
Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің 

              2015 жылғы « 15 » сәуірдегі                   
                       № 29-ө   өкіміне  

қосымша 
 

  
Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне 

ақпараттық материалдар ұсыну кестесі 
  

Р/с 
№ 
 

Құжаттың атауы Ақпараттық материалдарды ұсыну мерзімі 
Орталық атқарушы 

органдар, Ұлттық Банк 
(келісім бойынша) және 

ұйымдар (келісім бойынша) 

Қазақстан 
Республикасы 

Премьер-Министрі 
Кеңсесінің бөлімдері 

1 2 3 4 
1. Күн сайынғы ақпарат 

1 Төтенше жағдай 
туралы ақпарат 

келіп түсуіне қарай,  Ішкі істер 
министрлігі 
 

Қорғаныс және 
құқық тәртібі 
бөлімі, Өңірлік 
даму бөлімі 

2 Криминогенді 
жағдайдың 
жай-күйі туралы 
ақпарат 

Ішкі істер министрлігі Қорғаныс және 
құқық тәртібі 
бөлімі 

3 Маңызды хат-хабар келіп түсуіне қарай    
4 Қазақстан 

Республикасының 
Елшілігінен келіп 
түсетін жиынтық 
ақпарат. 
Халықаралық жағдай 
туралы ақпарат 

келіп түсуіне қарай,  
Сыртқы істер 
министрлігі 

Сыртқы байланыстар 
және протокол бөлімі 

5 Үкімет мүшелерінің, 
вице-министрлердің, 
жауапты 
хатшылардың, 
комитеттер 
төрағаларының және 
ұлттық басқару 
холдингтері мен 
ұлттық 
компанияларының 
бірінші 
басшыларының болған 
жерлері туралы 
ақпарат 

Министрліктер, ұлттық 
басқарушы холдингтер, 
ұлттық компаниялар 
 

Премьер-Министр 
Кеңсесі Басшылығының 
Хатшылығы 
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2. Апта сайынғы ақпарат 

6 Маусымдық сипаттағы 
жедел ақпарат  
1) көктемгі дала 
жұмыстарының 
жүргізілу барысы 
туралы; 
2) ауыл 
шаруашылығы 
дақылдарының өнімін 
жинау туралы  

Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлігі 
10 сәуірден бастап егіс 
науқанының соңына дейін; 
 
 
10 шілдеден бастап егін 
жинаудың соңына дейін. 

Өңірлік даму бөлімі 
 

7 Баспасөзге шолу    Күн сайын, Қазақстан 
Республикасы Премьер-
Министрінің баспасөз 
қызметі 

8 Жалақы бойынша 
берешек туралы 
өңірлер бөлінісіндегі 
ақпарат 

Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму  министрлігі, 
облыстардың, Астана және 
Алматы қалаларының 
әкімдері. Апта сайын, әр жұма 
күні 

Өңірлік даму бөлімі 

9 Республика 
кәсіпорындарындағы 
жұмыстан босатылған 
және қысқартылу 
қаупі бар тұлғалар 
туралы өңірлер 
бөлінісіндегі ақпарат 

Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму  министрлігі, 
облыстардың, Астана және 
Алматы қалаларының 
әкімдері. Апта сайын, әр жұма 
күні 

Өңірлік даму бөлімі 

3. Ай сайынғы ақпарат 
10 Жылу беру кезеңіне 

дайындық барысы 
туралы 

Энергетика министрлігі, 
Ұлттық экономика 
министрлігі,  Ішкі істер 
министрлігі, «KEGOC» АҚ, 
«Самұрық-Энерго» АҚ, 
облыстардың, Астана және 
Алматы қалаларының 
әкімдері, айына 2 рет,              
15 сәуірден бастап 15 қазанға 
дейін  

Өңірлік даму бөлімі 

11 Жылу беру кезеңінің 
өткізілу барысы 
туралы 

Энергетика министрлігі, 
Ұлттық экономика 
министрлігі,  Ішкі істер 
министрлігі, «KEGOC» АҚ, 
«Самұрық-Энерго» АҚ, 
облыстардың, Астана және 
Алматы қалаларының 
әкімдері, айына 2 рет,              
15 қазаннан бастап 15 сәуірге 
дейін   
 

Өңірлік даму бөлімі 
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12 Салық және бюджетке 

төленетін басқа да 
міндетті төлемдер 
түсімдерінің сомалары 
және  аталған түсімдер 
бересілерінің әр айдың 
1 күніне жай-күйі 
туралы жедел есеп 

есепті айдан кейінгі айдың     
8-күні, Қаржы министрлігі 
(Мемлекеттік кірістер 
комитеті) 
 

10-күнге ай сайынғы 
талдау, Әлеуметтік-
экономикалық бөлім 

13 Елдің әлеуметтік- 
экономикалық 
дамуының 
қорытындылары 
туралы ақпарат 

есепті айдан кейінгі айдың   
17-күніне, Ұлттық экономика 
министрлігі  (Статистика 
комитеті) 

есепті мерзімнен кейінгі 
айдың 20-күні, 
Әлеуметтік-экономикалық 
бөлім 

14 Орталық атқарушы 
органдардағы бос 
орындар туралы 
деректер  

әр айдың 10-күніне, 
министрліктер  

әр айдың 15-күніне, 
Премьер-Министр Кеңсесі 
Басшылығының 
Хатшылығы 

15 Президенттің және 
Премьер-Министрдің 
қатысуымен өтетін 
алдағы айға арналған 
іс-шаралардың 
жиынтық жоспары 

   әр айдың 1-күніне, 
Премьер-Министрдің 
Хатшылығы 

16 Ұлттық мерекелерге 
орай құттықтау 
хаттарын (жедел 
хаттар) жіберу 
жоспарланған елдердің 
тізбесі 

алдыңғы айдың 20-күні, 
Сыртқы істер министрлігі 
 

ағымдағы айдың 1-күніне, 
Премьер-Министрдің 
Хатшылығы 

17 Есепті кезеңде нақты 
берілген жеңілдіктер 
көлемі туралы ақпарат 

есепті айдан кейінгі айдың   
15-күніне, Қаржы министрлігі 
(Мемлекеттік кірістер 
комитеті)  

Әлеуметтік-экономикалық 
бөлім 

18 Мемлекеттік және 
жергілікті 
бюджеттердің 
атқарылуы туралы 
есеп (жиынтық және 
облыстар, Астана, 
Алматы қалалары 
бөлінісінде) 

есепті айдан кейінгі айдың   
20-күніне, Қаржы министрлігі 

Әлеуметтік-экономикалық 
бөлім, Өңірлік даму бөлімі 
 

19 «Бюджет тапшылы- 
ғын қаржыландыру» 
бөлімін ашып жаза 
отырып, 
республикалық 
бюджеттің 
атқарылуы туралы 
есеп 

есепті айдан кейінгі айдың   
15-күніне, Қаржы министрлігі 

Әлеуметтік-экономикалық 
бөлім 
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20 Қордан қаражат бөлу 

туралы Үкіметтің 
әрбір шешімі бойынша 
тиісті жылға арналған 
Үкімет резервінің 
қаражатын пайдалану 
туралы 
ақпарат (құпия) 

есепті айдан кейінгі айдың     
5-күніне, Қаржы министрлігі 

Әлеуметтік-экономикалық 
бөлім 

21 Республикалық 
бюджет қаражаты 
есебінен зейнетақылар 
мен жәрдемақыларды 
төлеу, зейнетақылар 
мен жәрдемақыларды 
алушылардың саны 
және оларды төлеу 
туралы ақпарат 
(облыстар бөлінісінде)  

есепті айдан кейінгі айдың   
10-күніне, Денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму  
министрлігі 

Әлеуметтік-экономикалық 
бөлім 

22 Салалар бойынша 
және өңірлер 
бөлінісінде шағын 
кәсіпкерлік 
субъектілеріне, 
фермерлік 
шаруашылықтарға 
берілген кредиттер 
туралы ақпарат 

есепті мерзімнен кейінгі айдың 
23-күніне, Ұлттық Банк 
(келісім бойынша) 

Индустриялық-
инновациялық даму 
бөлімі, Әлеуметтік-
экономикалық бөлім 

23 Жүргізіліп жатқан 
жекешелендірудің іске 
асырылу және 
коммуналдық  меншік 
ұйымдарын 
оңтайландыру барысы 
туралы ақпарат  

ай сайын 10-күнге, Ұлттық 
экономика министрлігі 
(жинақтау), Қаржы 
министрлігі, облыстардың,  
Астана және Алматы 
қалаларының әкімдері, 
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ 
(келісім бойынша) 

Индустриялық-
инновациялық даму бөлімі 

24 Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қоры мен 
ерікті жинақтаушы 
зейнетақы қорлары, 
олардың жарғылық 
капиталдарының 
мөлшерлері, 
салымшылардың  
(алушылардың) жеке 
зейнетақы 
шоттарының саны 
және олардың 
зейнетақы 
жинақтарының көлемі 
туралы ақпарат 

есепті айдан кейінгі екінші 
айдың 1 күнінен кешіктірмей,  
Ұлттық Банк (келісім 
бойынша) 

келесі айдың 20-күні, 
Әлеуметтік-экономикалық 
бөлім 
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25 Өңірлер бөлінісінде 

бюджеттен 
өтелген және 
өтелуге тиіс қосылған 
құн салығының 
сомалары туралы 
ақпарат 

есепті айдан кейінгі айдың   
10-күніне, Қаржы министрлігі 
(Мемлекеттік кірістер 
комитеті) 

Әлеуметтік-экономикалық 
бөлім 

4. Тоқсан сайынғы ақпарат 
26 Еңбек нарығындағы 

жағдай туралы ақпарат 
есепті тоқсаннан кейінгі 
екінші айдың 15-күніне,  
Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму  министрлігі 
 

Әлеуметтік-экономикалық 
бөлім 

27 Статистикалық 
деректер: 
1) Қазақстан 
Республикасындағы 
қылмыстар және 
құқық қорғау 
органдары мен соттар 
қызметтерінің 
нәтижелері туралы; 
2) Қазақстан 
Республикасындағы 
жемқорлық қылмыстар 
және құқық 
бұзушылық туралы; 
3) есірткі 
құралдарының,  
психотроптық немесе 
улы  заттардың, 
прекурсорлардың 
заңсыз айналымына 
байланысты  
қылмыстар мен құқық 
бұзушылықтар  және 
оларды пайдаланатын 
адамдар туралы; 
4) Қазақстан 
Республикасындағы 
прокурорлық 
қадағалаудың жай-күйі 
туралы 

есепті тоқсаннан кейінгі айдың 
20-күніне,  Бас прокуратура 
(келісім бойынша) 

Қорғаныс және 
құқық тәртібі 
бөлімі 

28 Мемлекеттік мүлікті 
жекешелендіру туралы 
есеп 

есепті тоқсаннан кейінгі айдың 
25-күніне, Қаржы министрлігі 
(Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіру комитеті) 

Индустриялық-
инновациялық даму бөлімі 

29 Мемлекеттік 
мүлікті басқару 
жөніндегі 

есепті тоқсаннан 
кейінгі айдың 
20-күніне, Қаржы министрлігі 

Индустриялық-
инновациялық даму бөлімі 
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жұмыстың 
жай-күйі туралы 

(Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіру комитеті) 

30 Үкіметтік 
борыштың (сыртқы 
және ішкі) және 
мемлекет кепілдік 
берген борыштың 
жай-күйі, оның 
өтелуі және оған 
қызмет көрсету 
туралы есеп 

есепті тоқсаннан 
кейінгі айдың 
25-күніне, Қаржы 
министрлігі 

Әлеуметтік-экономикалық 
бөлім 

31 Жергілікті атқа- 
рушы органдар 
борышының 
жай-күйі, оның 
өтелуі және оған 
қызмет көрсету 
туралы есеп 

есепті тоқсаннан 
кейінгі айдың 
25-күніне, Қаржы 
министрлігі 

Әлеуметтік-экономикалық 
бөлімі 

32 Үйлестірілген төлем 
теңгерімінің жай-күйі 
туралы ақпарат 

тоқсан сайын, алдын 
ала деректер - есепті 
тоқсаннан 
кейінгі айдың 30-күніне 
(талдамалы ұсыну). 
Есептік деректерге талдамалы 
түсіндірмелер – есепті 
кезеңнен кейінгі 100-күні, 
Ұлттық Банк (келісім 
бойынша). 

Әлеуметтік-экономикалық 
бөлім 

33 Халық денсаулығы 
мен денсаулық 
сақтаудың 
негізгі көрсеткіштері 
туралы жедел деректер 
жөнінде ақпарат 
(облыстар 
бөлінісінде) 

есепті тоқсаннан кейінгі айдың 
20-күніне, Денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму  
министрлігі 

Әлеуметтік-экономикалық 
бөлім, Өңірлік даму бөлімі 
 

34 Қазақстан 
Республикасындағы 
кәсіпкерлікті  дамыту 
бойынша мемлекеттік 
қолдау шаралары 
мониторингінің 
мәліметтері 

есепті тоқсаннан кейінгі айдың 
30-күніне, Ұлттық экономика 
министрлігі 

Индустриялық-
инновациялық даму 
бөлімі, Өңірлік даму 
бөлімі 

35 Қазақстан 
Республикасында 
шағын бизнесті 
дамыту туралы 
талдамалық баяндама 

есепті жылдан кейінгі айдың 
25 қазаны (жартыжылдық) 
және 25 сәуірі (жыл), Ұлттық 
экономика министрлігі 
(Статистика комитеті) 

Индустриялық-
инновациялық даму 
бөлімі, Әлеуметтік-
экономикалық бөлімі, 
Өңірлік даму бөлімі 

36 Банк жүйесінің жай-
күйі туралы ақпарат 

есепті тоқсаннан кейінгі айдың 
25-күніне, Ұлттық Банк 

Әлеуметтік-экономикалық 
бөлім 
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(келісім бойынша) 

37 Мемлекеттік 
органдардың бірінші 
басшылары мен 
олардың 
орынбасарларының 
азаматтарды қабылдау 
кестесі 

Кезекті тоқсан басталғанға 
дейін 15 күн бұрын 

Бақылау және 
құжаттамалық қамтамасыз 
ету бөлімі 

38 Орталық және 
жергілікті атқарушы 
органдардың бірінші 
басшылары мен 
олардың 
орынбасарларының 
қорытылған 
деректердің 
қосымшасымен қоса 
жеке тұлғаларды 
қабылдау нәтижелері 
туралы ақпарат  

есепті тоқсаннан кейінгі айдың 
5-күніне  

Бақылау және 
құжаттамалық қамтамасыз 
ету бөлімі 

39 Апта күндерін бөле 
отырып, мемлекеттік 
органдардың бірінші 
басшылары мен 
олардың 
орынбасарлары 
өткізген кеңестердің 
саны туралы 
статистикалық 
деректер  

есепті тоқсаннан кейінгі айдың 
10-күніне 

Бақылау және 
құжаттамалық қамтамасыз 
ету бөлімі 

40 Дүниежүзілік сауда 
ұйымына кіру  және 
сауда саласындағы 
халықаралық 
келісімдер жөнінде, 
Еуразиялық 
экономикалық одақ 
шеңберінде сыртқы 
сауда қызметінде 
жүргізіліп жатқан 
жұмыс туралы ақпарат  

есепті тоқсаннан кейінгі айдың 
15-күніне, Ұлттық экономика 
министрлігі 

Индустриялық-
инновациялық даму бөлімі 

41 Ішкі сауда, оның 
ішінде биржалық және 
электрондық сауда 
саясатының жай-күйі 
туралы ақпарат  

есепті тоқсаннан кейінгі айдың 
15-күніне, Ұлттық экономика 
министрлігі 

Индустриялық-
инновациялық даму бөлімі 

42 Дүниежүзілік Банк 
«Doing Business»  
рейтингінің 30 елінің 
қатарына кіру мәселесі 

есепті тоқсаннан кейінгі айдың 
15 күніне, Ұлттық экономика 
министрлігі 

Индустриялық-
инновациялық даму бөлімі 
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1 2 3 4 
бойынша ақпарат және 
талдамалық жазба 

5. Жартыжылдық ақпарат 
43 Қазақстан 

Республикасының 
2030 жылға дейінгі 
даму стратегиясының 
ғылыми-техникалық 
салада іске асырылу 
барысы туралы 
ақпарат 

әр жылдың 15 шілдесі мен     
15 ақпаны, Білім және ғылым 
министрлігі, Инвестициялар 
және даму министрлігі 

Әлеуметтік-экономикалық 
бөлімі 

44 Қазақстан 
Республикасының 
тергеу және анықтау 
органдары қызметінің 
нәтижелері туралы 
статистикалық 
деректер 

жыл сайын 20 шілде мен        
20 қаңтар,  Бас прокуратура 
(келісім бойынша) 

Қорғаныс және 
құқық тәртібі 
бөлімі 

45 Құжат айналымының 
жалпы көлемі туралы 
статистикалық 
деректерді (кіріс және 
шығыс, оның ішінде 
электронды түрде) 
қоса берілген құжат 
айналымын азайту 
жөнінде жүргізіліп 
жатқан жұмыстар 
туралы ақпарат 

есепті жартыжылдықтан 
кейінгі айдың 10 күніне 

Бақылау және 
құжаттамалық қамтамасыз 
ету бөлімі 

6. Жыл сайынғы ақпарат 
46 Шетелдермен 

ынтымақтастық 
жөніндегі 
үкіметаралық 
комиссиялардың 
жұмысы туралы 
ақпарат 

есепті жылдан кейінгі 
жылғы 10-қаңтар, Сыртқы 
істер министрлігі, 
комиссиялардың тең 
төрағалары 

Сыртқы байланыстар 
және протокол бөлімі 

47 Мемлекеттік сатып алу 
туралы ақпарат 

есепті жылдан кейінгі жылдың 
15 ақпаны, Қаржы министрлігі 
(Мемлекеттік сатып алу 
комитеті) 

Әлеуметтік-экономикалық 
бөлім 

48 Республикалық 
бюджеттен жергілікті 
бюджеттерге 
бюджеттік несиелер 
бөлу, оларды өтеу 
мерзімдері мен 
өтелмеген қалдықтар 
туралы есеп 

есепті жылдан кейінгі жылдың  
20 сәуірі, Қаржы министрлігі  

Әлеуметтік-экономикалық 
бөлім 
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49 Қазақстан 

Республикасы 
қатысушысы болып 
табылатын 
халықаралық 
шарттар мен 
келісімдердің 
орындалу барысы 
туралы ақпарат 

есепті жылдың 10 
желтоқсанынан кешіктірмей, 
жылына бір рет, Сыртқы істер 
министрлігі 

Сыртқы байланыстар 
және протокол бөлімі 

50 Облыстардың, Астана 
және Алматы 
қалаларының 
әлеуметтік- 
экономикалық 
паспорттары 

есепті жылдан кейінгі жылғы 
15-ақпан, Ұлттық экономика 
министрлігі (Статистика 
комитеті) 

Өңірлік даму бөлімі 

51 Орталық атқарушы 
органдар  
кадрларының 
құрамы және 
ауысуы 
туралы 
ақпарат және 
талдамалық жазба 

есепті жылдан кейінгі жылғы  
15-қаңтар, министрліктер 

Әр жылдың 1 наурызы, 
Премьер-Министр Кеңсесі 
Басшылығының 
Хатшылығы 

52 Құқық қорғау 
органдарының 
қызметі туралы 
ақпарат 

есепті жылдан кейінгі жылғы 
20 қаңтар, Ішкі істер 
министрлігі, Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі, Қаржы 
министрлігінің Мемлекеттік 
кірістер комитеті 

Қорғаныс және құқық 
тәртібі бөлімі 

53 Қазақстан 
Республикасы 
жұмылдыру 
дайындығының 
жай-күйі туралы 
жиынтық баяндама 
(құпия) 

есепті жылдан кейінгі 
жылғы 1 наурыз, орталық және 
жергілікті атқарушы органдар, 
Ұлттық экономика 
министрлігі; есепті жылдан 
кейінгі жылғы 20-наурыз, 
Ұлттық экономика министрлігі 

Қорғаныс және құқық 
тәртібі бөлімі 

54 Мерзімді әскери 
қызметке кезекті  
шақыру қорытынды- 
лары туралы 
жиынтық баяндама 
(құпия) 

есепті жылдан кейінгі жылғы 
15 ақпан, 
Қорғаныс министрлігі 

Қорғаныс және 
құқық тәртібі 
бөлімі 

55 Парламенттің 
қарауындағы заң 
жобаларының тізбесі 

Парламенттің кезекті сессиясы 
аяқталған соң есепті жылдың 
шілде айының соңына дейін, 
жылына бір рет 

Үкіметтің Парламенттегі 
өкілдігі 

 
                              __________________________________________ 


