
    

Қазақстан Республикасы  

Үкіметінің 

2022 жылғы « 27 » қыркүйектегі 

№ 755 қаулысына 

1-қосымша 

 

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық 

қызметті базалық және бағдарламалық-

нысаналы қаржыландыру, ғылыми және 

(немесе) ғылыми-техникалық қызмет пен 

ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық 

қызметтің нәтижелерін 

коммерцияландыруды гранттық 

қаржыландыру, іргелі ғылыми зерттеулерді 

жүзеге асыратын ғылыми ұйымдарды 

қаржыландыру қағидаларына 

7-қосымша 

 

Нысан 

 

Іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын 

ғылыми ұйымдардың тізбесіне енгізу үшін (қаржыландыру көлеміне) 

өтінім 

 

Ұйымның атауы: __________________________________________ 

 

 

Өтініш берушінің мемлекеттік ғылыми ұйым немесе мемлекет жүз пайыз 

қатысатын ғылыми ұйым мәртебесіне сәйкестігін растау  

_________________________________________ 

 

Археология, астрономия, астрофизика, атом энергиясы, шығыстану, өнер, тарих, 

мәдениет, әдебиет, математика және механика, білім беру, саясаттану, дінтану, 

әлеуметтану, философия, этнология, тіл білімі салаларында іргелі ғылыми 

зерттеулер жүргізу туралы растау 

_________________________________________ 

 

Көрсетілген салаларда орындаушы ретінде соңғы 3 (үш) жылда іргелі ғылыми 

зерттеулер жүргізуге арналған мемлекеттік тапсырысты іске асыру 

тәжірибесінің болуын растау 

_________________________________________ 

 

Іргелі зерттеу тақырыбының атауы 

_________________________________________ 
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1. Заңның 25-бабының 1-1-тармағын ескере отырып, ғылыми 

инфрақұрылымды ағымдағы қамтамасыз етуге, еңбекке ақы төлеуге 

қазіргі шығыстар мынадай шығындар баптарын көздейді: 

 

Р/с 

№ 

Шығындар бабының 

атауы 

Қаржы көлемі, мың тенге 

1-

ші 

жыл 

2-ші 

жыл 

3-ші 

жыл 

4-ші 

жыл 

5-ші 

жыл 

Барлығы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Коммуналдық 

көрсетілетін 

қызметтерге ақы төлеу 

(су, газ, электр 

энергиясы, жылыту, 

кәріз, желдету) 

      

2 Байланыс қызметтеріне 

және әмбебап 

байланыс қызметтеріне 

ақы төлеу 

      

3 Көлікті жалға алу       

4 Негізгі құралдарға 

жататын тауарларды, 

шығыс материалдарын 

сатып алуға, өзге де 

тауарларды сатып 

алуға арналған 

шығындар, өзге де 

ағымдағы шығындар, 

күзету шығындары 

(жеке және заңды 

тұлғалардың объектісін 

және (немесе) мүлкін, 

оның ішінде оны 

тасымалдау кезінде 

күзету), күзет 

сигнализациясына 

арналған шығындар 

      

5 Ғылыми және (немесе) 

ғылыми-техникалық 

қызметте 

пайдаланылатын 

негізгі құралдардың 

тозуы 
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(амортизациясы), 

ғимаратты, жабдықты 

ағымдағы жөндеу 

6 Ұйымның теңгерімінде 

болмаған жағдайда 

әкімшілік аппаратты, 

іргелі ғылыми 

зерттеулерді орындау 

үшін пайдаланылатын 

зертханалар мен  өзге 

де үй-жайларды 

(виварий, қойма үй-

жайлары және т.б.) 

орналастыру үшін үй-

жайларды жалға алу 

      

7 Еңбекке ақы төлеу       

8 Салықтар және 

бюджетке төленетін 

басқа да міндетті 

төлемдер 

      

  ЖИЫНЫ       

 

2. Іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдар 

тізбесіне енгізген кезде ғылыми зерттеулер жүргізуге мынадай шығыстар 

көзделеді: 

 

Осы Қағидалардың 94-

тармағына сәйкес іргелі 

ғылыми зерттеулер саласы 

 

Іргелі 

зерттеу 

тақырыбын

ың атауы 

 

Іргелі ғылыми зерттеу жүргізуге 

арналған шығыстар, мың теңге 

1-

ші 

жы

л 

2-

ші 

жы

л 

3-

ші 

жы

л 

4-

ші 

жы

л 

5-

ші 

жы

л 

Барлы

ғы 

Қызметтік іссапарлар       

Өзге де көрсетілетін қызметтер мен 

жұмыстар 

      

Материалдарды сатып алу       

Жабдықтарды және (немесе) бағдарламалық 

қамтылымды сатып алу 

      

Ғылыми-ұйымдастырушылық сүйемелдеу       

Жабдықтар мен техниканы жалға алу       

Жабдықтар мен машиналарды пайдалану 

шығыстары 
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Ескертпелер: 

1) есеп-қисап іргелі зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдарды 

қаржыландыру нормаларына сәйкес жасалады; 

2) ұсынылған мәліметтердің анықтығы үшін орындаушы заңнамада 

белгіленген тәртіппен жауаптылықта болады. 

Ұйым басшысы             _____________         ___________________ 

                                                            (қолы)                         Т.А.Ә. (бар болса) 

Іргелі ғылыми зерттеудің жетекшісі ___________       ___________________ 

                                                                   (қолы)        Т.А.Ә. (бар болса) 

Бухгалтер-экономист                 _____________  ___________________ 

                                                            (қолы)        Т.А.Ә. (бар болса) 

 

__________________________ 



    

Қазақстан Республикасы  

Үкіметінің 

       2022 жылғы « 27 » қыркүйектегі 

№ 755 қаулысына 

2-қосымша 

 

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық 

қызметті базалық және бағдарламалық-

нысаналы қаржыландыру, ғылыми және 

(немесе) ғылыми-техникалық қызмет пен 

ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық 

қызметтің нәтижелерін 

коммерцияландыруды гранттық 

қаржыландыру, іргелі ғылыми зерттеулерді 

жүзеге асыратын ғылыми ұйымдарды 

қаржыландыру қағидаларына 

8-қосымша 

 

Нысан 

 

Іргелі ғылыми зерттеулерді қаржыландыруға арналған  

өтінім 

 

 Өтінім мынадай бөліктерден тұрады: 

1) аннотация; 

2) түсіндірме жазба; 

3) сұратылатын қаржыландырудың есеп-қисабы. 

 

1. Аннотация 

Аннотацияда іргелі ғылыми зерттеу мақсатының, іргелі ғылыми 

зерттеулер жүргізудің негізгі тәсілдерінің, күтілетін нәтижелердің, мемлекеттік 

стратегиялық және бағдарламалық құжаттарда көрсетілген Қазақстан 

Республикасының ауқымындағы әлеуметтік-экономикалық даму мақсаттары 

үшін іргелі ғылыми зерттеулер нәтижесінде шешілетін міндеттер өзектілігінің, 

іргелі ғылыми зерттеулер нәтижелерінің экономиканың тиісті саласына, 

қоғамдық қатынастар саласына және (немесе) ғылым саласына әсер ету 

деңгейінің қысқаша сипаттамасы қамтылады. 

Аннотация көлемі 800 сөзден аспауға тиіс. 

2. Түсіндірме жазба 

Түсіндірме жазбаның мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды (бұл ретте 

өтінім нысанында сілтеме жасалған кестелер, схемалар, диаграммалар 

түсіндірме жазбаға қосымшаға шығарылады және тиісті бөлімдердегі сөздер 

саны мен өтінімнің жалпы бет санын есептеген кезде есепке алынбайды): 
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1. Жалпы ақпарат 

1.1. Іргелі ғылыми зерттеу тақырыбының атауы (20 сөзден артық емес). 

1.2. Басым және мамандандырылған ғылыми бағыттың атауы. 

1.3. Осы Қағидалардың 94-тармағына сәйкес іргелі ғылыми зерттеудің 

саласы. 

1.4. Іргелі ғылыми зерттеу іске асырылатын жер. 

1.5. Іргелі ғылыми зерттеудің басталатын және аяқталатын болжамды күні, 

оның айлармен көрсетілген ұзақтығы. 

1.6. Іргелі ғылыми зерттеуге өтінім беруші ұйым. 

1.7. Өтініш берушінің мемлекеттік ғылыми ұйым немесе мемлекет жүз 

пайыз қатысатын ғылыми ұйым мәртебесіне сәйкестігін растау. 

1.8 Іргелі ғылыми зерттеуді орындаушылар (іргелі ғылыми зерттеуді іске 

асыруға қатысатын барлық субъектілердің атауын көрсету). 

1.9. Іргелі ғылыми зерттеуге сұратылатын сома (іргелі ғылыми зерттеуді 

іске асырудың бүкіл мерзіміне және жылдар бойынша, мың теңгемен). 

1.10. Тәуелсіз сарапшыларды таңдау үшін іргелі ғылыми зерттеудің саласы 

мен бағытын сипаттайтын түйін сөздер. 

2. Іргелі ғылыми зерттеудің жалпы тұжырымдамасы (750 сөзден артық 

емес). 

2.1. Кіріспе бөлім (200 сөзден артық емес). 

Іргелі ғылыми зерттеу идеясының қысқаша сипаттамасы көрсетіледі. 

2.2. Іргелі ғылыми зерттеудің мақсаты (50 сөзден артық емес). 

Мақсат қысқа әрі нақты баяндалады, ол іргелі ғылыми зерттеудің 

тақырыбына сәйкес келуге тиіс. 

2.3. Бағдарламаның міндеттері (500 сөзден артық емес). 

Бұл бөлімде өзара қисынды байланысқан, сабақтас міндеттер арқылы 

іргелі ғылыми зерттеудің мақсатына қол жеткізу тәсілі сипатталады. Қойылған 

міндеттер тізбесі: 

1) міндеттер шешімдерінің өлшенетін көрсеткіштерімен; 

2) міндеттердің әрқайсысының іргелі ғылыми зерттеу мақсатына қол 

жеткізудегі рөлінің және басқа міндеттер мен іргелі ғылыми зерттеудің күтілетін 

нәтижелерімен өзара байланысының қысқаша негіздемесімен; 

3) өтінім берушінің ойынша басқа маңызды параметрлермен беріледі. 

3. Іргелі ғылыми зерттеудің ғылыми жаңашылдығы мен маңыздылығы 

(1500 сөзден артық емес). 

Бөлімде мынадай ақпарат қамтылады: 

1) мұның алдында әлемде және Қазақстан Республикасында жүргізілген, 

бағдарламаның тақырыбына қатысы бар іргелі ғылыми зерттеулерге міндетті 

түрде шолу жасай отырып, іргелі ғылыми зерттеуді әзірлеуге ғылыми 

дайындама, ғылыми жаңашылдықтың негіздемесі және олардың осы 

бағдарламамен өзара байланысы (мәнмәтінде шолуда пайдаланылған әдебиетке 

сілтемелер көрсетілуге тиіс, оның толық жазылуы «Библиография» деген 10-

бөлімде ұсынылуға тиіс (бар болса, бағдарламаның тақырыбына қатысы бар 
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алдын ала нәтижелер және (немесе) өтінім беруші бұдан бұрын алған нәтижелер 

көрсетіледі); 

2) шешімін табу үшін әзірленген стратегиялық маңызды мемлекеттік 

міндетке бағдарламаның сәйкестігі, стратегиялық маңызды мемлекеттік міндетті 

шешу үшін нәтижелердің қолданылуы, бағдарламаның ұлттық және 

халықаралық ауқымдағы маңыздылығы, күтілетін нәтижелердің ғылым мен 

технологиялардың дамуына әсері, күтілетін әлеуметтік және экономикалық 

әсері; 

3) бағдарлама нәтижелерінің маңыздылығын негіздейтін ғылыми және 

технологиялық қажеттіліктер (бар болса, әлеуметтік сұранысты және (немесе) 

экономикалық және индустриялық мүдделілікті, басқа да растайтын деректерді 

қосу); 

4) бағдарламаның күтілетін нәтижелерінің бәсекеге қабілеттілігі, оларды 

Қазақстан Республикасындағы және әлемдегі қолда бар белгілі аналогтармен 

салыстыру, әлемдегі ұқсас міндеттерді шешу тәжірибесі, оны бағдарлама 

шеңберінде қолдану; 

5) бағдарлама идеясының қолданыстағы аналогтардан немесе бәсекелес 

идеялардан қағидаттық айырмашылықтары. Егер зерттеу идеясы немесе 

нәтижесі әлемде және (немесе) Қазақстанда бар болса, онда бағдарламаға 

салымдардың неге тиімді екенін негіздеу қажет; 

6) бағдарлама бұрын өтінім беруші жүргізген іргелі ғылыми зерттеулердің 

жалғасы болып табылатын немесе бұрын қаржыландырылған және аяқталған 

іргелі ғылыми зерттеулердің элементтерін қамтитын жағдайда бағдарламаның 

бұрын жүргізілген ғылыми зерттеулермен өзара байланысын және оның олардан 

айырмашылықтарын қысқа әрі нақты баяндау қажет. 

4. Зерттеу әдістері және этикалық мәселелер (1500 сөзден артық емес). 

Бөлімде мынадай ақпарат қамтылады: 

1) бағдарламаның негізгі ғылыми мәселелері мен гипотезаларын сипаттау, 

зерттеу стратегиясы мен тәсілдерді негіздеу, бағдарламада қолданылатын 

зерттеулер типтері (сипаттаушылық, корреляциялық және/немесе 

эксперименттік), іргелі ғылыми зерттеулер жүргізудің дәйектілігі; 

2) ең маңызды эксперименттердің қысқаша сипаттамасы; 

3) қойылған мақсаттарға қол жеткізу тәсілдерін негіздеу ретінде 

бағдарламада пайдаланылатын іргелі ғылыми зерттеу әдістерін сипаттау, 

олардың бағдарламаның мақсатымен және міндеттерімен, бір-бірімен өзара 

байланысы; 

4) алғашқы (бастапқы) ақпаратты жинау әдістері, оның дереккөздері және 

бағдарламаның міндеттерін шешу үшін қолдану деректерді өңдеу тәсілдері, 

сондай-ақ олардың анықтығы мен қайта шығарылуын қамтамасыз ету; 

5)  іргелі ғылыми зерттеу нәтижелеріне зияткерлік меншік құқықтарын 

рәсімдеу және бөлу шарттары (зияткерлік меншікті қорғаудың қандай тәсілі 

таңдалатынын көрсетіп, таңдауды негіздеу қажет). 

5. Зерттеу тобы және бағдарламаны басқару. 
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Бағдарламаны басқару схемасы, оның ішінде орындаушылар арасындағы 

өзара іс-қимыл тәртібі, олардың жұмысын үйлестіру және бағдарламаны іске 

асыру мәселелері бойынша шешімдер қабылдау тәсілдері сипатталады. 

Зерттеу тобының құрамы 1-кестеге сәйкес ресімделеді. Жоспарланатын 

штаттың толық деректері көрсетіледі, кестеде олардың жобадағы орны мен рөлі, 

орындалатын жұмыстың сипаты және оларды іріктеу үшін қолданылатын 

тәсілдер көрсетіледі. 

Бағдарламаның ғылыми жетекшісі үшін барлық жарияланымдары, оның 

ішінде дәйексөз алу индексімен, басылымның квартилімен (процентилімен) 

және тиісті ғылыми метрикалық базалардағы (DOI) жарияланымдар туралы 

мәліметтерге сілтемелермен бірге көрсетілуге тиіс. Өтінім берілген күннің 

алдындағы 5 (бес) жыл ішінде оның қандай бағдарламаларды басқарғанын және 

олардың шеңберінде қандай нәтижелер алынғанын көрсету қажет. 

Бағдарлама бағыты бойынша зерттеу тобының негізгі персоналының 

жарияланымдары туралы мәліметтер (барлығы зерттеу тобы мүшелерінің 

кемінде 10-жарияланымы) дәйексөз алу индексімен және тиісті ғылыми-

метрикалық базалардағы жарияланымдар туралы мәліметтерге сілтемелер 

келтірілуге тиіс. Зерттеу тобы мүшелерінің тегі асты сызылып көрсетілуге тиіс. 

6. Зерттеу ортасы (1000 сөзден артық емес). 

Бөлімде мынадай ақпарат қамтылады: 

1) бағдарламаның мақсатына қол жеткізудегі рөліне, дайындамасы мен 

үлесіне сүйене отырып, әрбір орындаушының бағдарламаға қатысуын негіздеу 

(бүкіл кезең ішінде бағдарламаны іске асыруға қатысатын ғылыми және (немесе) 

ғылыми-техникалық қызмет субъектілері бағдарламаны орындаушылар болып 

есептеледі); 

2) әрбір ұйымды тарту қажеттігін негіздеп, оның бағдарламадағы рөлін, 

орындайтын жұмысының сипатын және мақсат пен күтілетін нәтижелерге қол 

жеткізуге үлесін сипаттай отырып, бағдарламаны іске асыруға бөгде ұйымдарды 

тарту; 

3) орындаушылардағы бағдарламаны іске асыру үшін тікелей 

пайдаланылатын материалдық-техникалық базаны (жабдықтар, аспаптар, құрал-

сайман, көлік, ғимараттар, құрылыстар және т.б.) оны пайдалану бағытын және 

ғылыми-зерттеу жабдығымен жұмыс істеу дағдысы бар зерттеу тобының 

мүшелерін көрсете отырып сипаттау; 

4) пайдаланылу сипаты мен негіздемесін көрсете отырып, бірге 

бағдарламаны іске асыру үшін пайдаланылатын негізгі отандық және 

халықаралық байланыстар (коллабораторлар мен әріптестер), негіздемемен 

басқа да отандық және шетелдік ұйымдардың (зертханалардың) 

инфрақұрылымын пайдалану; 

5) ұтқырлықты негіздеу: (1) ғылыми іссапарлар және олардың 

бағдарламаны іске асыруға әсері, (2) әріптес ұйымдар базасындағы жұмыс 

кезеңдері және олардың бағдарламаны іске асыруға әсері. Әрбір шетелдік 

іссапар үшін іссапардың мақсаты, күтілетін нәтижесі және орындаушының 

бағдарламаның мақсатына қол жеткізуге үлесі қысқаша көрсетіледі. 
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7. Сұратылатын қаржыландырудың негіздемесі (2000 сөзден артық емес). 

Бөлімде мынадай ақпарат қамтылады: 

1. 2-кестеге сәйкес бағдарлама (бюджет) бойынша жиынтық есеп-қисап. 

Бағдарламаның бюджетін бағдарламаның ғылыми жетекшісі жұмыс жоспарына 

сәйкес бөледі және оны осы бағдарламаға байланысты емес шығыстардың өзге 

баптарына жұмсауға болмайды. 

 «Қызметтік іссапарлар» деген бапта 3-кестеге сәйкес конференцияларға, 

семинарларға, симпозиумдарға қатысуды, басқа ұйымдардың инфрақұрылымын 

пайдалану үшін баруды қоса алғанда, іргелі ғылыми зерттеулер жүргізумен 

тікелей байланысты Қазақстан Республикасының шегінде және оның шегінен 

тысқары жерге іссапарларға шығуға байланысты барлық шығыстар көрсетіледі 

(билеттер бойынша (авто, теміржол, авиабилеттер) қызмет көрсететін 

компаниялардың сайттарынан баға ұсыныстарын, іссапарлар жоспарының 

жобасын қоса беру керек). Аталған кестені толтырған кезде Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы          22 қыркүйектегі № 1428 қаулысымен 

бекітілген Мемлекеттік бюджеттің қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік 

мекемелер қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының шегіндегі қызметтік 

іссапарлары туралы ережені және «Бюджет қаражаты есебінен қызметтік 

іссапарларға, оның ішінде шет мемлекеттерге қызметтік іссапарларға арналған 

шығыстарды өтеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2008 жылғы 11 мамырдағы № 256 қаулысын басшылыққа алу қажет. 

«Ғылыми-ұйымдастырушылық сүйемелдеу, өзге де көрсетілетін 

қызметтер мен жұмыстар» деген бапта 4-кестеге сәйкес орындаушы кәсіпкерлік 

субъектілерінен сатып алатын, нәтижесі бағдарламаның мақсатына қол жеткізу 

үшін қажетті көрсетілетін қызметтерге, оның ішінде (1) ұжымдық 

пайдаланылатын ғылыми зертханалар мен басқа да зертханалардың көрсетілетін 

қызметтеріне, (2) бірлесіп орындаушы ұйымдардың көрсетілетін қызметтеріне, 

(3) конференцияларға, семинарларға, симпозиумдарға және басқаларға қатысу 

үшін ұйымдастырушылық жарналарға, (4) жобаның нәтижесінде алынған 

ғылыми нәтижелерді патенттеу, (5) зерттеу нәтижелерін жариялауға, (6) 

талдамалық материалдарды сатып алуға арналған шығыстар көрсетіледі (сатып 

алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер үшін кемінде 1 (бір) баға 

ұсынысын және (немесе) прайс-парақты қоса беру керек).  

«Материалдарды, жабдықтарды және (немесе) бағдарламалық 

қамтылымды  сатып алу» деген бапта 5-кестеге сәйкес бағдарламаның мақсатына 

қол жеткізу үшін қажетті материалдарға арналған барлық шығындар және 

жабдықтар мен бағдарламалық қамтылымды сатып алуға арналған шығыстар 

көрсетіледі, оның ішінде химиялық реактивтер, еріткіштер, стандартты үлгілер, 

зертханалық шығыс материалдары, ғылыми-зерттеу жабдықтарына арналған 

қосалқы бөлшектер, жанар-жағармай материалдары және басқалар (сатып 

алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер үшін кемінде 1 (бір) баға 

ұсынысын және (немесе) прайс-парақты қоса беру керек). Бұл ретте жеке 

тұлғалардың жабдықтар мен бағдарламалық қамтылымды сатып алуына жол 

берілмейді. 



6 

 

«Жалға алу шығыстары, зерттеулерді іске асыру үшін пайдаланылатын 

жабдықтар мен техниканы пайдалану шығыстары» деген бапта 6-кестеге сәйкес 

өтінім берушінің тиісті үй-жайлары болмаған кезде жобаның мақсатына қол 

жеткізу үшін қажетті үй-жайларды, жабдықтар мен техниканы жалға алуға, 

сондай-ақ жобаны іске асыруға байланысты коммуналдық көрсетілетін 

қызметтерге және зерттеулер жүргізуде тікелей пайдаланылатын үй-жайларға, 

жабдықтар мен техникаға қызмет көрсетуге арналған шығыстар көрсетіледі 

(сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер үшін кемінде 1 

(бір) баға ұсынысын және (немесе) прайс-парақты қоса беру керек).  

2. 3 – 6-кестелерге сәйкес шығыстардың әрбір бабына есеп-қисаптар. 

3. Әрбір шығыстар бабы шамасының мазмұны мен есеп-қисабына олардың 

бағдарламаның мақсаттарына, міндеттеріне және күтілетін нәтижелеріне қол 

жеткізу үшін қажеттігін міндетті түрде негіздеп, сондай-ақ тиісті шығыстар 

баптарын есептеуге негіз болған бағалар туралы ақпарат көздерін көрсете 

отырып, қысқаша түсіндірмелер. 

Барлық шығыстар баптарының жалпы сомасы қаржыландыруға 

сұратылатын соманы білдіреді және «Жалпы ақпарат» деген бөлімнің                   

1.8-тармағында көрсетілген сомаға барабар болуға тиіс. 

8. Бағдарламаны іске асыру жоспары. 

Бөлім 7-кестеге сәйкес бағдарламаны іске асыру бойынша жұмыстардың 

егжей-тегжейлі, дәйекті жұмыс жоспарын қамтиды. 

9. Бағдарламаның күтілетін нәтижелері (1 000 сөзден артық емес) 

Күтілетін нәтижелер стратегиялық маңызы бар мемлекеттік міндеттің 

барлық аспектілеріне ықпал етуді көздейтін кешенді шешімді қамтамасыз етуге 

тиіс. 

Бағдарламаның нәтижелері сандық және сапалық сипаттамалар мен іске 

асыру нысандары көрсетіле отырып сипатталады. Бағдарламаның мақсаты мен 

міндеттеріне сәйкес нәтиженің негіздемесі келтіріледі. 

Бағдарламаны іске асыру нәтижесінде мыналар қамтамасыз етуге тиіс: 

1) халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда мақалалар 

жариялау (бағдарлама нәтижелерін жариялауға арналған болжамды 

басылымдар, тиісті ғылыми метрикалық базадағы басылым туралы ақпаратқа 

сілтеме жасай отырып, басылымнан дәйексөз алу индексі). Әрбір мақала 

дереккөз ретінде қаржыландыру көрсетіле отырып, оның шеңберінде 

қаржыландырылған бағдарламаның сәйкестендіруші тіркеу нөмірі және атауы 

туралы ақпаратты қамтуға тиіс; 

2) шетелдік және (немесе) қазақстандық баспалар кітаптарында 

монографияларды, кітаптарды және (немесе) кітаптардағы тарауларды 

жариялау; 

3) шетелдік (еуропалық, америкалық, жапондық) патенттік бюролардан, 

қазақстандық немесе еуразиялық патенттік бюродан патенттер алу. 

Бөлімде: 

1) қолданылу саласы, нысаналы тұтынушылар, шешу үшін бағдарлама 

әзірленген стратегиялық маңызы бар мемлекеттік міндетке сәйкес күтілетін 
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нәтижелердің әрқайсысының әлеуметтік, экономикалық, экологиялық, ғылыми-

техникалық, мультипликативтік және (немесе) өзге де әсер негіздемемен; 

2) күтілетін нәтижелердің ғылым мен технологиялардың негізгі ғылыми 

бағыты мен сабақтас салаларын дамытуға әсері; 

3) сапалық және сандық сипаттамаларын көрсете отырып, бағдарламаның 

басқа да тікелей және жанама нәтижелері қосымша көрсетіледі. 

10. Библиография 

Бөлімде «Бағдарламаның ғылыми жаңашылдығы мен маңыздылығы» 

деген 3-тармақта сілтемелер келтірілген жарияланымдар көрсетіледі. 

Әрбір жарияланымда журналдың толық атауы, басылым нөмірі, 

шығарылған жылы, беттерінің нөмірлері, мақаланың толық атауы, мақаланың 

барлық авторлардың есімдері болуға тиіс. 

3. Сұратылатын қаржыландырудың есеп-қисабы 

«Сұратылатын қаржыландырудың есеп-қисабының» бір бөлігі 

қаржыландыру бағдарламасын іске асыру үшін сұратылатын көлемнің есеп-

қисабын негіздейтін 2 – 6-кестелер түрінде ресімделеді, олар сараптама 

орталығының ақпараттық жүйесінде толтырылады. 

Есеп-қисаптарға түсіндірмелер «Сұратылатын қаржыландырудың 

негіздемесі» деген 7-бөлімнің «Түсіндірме жазба» деген бөлігінде келтіріледі. 

 

 

 

 

 

 



    

1-кесте  – Шетелдік ғалымдарды, жас ғалымдарды (постдокторанттарды, докторантура, магистратура және 

бакалавриат студенттерін қоса алғанда) қоса алғанда, іргелі ғылыми зерттеулер жүргізу жөніндегі зерттеу тобының 

құрамы 

 

Р/с

№ 

 

Т.А.Ә. (бар 

болса), білімі, 

дәрежесі, ғылыми 

атағы1 

Негізгі жұмыс 

орны, лауазымы2 

Хирш индексі, 

ResearcherID, ORCHID, 

Scopus Author ID 

сәйкестендіргіштері (бар 

болса) 

Жобадағы немесе 

бағдарламадағы рөлі, 

сондай-ақ орындалатын 

жұмыстың сипаты 

Қатысудың қысқаша 

негіздемесі 

      

      

      

 

 

 

 
   

 

 

 
                                                        

1 Өтінім дайындалған күні деректері белгісіз және грант алған жағдайда тарту жоспарланатын зерттеу тобының мүшелері үшін «Т.А.Ә. (бар 

болса)», дәрежесі/ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы» деген бағанда «бос орын» деген сөздер көрсетіледі. 
 
2 Негізгі персоналға жатпайтын және өтінім дайындалған күні белгіленбеген зерттеу тобының мүшелері үшін «Негізгі жұмыс орны, лауазымы» 

деген бағанда сызықша көрсетіледі. Өтінім дайындалған күні деректері белгісіз постдокторанттар, докторантура, магистратура және 

бакалавриат студенттері үшін «Негізгі жұмыс орны, лауазымы» деген бағанда мәртебесі (постдокторант, докторантура, магистратура немесе 

бакалавриат студенті, мамандығы және зерттеу тобының құрамына тиісті қызметкерлерді тарту болжанатын жоғары және (немесе) жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы) көрсетіледі. 
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2-кесте  – Сұратылатын сома бойынша шығыстардың жиынтық сметалық есеп-қисабы 

 

 

Р/с 

№  

Шығыстар бабының атауы 

Қаржыландыру көлемі, мың теңге 

Барлығы 
20___ жыл  

(1-ші жыл) 

20___ жыл  

(2-ші жыл) 

20___ жыл 

(3-ші жыл) 

1. Қызметтік іссапарлар     

2. Ғылыми-ұйымдастырушылық сүйемелдеу, өзге де 

көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар 
    

3. Материалдарды сатып алу, жабдықтарды және (немесе) 

бағдарламалық қамтылымды сатып алу 
    

4. Зерттеулерді іске асыру үшін пайдаланылатын жабдықтар 

мен техниканы жалға алу шығыстары, пайдалану 

шығыстары 

    

Жиыны      

 

 

 

3-кесте  – Қызметтік іссапарлар 

 

Р/с 

№ 

 

Межелі пункті 

(ел, қала, елді 

мекеннің атауы) 

1 адамға 

арналған 

тәуліктік 

шығыста

рды өтеу 

нормасы 

(2 х 

1 адамға 

тәулігіне 

тұрғын үй-

жайды 

жалдау 

бойынша 

шығыстар 

Тәуліктік 

шығыстарды 

есептеу үшін 

орташа 

жылдық 

адам/күн саны 

(адам/күн) 

Тұрғын үй-

жайды 

жалдау 

бойынша 

шығысты 

есептеу үшін 

орташа 

Іссапарға 

жіберілетін 

адамдардың 

орташа 

жылдық 

саны (адам) 

Бір рет 

барып-

қайтып 

жол 

жүрудің 

орташа 

Шығыстар 

сомасы (мың 

теңге) (3-бағ. х  

5-бағ. + 4-бағ. х  

6-бағ.+ 7-бағ. х  

8-бағ.)/1000 
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айлық 

есептік 

көрсеткі

ш) 

(теңге) 

нормасы 

(теңге) 

жылдық 

адам/күн 

саны (адам 

/күн) 

құны 

(теңге) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 20___жыл (1-ші жыл) барлығы 

 

х  

1.1.         

1.2.         

…         

2. 20___жыл (2-ші жыл) барлығы 

 

х  

2.1.         

2.2.         

…         

3. 20___жыл (3-ші жыл) барлығы 

 

 х  

3.1.         

3.2.         

…         

4. 20___жыл (4-ші жыл) барлығы 

 

 х  

4.1.         

4.2.         

…         

5. 20___жыл (5-ші жыл) барлығы 

 

 х  
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5.1.         

5.2.         

…         

Жиыны (1-бағ. + 2-бағ. + 3-бағ.+ 4-бағ.+ 5-бағ.) теңге х  

 

4-кесте – Ғылыми-ұйымдастырушылық сүйемелдеу, өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар 

 

Р/с 

№ 

 

Атауы  Өлшем бірлігі Бірлік саны  Бірлік құны, теңге   
Жалпы құны, теңге 

 (4-бағ. × 5-бағ.) 

1 2 3 4 5 6 

1. 20___жыл (1-ші жыл) барлығы   х  

1.1.      

1.2.           

…           

      

2. 20___жыл (2-ші жыл) барлығы   х  

2.1.      

2.2.           

…           

3. 20___жыл (3-ші жыл) барлығы   х  

3.1.      

3.2.           

…           

4. 20___жыл (4-ші жыл) барлығы   х  

4.1.      

4.2.           
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…           

5. 20___жыл (5-ші жыл) барлығы   х  

5.1.      

5.2.           

…           

Жиыны (1-бағ. + 2-бағ. +  3-бағ. +  

4-бағ.+ 5-бағ.) теңге   х 
 

 

 

5-кесте – Материалдарды, жабдықтарды және (немесе) бағдарламалық қамтылымды сатып алу  

 

Р/с № Атауы  
Өлшем 

бірлігі 

Бірлік 

саны  

Бірлік құны, 

теңге   

Жалпы құны, теңге (4-бағ. 

× 5-бағ.) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
20___жыл (1-ші жыл) 

барлығы 
  х  

1.1.      

1.2.           

…           

      

2. 
20___жыл (2-ші жыл) 

барлығы 
  х  

2.1.      

2.2.           

…           

3. 
20___жыл (3-ші жыл) 

барлығы 
  

х 
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3.1.      

3.2.           

…           

4. 

20___жыл (4-ші жыл) 

барлығы   х 
 

4.1.      

4.2.           

…           

5. 

20___жыл (5-ші жыл) 

барлығы   х 
 

5.1.      

5.2.           

…           

Жиыны (1-бағ. + 2-бағ. + 3-бағ.+ 

4-бағ.+ 5-бағ.) теңге   х 
 

 

 

6-кесте  – Материалдарды, жабдықтарды және (немесе) бағдарламалық қамтылымды жалға алу шығыстары 

Р/с № Атауы  
Өлшем 

бірлігі 

Бірлік 

саны  

Бірлік құны, 

теңге   

Жалпы құны, теңге (4-бағ. 

× 5-бағ.) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
20___жыл (1-ші жыл) 

барлығы 
  х  

1.1.      

1.2.           

…           
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2. 
20___жыл (2-ші жыл) 

барлығы 
  х  

2.1.      

2.2.           

…           

3. 
20___жыл (3-ші жыл) 

барлығы 
  

х 
 

3.1.      

3.2.           

…           

4. 

20___жыл (3-ші жыл) 

барлығы х х  
 

4.1.           

4.2.           

…           

5. 

20___жыл (3-ші жыл) 

барлығы х х  
 

5.1.           

5.2.           

…           

Жиыны (1-бағ. +  2-бағ. +  3-бағ.+ 

4-бағ.+ 5-бағ.) теңге   х 
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7-кесте – Іске асыру бойынша жұмыс жоспары 

 

Р/с № 

 

Міндеттердің және оларды іске асыру 

жөніндегі іс-шаралардың атауы 

Орындау мерзімі Жобаны іске асырудан 

күтілетін нәтижелер 

(міндеттер мен іс-шаралар 

бөлінісінде), аяқтау нысаны 

Басталуы Аяқталуы  

20____ жыл 

     

     

     

20____жыл 

     

     

    

 

 

20_____ жыл 
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_____________________________ 

 

 

     

     

20_____  жыл 

     

     

     

20_____  жыл 

     

     

     



    

Қазақстан Республикасы  

Үкіметінің 

   2022 жылғы « 27 » қыркүйектегі 

№ 755 қаулысына 

3-қосымша 

 

 

Ғылыми және (немесе) 

ғылыми-техникалық қызметті 

базалық және бағдарламалық-

нысаналы қаржыландыру, 

ғылыми және (немесе) 

ғылыми-техникалық қызмет 

пен ғылыми және (немесе) 

ғылыми-техникалық қызметтің 

нәтижелерін 

коммерцияландыруды 

гранттық қаржыландыру, іргелі 

ғылыми зерттеулерді жүзеге 

асыратын ғылыми ұйымдарды 

қаржыландыру қағидаларына 

9-қосымша 

 

Нысан 

 

 

Іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдардың 

бөлінген қаражатын зерттеу жүргізуге пайдалану туралы есеп 

 

 

Орындаушының атауы: _____________________________________ 

 

 

Р/с 

№ 

 

Шығындар бабының 

атауы 

Смета 

бойынша 

жоспарланған 

сома 

Іс жүзінде 

жұмсалған 

сома 

Қаражаттың 

үнемделуі 

(бар болса) 

Растаушы 

құжаттардың 

атауы 

Ескертпе 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Қызметтік 

іссапарлар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Өзге де көрсетілетін 

қызметтер мен 

жұмыстар 
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3 
Материалдарды 

сатып алу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Жабдықтарды және 

(немесе) 

бағдарламалық 

қамтылымды сатып 

алу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Ғылыми-

ұйымдастырушылық 

сүйемелдеу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Үй-жайларды жалға 

алу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Жабдықтар мен 

техниканы жалға 

алу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Жабдықтар мен 

техниканы 

пайдалану 

шығыстары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ЖИЫНЫ Барлығы Барлығы Барлығы 
 

 

 

 

 

Ескертпе: 

ұсынылған мәліметтердің анықтығы үшін орындаушы заңнамада 

белгіленген тәртіппен жауаптылықта болады. 

 

Ұйым басшысы              ___________________                  _______________ 

           (қолы)            Т.А.Ә.  (бар болса) 

Бухгалтер-экономист    ___________________          _________________ 

    (қолы)                       Т.А.Ә.  (бар болса) 
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Іргелі ғылыми зерттеулерді жүзеге асыратын ғылыми ұйымдардың 

бөлінген қаражатын ғылыми инфрақұрылымды ағымдағы қамтамасыз 

етуге, еңбекке ақы төлеуге пайдалану туралы есеп 

Р/с 

№ 

 

Шығындар 

бабының 

атауы 

Смета 

бойынша 

жоспарланған 

сома 

Іс жүзінде 

жұмсалған 

сома 

Қаражаттың 

үнемделуі 

(бар болса) 

Растауш

ы 

құжатта

рдың 

атауы 

Ескерт

пе 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Еңбекке ақы 

төлеу 
     

2.  Коммунал 

дық 

қызметтерге 

ақы төлеу (су, 

газ, электр 

энергиясы, 

жылыту, 

кәріз, 

желдету) 

     

3.  Байланыс 

қызметтеріне 

және әмбебап 

байланыс 

қызметтеріне 

ақы төлеу 

     

4.  Көлікті жалға 

алу 
     

5.  Негізгі 

құралдарға 

жататын 

тауарларды, 

шығыс 

материалдары

н сатып 

алуға, өзге де 

тауарларды 

сатып алуға 

арналған 

шығындар, 

өзге де 

ағымдағы 

шығындар, 

күзету 
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шығындары 

(жеке және 

заңды 

тұлғалардың 

объектісін 

және (немесе) 

мүлкін, оның 

ішінде оны 

тасымалдау 

кезінде 

күзету), күзет 

сигнализация

сына 

арналған 

шығындар 

6.  

Ғылыми және 

(немесе) 

ғылыми-

техникалық 

қызметте 

пайдаланылат

ын негізгі 

құралдардың 

тозуы 

(амортизация

сы), 

ғимаратты, 

жабдықты 

ағымдағы 

жөндеу 

     

7.  

Әкімшілік  

аппаратты 

ұйымның 

теңгерімінде 

болмаған 

жағдайда 

іргелі 

ғылыми 

зерттеулерді 

орындау үшін 

пайдаланылат

ын 

зертханалард

ы және өзге 
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де үй-

жайларды 

(энергия 

блогы, 

виварий, 

қойма үй-

жайлары 

және т.б.) 

орналастыру 

үшін үй-

жайларды 

жалға алу 

8.  

Салықтар 

және 

бюджетке 

төленетін 

басқа да 

міндетті 

төлемдер 

     

  ЖИЫНЫ Барлығы Барлығы Барлығы   

 

Ескертпе: 

ұсынылған мәліметтердің анықтығы үшін орындаушы заңнамада 

белгіленген тәртіппен жауаптылықта болады. 

 

Ұйым басшысы              ___________________        ________________ 

               (қолы)            Т.А.Ә.  (бар болса) 

Бухгалтер-экономист    ___________________          ________________ 

    (қолы)            Т.А.Ә.  (бар болса) 

 

 

_______________________ 


