығындарды өтеу тәртібі 

 

9. Мемлекеттік материалдық резервтің төтенше жағдайлар мен олардың 

салдарларының алдын алу және оларды жою, нарыққа реттеушілік ықпал ету, 

босқындарға көмек көрсету және гуманитарлық көмек көрсету үшін 

пайдаланылған материалдық құндылықтары үшін шығындарды өтеу Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген бюджетті атқару және оған 

кассалық қызмет көрсету тәртібіне сәйкес жүргізіледі. 
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10. Төтенше жағдайларды жою және гуманитарлық көмек көрсету үшін 

мемлекеттік материалдық резервтен шығарылған материалдық құндылықтар 

үшін шығындарды өтеу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резервінен жүзеге асырылады. 

11. Төтенше жағдайлардың алдын алу және салдарларын жою, нарыққа 

реттеушілік ықпал ету және босқындарға көмек көрсету үшін мемлекеттік 

материалдық резервтен шығарылған материалдық құндылықтар үшін 

шығындарды өтеу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде шұғыл 

шығындарға арналған Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен жүзеге 

асырылады. 

12. Броннан шығару тәртібімен мемлекеттік материалдық резервтен 

шығарылған материалдық құндылықтар үшін шығындарды өтеу Қазақстан 

Республикасының Үкіметі мемлекеттік материалдық резервтің материалдық 

құндылықтарын броннан шығару туралы шешім қабылдаған күнінен бастап он 

екі ай ішінде жүзеге асырылады. 

13. Материалдық құндылықтар үшін шығындарды өтеуге ақша бөлу 

туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі шешімінің жобасын дайындауды 

уәкілетті орган жүзеге асырады. 

Бұл ретте шығындарды өтеу сомасын айқындау үшін статистика 

органдары, сондай-ақ оларды нарықта өткізуді жүзеге асыратын заңды тұлғалар 

беретін ұқсас тауарлардың құны туралы деректер ескеріледі. 

 

_________________________ 

 


