
Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанынан Жоғары ғылыми-

техникалық комиссия құру туралы 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің  

2011 жылғы 20 сәуірдегі № 429 Қаулысы. 

 
 Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық 

комиссия туралы ереже 

 

1. Жалпы ережелер 

 

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық 

комиссия (бұдан әрі - ЖҒТК) Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы алқалы 

орган болып табылады. 

      2. ЖҒТК-ны Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі (бұдан әрі - төраға) 

басқарады, оның ғылым саласындағы уәкілетті органның бірінші басшысы тұлғасындағы 

орынбасары болады. 

      ЖҒТК-ның төрағасы ЖҒТК қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады, оның 

жұмысын жоспарлайды және қабылданатын шешімдердің сапасы мен тиімділігін 

арттыруға бағытталған іс-шараларды айқындайды. 

      3. ЖҒТК құрамы Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшелері, мемлекеттік 

органдардың басшылары, жетекші ғалымдар, білімнің әртүрлі салаларының 

сарапшылары, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық даму институттарының, ұлттық 

холдингтердің, ұлттық компаниялардың, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің және ғылыми 

қоғамдық бірлестіктердің өкілдері қатарынан қалыптастырылады және Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітіледі. 

      Ғылым саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган жұмыс органы ЖҒТК-ның болып 

табылады. 

      4. ЖҒТК өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, "Ғылым 

туралы" Қазақстан Республикасының Заңын, Қазақстан Республикасының Президенті мен 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерін, Қазақстан Республикасының өзге де 

нормативтік құқықтық актілерін және осы ережені басшылыққа алады. 

 

2. Негізгі міндеттері 

 

      5. ЖҒТК-ның міндеттері: 

      1) ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық қызметті дамытуға бағытталған 

стратегиялық міндеттер мен басымдықтарды қалыптастыру; 

      2) ғылым бағыттары бойынша басым іргелі және қолданбалы зерттеулерді айқындау; 

      3) Ұлттық ғылыми кеңестердің ұсыныстарын қарау; 

      4) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті мемлекеттік бюджеттен 

қаржыландыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу; 

      5) Ұлттық ғылыми кеңестер ұсынған гранттық қаржыландырудың негізгі бағыттары 

мен көлемдері бойынша ұсыныстар әзірлеу; 

      6) бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру бойынша ғылыми, ғылыми-техникалық 

бағдарламаларға арналған өтінімдерді мақұлдау; 

      7) инновациялық жобалар мен бағдарламаларды іске асыру үшін сыртқы 

инвестицияларды тарту бойынша ұсынымдар әзірлеу; 

 



      8) мемлекеттік ғылыми-техникалық және инновациялық саясатты іске асыру кезінде 

ғылым, білім беру, және өндіріс салаларының өзара іс-қимылын қамтамасыз ету жөніндегі 

ұсыныстарды әзірлеу; 

      9) Республикалық бюджет комиссиясына бағдарламалық-нысаналы және гранттық 

қаржыландыру көлемдері жөнінде ұсынымдар әзірлеу болып табылады. 

 

3. ЖҒТК құзыреті 

 

      6. ЖҒТК-ның мынадай құқықтары бар: 

      1) Қазақстан Республикасының Үкіметіне мемлекеттік ғылыми, ғылыми-техникалық 

саясатты қалыптастыру мен жүзеге асыру мәселелері жөнінде, мемлекеттік инновациялық 

және өнеркәсіптік саясатты қалыптастыру проблемалары жөнінде ұсыныстар енгізу; 

      2) Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп беретін мемлекеттік органдардан 

қажетті материалдар мен құжаттарды сұрату және алу; 

      3) ұлттық ғылыми және ғылыми-техникалық саясаттың мәселелері жөніндегі 

ұсыныстарды зерделеу және әзірлеу үшін жұмыс топтары мен секцияларды құру; 

      4) мыналарды: 

      ғылым саласындағы уәкілетті мемлекеттік органды және басқа салалық мемлекеттік 

органдарды орындалған ғылыми зерттеулердің нәтижелері туралы; 

      Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясын, ғылыми-техникалық дамудағы 

әлемдік трендтер және нақты бағыттар бойынша озық ғылыми зерттеулер жүргізуге елдің 

әлеуетті мүмкіндіктері туралы, сондай-ақ Ғылым туралы ұлттық баяндамаға енгізілетін 

ұсыныстар туралы ұлттық және салалық академияларды; 

      қызметтерінің нәтижелері және Қазақстан Республикасында ғылыми, ғылыми-

техникалық қызметті жетілдіру, ұлттық инновациялық жүйені дамыту жөнінде 

ұсынымдары және туралы Ұлттық ғылыми кеңестерді, Ұлттық мемлекеттік ғылыми-

техникалық сараптама орталығын тыңдау. 

 

4. ЖҒТК-ның жұмысын ұйымдастыру 

 

      7. ЖҒТК-ның отырысы қажеттілігіне қарай, бірақ кемінде жылына екі рет өткізіледі. 

      Төраға болмаған кезде оның функцияларын орынбасары атқарады. 

      8. Жұмыс органы ЖҒТК жұмысын ұйымдастырушылық-техникалық қамтамасыз етуді 

жүзеге асырады, оның ішінде ЖҒТК отырысының күн тәртібі бойынша ұсыныстарды, 

қажетті құжаттарды, материалдарды дайындайды, олар ЖҒТК отырысы өткізілгенге дейін 

үш жұмыс күні қалғанда хаттама жобасымен қоса ЖҒТК мүшелеріне жіберілуі тиіс. 

      9. ЖҒТК отырысы өткізілгеннен кейін Кеңес хатшысы хаттама ресімдейді. Хатшы 

ЖҒТК мүшесі болып табылмайды. 

      10. ЖҒТК шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады және оларға ЖҒТК 

мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі. Дауыс 

беру ЖҒТК отырысында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 16 наурыздағы 

№ 247 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы 

консультативтік-кеңесші органдар мен жұмыс топтарын құру тәртібі, қызметі мен 

таратылуы туралы нұсқаулыққа (бұдан әрі – Нұсқаулық) қосымшаға сәйкес нысан 

бойынша дауыс беру парағын толтыру жолымен өткізіледі. Дауыстар тең болған 

жағдайда, төраға дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі. 

      ЖҒТК мүшелерiнiң ерекше пiкiр білдіруге құқығы бар, оны бiлдiрген жағдайда, ол 

жазбаша түрде жазылуы және Нұсқаулықтың 24-тармағында көзделген ЖҒТК 

отырысының есеп-хатына қоса берілуі тиiс. 

      ЖҒТК отырыстарын өткізу нәтижелері бойынша және дауыс беру парақтары негізінде 

үш жұмыс күні ішінде хаттама жасалады, оған төраға мен хатшы қол қояды. 

 



      Дауыс беру қорытындысы бойынша хаттама жобасының мазмұны өзгерген жағдайда, 

ЖҒТК хатшысы қабылданған шешімнің нақтыланған редакциясы бар дауыс беру парағын 

ЖҒТК мүшелеріне келісу үшін жібереді. 

 

      ЖҒТК мүшелері дауыс беру парағын алғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде келісу не 

себептерін негіздей отырып, келіспеу туралы жауап береді. 

 

      11. Дауыс беру парақтарымен қоса, ЖҒТК материалдары мен хаттамалық шешімдерін 

есепке алуды және сақтауды ЖҒТК-нің жұмыс органы жүзеге асырады. 


