
 

 

Еуразиялық экономикалық одаққа қатысу 

мәселелері бойынша Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің ұстанымын 

қалыптастыру, сондай-ақ орталық 

атқарушы органдардың, Қазақстан 

Республикасының Президентіне тікелей 

бағынатын және есеп беретін мемлекеттік 

органдардың, квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің және Қазақстан 

Республикасың Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының Еуразиялық экономикалық 

комиссиямен өзара іс-қимылы 

қағидаларына  

1-қосымша 

 

Нысан 

 

 

Ұстаным 

 

Сұрақ № ________________________________________________ 

(ЕЭК алқасы отырысының күн тәртібі мәселенің нөмірі мен атауы және отырыс 

өткізілетін күн көрсетіледі) 

Бастамашы: ________________________________________________ 

(қаралатын мәселенің бастамашысы көрсетіледі) 

 

Ұсынылады: ________________________________________________ 

Мәселенің мәні: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ҚР ұстанымы:_______________________________________________________ 

(осы мәселе бойынша ұстаным көрсетіледі (шешім, өкім, ұсыным) қабылдау, 

Қазақстан тарапының ескертулерін ескере отырып шешім (өкім, ұсыным) 

қабылдау, қосымша пысықтауды талап ететін ретінде шешімді (өкім, ұсыным) 

күн тәртібінен алу, себептерін негіздей отырып шешім (өкім, ұсыным) 

қабылдамау) 
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Нысан  

 

 

Ұстаным 
 

 

Сұрақ № ________________________________________________ 

(ЕЭК Кеңесі отырысының күн тәртібі мәселесінің нөмірі мен атауы және 

отырыс өткізілетін күн көрсетіледі) 

Бастамашы: ________________________________________________ 

(қаралатын мәселенің бастамашысы көрсетіледі) 

 

ЕЭК Алқасының осы мәселені қарау нәтижесі: 

________________________________________________ 

 

Ұсынылады: ________________________________________________ 

Мәселенің мәні: ________________________________________________ 

Тараптардың 

ұстанымдары:________________________________________________ 

ҚР ұстанымы:_______________________________________________________ 

(осы мәселе бойынша ұстаным көрсетіледі (шешімге (өкімге) қол қою, 

қазақстандық тараптың ескертулерін есепке алу кезінде талқылау 

қорытындылары бойынша шешімге (өкімге) қол қою, қосымша пысықтауды 

талап ететін ретінде күн тәртібінен шешімді (өкімді) алып тастау, себептерін 

негіздей отырып шешімге (өкімге) қол қоймау) 

 

Мәселені талқылауға арналған тезистер_____________________________ 

 

 

____________________ 

 

 

 



 

 

 

Еуразиялық экономикалық одаққа 

қатысу мәселелері бойынша Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің ұстанымын 

қалыптастыру, сондай-ақ орталық 

атқарушы органдардың, Қазақстан 

Республикасының Президентіне 

тікелей бағынатын және есеп беретін 

мемлекеттік органдардың, 

квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің және Қазақстан 

Республикасың Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының Еуразиялық 

экономикалық комиссиямен өзара іс-

қимылы қағидаларына  

2-қосымша   

 

Нысан 

 

Өнеркәсіпті мемлекеттік қолдау туралы ақпарат* 

 

Қолдау 

шарасы 

(субсид

ия) 

Кәсіпкерлерді 

қаржыландыру 

көлемі, теңге 

Кредиттеу/ 

лизингтік 

қаржыландыру  

мөлшерлемелер

і** 

Деректер 

ұсынылат

ын кезең 

ЭҚЖЖ 

коды*** 

(кемінде  

2 таңбалы) 

Соның негізінде 

қолдау көрсетілетін 

нормативтік 

құқықтық акт (бап, 

тармақ), 

    

 

Ескертпе: 

* кестенің мәні мемлекет қаражаты (республикалық бюджет, жергілікті 

атқарушы органдар бюджеті, Ұлттық қордың қаражаты және т.б.) есебінен  

барлық бағыттар бойынша көрсетілетін қолдау. 

Ақпаратты қаржыландыру көлемі мен экономикалық қызмет түрлерінің 

жалпы жіктемелері (бұдан әрі – ЭҚЖЖ) кодын кемінде 2 (екі) таңбалық 

деңгейде көрсете отырып, әрбір алушы бөлінісінде  әрбір қолдау шарасы 

бойынша ұсыну қажет. Егер  әрбір алушы бөлінісінде ақпарат беру мүмкін 

болмаса, онда ЭҚЖЖ 2 (екі) таңбалық деңгейіндегі жиынтық  деректерді ұсыну 

қажет. 

**кредиттер/лизингтік қаржыландыру  берілген жағдайда толтырылады. 

*** ЭҚЖЖ – экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуші. 

_____________________ 

 



 

 

 

Еуразиялық экономикалық одаққа қатысу 

мәселелері бойынша Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің ұстанымын 

қалыптастыру, сондай-ақ орталық 

атқарушы органдардың, Қазақстан 

Республикасының Президентіне тікелей 

бағынатын және есеп беретін мемлекеттік 

органдардың, квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің және Қазақстан 

Республикасың Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының Еуразиялық экономикалық 

комиссиямен өзара іс-қимылы 

қағидаларына  

3-қосымша    

 

 

Нысан 

 

Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламентінің жобасына 

мемлекетішілік рәсімдердің қорытындысы бойынша ескертулер мен 

ұсыныстар  беру туралы ақпарат 

 

№

Р/с 

№ 

ЕАЭО ТР жобасының 

редакциясы 

ЕАЭО ТР ұсынылатын 

редакциясы 

Негіздеме 

    

 

 

 

_______________________________________ 

 

 



 

 

 

 

Еуразиялық экономикалық одаққа қатысу 

мәселелері бойынша Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің ұстанымын 

қалыптастыру, сондай-ақ орталық 

атқарушы органдардың, Қазақстан 

Республикасының Президентіне тікелей 

бағынатын және есеп беретін мемлекеттік 

органдардың, квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің және Қазақстан 

Республикасың Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының Еуразиялық экономикалық 

комиссиямен өзара іс-қимылы 

қағидаларына  

4-қосымша 

 

 

Нысан 

 

Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенті 

өзгерістерінің жобасына мемлекетішілік келісу рәсімдерінің қорытындысы 

бойынша ескертулер мен ұсыныстар  беру туралы ақпарат 

 

Р/с 

№ 

ЕАЭО ТР 

қолданыстағы  

редакциясы 

ЕАЭО ТР 

өзгерістер 

жобасының 

редакциясы 

ЕАЭО ТР 

ұсынылатын 

редакциясы 

Негіздеме 

     

 

 

 

______________________________________ 

 



 

 

 

 

Еуразиялық экономикалық одаққа қатысу 

мәселелері бойынша Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің ұстанымын 

қалыптастыру, сондай-ақ орталық 

атқарушы органдардың, Қазақстан 

Республикасының Президентіне тікелей 

бағынатын және есеп беретін мемлекеттік 

органдардың, квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің және Қазақстан 

Республикасың Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының Еуразиялық экономикалық 

комиссиямен өзара іс-қимылы 

қағидаларына  

5-қосымша 
 

 

 

Жауап шараларын қолдану туралы мемлекеттік орган ұсынатын 

мәліметтер тізбесі  
 

1. ЕАЭО-ның ішкі нарығында кедергінің болуына әкеп соғатын 

проблемалық жағдайды сипаттайтын ақпарат. 

2. ЕАЭО-ның ішкі нарығындағы кедергіден болатын экономикалық 

залалды негіздейтін ақпарат. 

3. БЭЖ-ге мүше мемлекеттердің мемлекеттік билік органдарының 

және/немесе сот инстанцияларында проблемалық жағдайды қарауы туралы 

ақпарат. 

4. Қолданылуына (қолданылмауына) байланысты кедергі туындаған 

ЕАЭО құқық нормаларына және БЭЖ-ге мүше мемлекет заңнамасының 

нормаларына нұсқаулар. 

5. ЕАЭО-ға мүше мемлекеттер органдарының әрекеттерін (әрекетсіздігін) 

сипаттайтын кедергілерге қатысы бар құжаттардың көшірмелері.  
 

 

 
______________________________ 


