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2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық 

жоба шеңберінде кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау шараларын ұсыну 

қағидалары 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Осы 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 

ұлттық жоба шеңберінде кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау шараларын 

ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 2021 – 2025 жылдарға арналған 

кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба (бұдан әрі – ұлттық жоба) 

шеңберінде кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау шараларын көрсету тәртібін 

айқындайды. 

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 

1) әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталықтары – әйелдерге кәсіпкерлік 

қызметке қатысуды ынталандыру, экономикалық белсенділікті арттыру үшін 

көрсетілетін қызметтерді алуда қаржылай емес қолдау көрсетуге арналған 

алаң; 

2) әлеуметтік кәсіпкерлік субъектісі – әлеуметтік кәсіпкерлік 

субъектілерінің тізіліміне енгізілген дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар (ірі 

кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда); 

3) банк – ұлттық жобаға қатысатын екінші деңгейдегі банк; 

4) «Бизнеске арналған үкімет» сервисінің веб-порталы – «бір терезе» 

қағидаты бойынша кәсіпкерлерге мемлекеттік қолдау шараларын көрсету 

жөніндегі онлайн-платформа; 

5) бұқаралық ақпарат құралы (бұдан әрі – БАҚ) – мерзімді баспасөз 

басылымы, теле-, радио арнасы, киноқұжаттама, дыбыс-бейне жазбасы және 

интернет-ресурстарды қоса алғанда, бұқаралық ақпаратты мерзімді немесе 

өзге де үздіксіз бұқаралық тарату нысаны;   

6) «Бір ауыл – бір өнім»  (бұдан әрі – БАБӨ) – кемінде бір бәсекеге 

қабілетті өнім өндіру арқылы ауылды дамыту тұжырымдамасына негізделген 

жергілікті шикізаттан өнім әзірлеу және ілгерілету бойынша көрсетілетін 
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қызметтер; 

7) жеке кабинет – пайдаланушының (кәсіпкердің, өтініш берушінің, 

уәкілетті органның, қаржылай емес қолдау операторының) дербес веб-

парақшасы; 

8) «Кәсіпке бағыт» – анықталған қажеттіліктердің негізінде салалық 

(бейінді) оқытуды ұсыну жөніндегі бағыт; 

9) кәсіпкер (бұдан әрі – ШОК субъектісі) – өз қызметін Қазақстан 

Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асыратын шағын және 

(немесе) орта кәсіпкерлік субъектісі, оның ішінде әлеуметтік кәсіпкерлік 

субъектісі; 

10) кәсіпкерлер палатасының филиалы – моноқалаларда, шағын 

қалаларда және аудан орталықтарында өңірлік кәсіпкерлер палаталары 

жанынан құрылған, кәсіпкерлерге және кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа 

мемлекеттік қолдау шараларын көрсетуге және мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтерді ұсынуға, оның ішінде онлайн-режимде ұсынуға арналған 

инфрақұрылымдық кешен; 

11) кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы (бұдан әрі – КҚКО) – облыс 

орталықтарындағы, республикалық маңызы бар қалаларда және астанада, 

кәсіпкерлер палаталары жанынан және моноқалалардағы, шағын қалалар мен 

аудан орталықтарындағы облыстардың кәсіпкерлер палатасы филиалдары 

жанынан құрылған, кәсіпкерлерге және кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа 

мемлекеттік қолдау шараларын көрсетуге және мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтерді ұсынуға, оның ішінде онлайн режимде ұсынуға арналған 

инфрақұрылымдық кешен; 

12) кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының бөлімшесі (бұдан әрі – 

КҚКО бөлімшесі) – облыс орталықтарында, республикалық маңызы бар 

қалаларда және астанада кәсіпкерлер көп жиналатын жерлерде құрылған, 

кәсіпкерлерге және кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа мемлекеттік қолдау 

шараларын көрсетуге және мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсынуға 

арналған жұмыс орны; 

13) кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – 

жеке кәсіпкерлікті дамыту және қолдау саласындағы басшылықты және 

салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын мемлекеттік орган; 

14) кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі жергілікті атқарушы орган – 

кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі жергілікті атқарушы органның (әкімдіктің) 

құрылымдық бөлімшесі; 

15) консультант – Қазақстанның микро, шағын және орта 

кәсіпорындарында бизнес-шолу жүргізу тәжірибесі бар, сондай-ақ Еуропалық 

сапа менеджменті қорының әдіснамасы бойынша оқытудан өткен жеке тұлға;  

16) консультациялық көрсетілетін қызметтерді жеткізуші компания – 

белгілі бір мамандық бойынша консультациялық көрсетілетін қызметтерді 

жүзеге асыратын, сәтті іске асырылған жобаларды растаған және «Еуропа 

Қайта құру және Даму банкінің Қазақстан Республикасының шағын және орта 

кәсіпкерлігін қолдау жөніндегі іскерлік консультациялық көрсетілетін 
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қызметтері бағдарламасы» құралдарын іске асыруға арналған техникалық 

тапсырмаға сәйкес біліктілік іріктеуінен өткен заңды тұлға және (немесе) дара 

кәсіпкер; 

17) кооперациялық жоба – іске асыру процесінде шетелдік 

әріптестермен кооперацияны жолға қою арқылы қол жеткізілетін қандай да 

бір белгіленген және әзірленген іс-қимыл бағдарламалары арқылы мақсаттар 

мен оларға қол жеткізу жолдарын айқындау жоспары; 

18) көрсетілетін қызметтерді жеткізуші – субсидиялаудың ақпараттық 

жүйесіне/«Бизнеске арналған үкімет» сервисінің веб-порталына қол жеткізуді 

және иесі ретінде сүйемелдеуді қамтамасыз ететін тұлға; 

19) қаржы агенттігі – қаржылық қолдауды іске асыру мен 

мониторингтеуді, ұлттық жоба шеңберінде кәсіпкерлік қызметті жүргізуге 

сервистік қолдау ұсынылуын мониторингтеуді жүзеге асыратын «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы; 

20) қаржылай емес қолдау операторы – «Еуропа Қайта құру және Даму 

банкінің Қазақстан Республикасындағы шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау 

жөніндегі іскерлік консультациялық көрсетілетін қызметтері бағдарламасы» 

құрамдауышын қоспағанда, ұлттық жоба шеңберінде кәсіпкерлерді 

мемлекеттік қаржылай емес қолдауды жүзеге асыратын «Атамекен» Қазақстан 

Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы; 

21) қаржылай емес қолдау операторының веб-порталы – 

пайдаланушыларға электрондық форматта мемлекеттік қаржылай емес қолдау 

шаралары ұсынылатын, қаржылай емес қолдау операторының онлайн-

платформасы; 

22) құрал – ұлттық жоба шеңберінде шағын және орта кәсіпкерлік 

субъектілеріне және кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа көрсетілетін 

қаржылай емес қолдау шарасы; 

23) мамандандырылған көрсетілетін қызметтер – бұл клиентте 

туындайтын мәселелер бойынша біржолғы консультациялық көрсетілетін 

қызметтер; 

24) менеджер-консультант – өңірлік кәсіпкерлер палатасы мен 

менеджер-консультант арасында жасалған қызметтер көрсету туралы шарттың 

негізінде кәсіпкерлік қызметпен айналысуға үміткер жеке тұлғалар мен шағын 

және орта кәсіпкерлік субъектілеріне консультациялық, ақпараттық және 

түсіндіру қызметтерін көрсету шеңберінде өтеулі қызметтер көрсететін жеке 

тұлға; 

25) менти – кәсіпкерлік салада білімі мен дағдылары бар, жаңадан білім 

алуға және өзін-өзі дамытуға, өз бетінше жұмыс істеуге және командада 

жұмыс істеуге дайын болуға тілек білдірген кәсіпкер әйел; 

26) ментор – кәсіпкерлік саласында білімі мен тәжірибесін беруге  

кәсіпкер әйелдерді сүйемелдеу бойынша қызмет көрсету үшін тартылатын, 

кәсіпкерлік қызметті жүргізуде табысты тәжірибесі бар кәсіпкер әйел; 

27) менторлық – кәсіпкерлік саласындағы білімі мен тәжірибесін беру 

үшін кәсіпкер әйелдерді сүйемелдеу жөніндегі көрсетілетін қызмет; 
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28) микрокәсіпкерлік субъектілері – жұмыскерлерінің жылдық орташа 

саны он бес адамнан аспайтын немесе жылдық орташа кірісі республикалық 

бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында 

қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің отыз мың еселенген 

мөлшерінен аспайтын, жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыратын шағын кәсіпкерлік 

субъектілері; 

29) оқытуды аяқтағаны туралы сертификат – оқытудан өткенін 

растайтын құжат; 

30) оқыту модулі – кәсіптік құзыреттер алу мақсатында зерделенетін, 

жалпы оқыту бағдарламасының тәуелсіз, қисынды аяқталған буынын 

білдіретін белгілі бір ақпарат көлемі; 

31) онлайн-оқыту – компьютердің немесе Интернетке қосылған басқа да 

құрылғының көмегімен білім беру ортасына толықтай енуге және жұмыс 

процесінен қол үзбей біліктілікті арттыруға мүмкіндік беретін білім мен 

дағдылар алу; 

32) өзіне-өзі қызмет көрсету аймақтары – электрондық форматта 

мемлекеттік қаржылай емес қолдау шараларын алуға арналған, техникалық 

жүйелерге біріктірілген, техникалық құралдармен және мамандандырылған 

бағдарламалық өнімдермен жарақтандырылған арнайы жабдықталған 

орындар. Өзіне-өзі қызмет көрсету аймақтары КҚКО базасында құрылады; 

33) өзіне-өзі қызмет көрсету аймақтарын басқару орталығы – ұлттық 

жоба шеңберінде қатысушыларды оқытуды жүзеге асыруға және 

консультациялық қызметтер көрсетуге арналған, техникалық жүйелерге 

біріктірілген, техникалық құралдармен және мамандандырылған 

бағдарламалық өнімдермен жарақтандырылған, мамандардың дербес жұмысы 

үшін арнайы ұйымдастырылған жұмыс орындары кешені; 

34) өңірлік кәсіпкерлер палатасы – қаржылай емес қолдау операторының 

облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың өңірлік 

кәсіпкерлер палатасы; 

35) өтінім – қажетті құжаттар қоса берілген, ұлттық жоба шеңберінде 

мемлекеттік қолдау шараларын алуға арналған өтініш; 

36) өтінімдердің электрондық тізілімі (бұдан әрі – тізілім) – өтінімдер, 

сондай-ақ пайдаланушылар туралы мәліметтер жиынтығы және өзге де 

мәліметтер қамтылған электрондық құжат; 

37) өтініш беруші – ұлттық жоба шеңберінде мемлекеттік қолдау 

шараларын алуға жүгінген тұлға; 

38) халықаралық шетелдік ұйымдар (бұдан әрі – ХШҰ) – шағын және 

орта кәсіпкерлік кәсіпорындарына шетелдік тағылымдамаларды 

ұйымдастыруға және шетелдік әріптестермен іскерлік байланыстар орнатуға 

жәрдемдесетін және (немесе) шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін 

дамытуға жәрдемдесуге бағытталған үкіметтік емес ұйымдар, шетелдік 

коммерциялық ұйымдар, шетелдік жергілікті атқарушы органдар; 

39) шағын кәсіпкерлік субъектілері – заңды тұлға құрмаған дара 

кәсіпкерлер және жұмыскерлерінің жылдық орташа саны жүз адамнан 
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аспайтын және жылдық орташа кірісі республикалық бюджет туралы заңда 

белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыстағы айлық 

есептік көрсеткіштің үш жүз мың еселенген мөлшерінен аспайтын, 

кәсіпкерлікті жүзеге асыратын заңды тұлғалар; 

40) шетелдік салалық сарапшы – экономиканың белгілі бір саласында 20 

(жиырма) және одан астам жыл кәсіби тәжірибесі бар, кәсіпкерлерге жаңа 

басқару әдістерін, өндіріс технологияларын, жабдықтарды енгізу және  

персоналды оқыту мәселелері бойынша консультация беру үшін тартылған ірі 

компания басшысы немесе меншік иесі;  

41) ісін жаңа бастаған кәсіпкер – банкке/лизингтік компанияға 

кредит/лизинг шарты үшін жүгінген кезде дара кәсіпкер немесе заңды тұлға 

ретінде мемлекеттік тіркеу мерзімі үш жылдан аз уақытты құрайтын кәсіпкер 

(жұмыс істеп тұрған үлестес кәсіпкердің ағымдағы қызметінен өзгеше жаңа 

қызмет түрін құру шартымен ісін жаңа бастаған кәсіпкердің ісін жаңа 

бастаған/жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлермен үлестес болуына жол беріледі);  

42) электрондық өтінім – ақпарат электрондық-цифрлық нысанда 

ұсынылып, электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған 

мемлекеттік қолдау алуға арналған өтініш; 

43) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан әрі – ЭЦҚ) – электрондық 

цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың 

дұрыстығын, оның тиесілілігін және мазмұны өзгермейтіндігін растайтын 

электрондық цифрлық символдар жиынтығы. 

3. Кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау шаралары кәсіпкерлер 

субъектілеріне және кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа мынадай құралдар 

бойынша мемлекеттік қаржылай емес қолдау көрсетуді көздейді: 

1) кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа ақпараттық-

консультациялық қызметтер көрсету; 

2) «Мен – кәсіпкер» кәсіпкерлік әлеуетін дамыту; 

3) кәсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдауды ұсыну; 

4) Еуропа Қайта құру және Даму банкінің Қазақстан Республикасындағы 

шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі іскерлік консультациялық 

көрсетілетін қызметтер бағдарламасы; 

5) іскерлік байланыстарды кеңейту. 

 

2-тарау. Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа ақпараттық-

консультациялық қызметтер көрсету 

 

4. «Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа ақпараттық-

консультациялық қызметтер көрсету» құралы экономиканың барлық 

секторларында жұмыс істейтін ШОК субъектілеріне және кәсіпкерлік 

бастамасы бар халыққа өтеусіз негізде ұсынылатын ақпараттық-

консультациялық көрсетілетін қызметтер кешенін қамтиды. 

«Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа ақпараттық-

консультациялық қызметтер көрсету» құралы бойынша көрсетілетін 
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қызметтерді ұсыну өңірлік кәсіпкерлер палаталарының филиалдарында, ал 

онлайн-режимде – қаржылай емес қолдау операторының веб-порталы арқылы 

жүзеге асырылады. 

5. «Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа ақпараттық-

консультациялық қызметтер көрсету» құралын қаржыландыру республикалық 

және (немесе) жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 

6. «Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа ақпараттық-

консультациялық қызметтер көрсету» құралын қаржыландыру кезінде 

республикалық бюджет қаражаты есебінен «Мемлекеттік сатып алу туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 39-бабы 3-тармағының  

36) тармақшасына сәйкес тиісті шарт жасалады. 

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылған жағдайда, 

Заңның 39-бабы 3-тармағының 36) тармақшасына сәйкес тиісті шарт 

жасалады. 

7. Қаржылай емес қолдау операторы уәкілетті орган мен қаржылай емес 

қолдау операторы арасында жасалатын ақылы қызметтер көрсету туралы шарт 

күшіне енгенге дейін «Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа 

ақпараттық-консультациялық қызметтер көрсету» құралы шеңберінде шеккен 

қаржылай емес қолдау шараларын көрсетуге жұмсалған шығыстарын уәкілетті 

орган ағымдағы қаржы жылына жасалған ақылы қызметтер көрсету туралы 

шарт шеңберінде өтейді. 

8. Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі жергілікті атқарушы орган мен 

өңірлік кәсіпкерлер палатасы арасында жасалатын өтеулі қызметтер көрсету 

туралы шарт күшіне енгенге дейін өңірлік кәсіпкерлер палатасының 

«Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа ақпараттық-

консультациялық қызметтер көрсету» құралы шеңберінде шеккен қаржылай 

емес қолдау шараларын көрсетуге жұмсалған шығыстарын кәсіпкерлік 

мәселелері жөніндегі жергілікті атқарушы орган ағымдағы қаржы жылына 

ақылы қызмет көрсету туралы жасалған шарт шеңберінде өтейді. 

9. Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа ақпараттық-

консультациялық қызметтер көрсету мыналарды: 

мемлекеттік қолдау шаралары туралы ақпараттандыру және 

консультация беру бойынша: 

1) ШОК субъектілері мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа кәсіпкерлік 

қызметті мемлекеттік қаржылай және қаржылай емес қолдау шаралары туралы 

консультация беруді; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүргізуді бастау мәселелері бойынша 

консультация беруді (ЭҚЖЖ және оңтайлы салық салу жүйесін таңдау); 

3) шарттардың үлгілерін және бастапқы бухгалтерлік құжаттарды 

дайындау мәселелері бойынша консультация беруді; 

4) екінші деңгейдегі банктерде, қаржы ұйымдары мен даму 

институттарында қаржыландыруға дейін және одан кейін қажетті құжаттарды 

жинау бойынша көрсетілетін қызметті; 

5) бизнес-жоспарлау мәселелері бойынша консультация беруді; 
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құқықтық мәселелер және рұқсат құжаттарын алу бойынша: 

1) ШОК субъектілерін мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу, тарату 

мәселелері бойынша консультация беруді; 

2) лицензиялар мен рұқсат құжаттарын алу мәселелері бойынша 

консультация беруді; 

3) сатып алуға/конкурстарға/тендерлерге қатысу және жер учаскесін алу 

үшін құжаттар жинау және өтінім ресімдеу жөнінде көрсетілетін қызметті; 

4) инженерлік желілерге (газбен жабдықтау, сумен жабдықтау, кәріз, 

электрмен жабдықтау)  қосылу кезінде құжаттар мен техникалық шарттар алу 

жөнінде көрсетілетін қызметті қамтиды. 

10. Өзі келген кәсіпкерлерге және кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа 

ақпараттық-консультациялық қызметтер көрсету бойынша көрсетілетін 

қызметтерді ұсыну тетігі мыналарды қамтиды: 

1) өтініш беруші көрсетілетін қызметтерді алу үшін өңірлік кәсіпкерлер 

палаталары филиалдарының КҚКО-на жүгініп, менеджер-консультант оған 

кезектілік ретімен қызмет көрсетеді; 

2) көрсетілетін қызметтерді алуға үміткер өтініш беруші мынадай 

құжаттарды ұсынады: 

жеке куәлігін не оның «цифрлық құжаттар» сервисінен алынған 

электрондық нұсқасын (сәйкестендіру үшін); 

ШОК субъектісінің тіркелгені туралы анықтаманы/хабарламаны; 

қажет болған жағдайда, нотариат растаған сенімхатты (түпнұсқасын); 

3) менеджер-консультант өтініш берушіге осы Қағидаларға 1-қосымшаға 

сәйкес нысан бойынша міндетті түрде толтырылатын «Кәсіпкерлер мен 

кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа ақпараттық-консультациялық қызметтер 

көрсету» құралы бойынша көрсетілетін қызметті алған кезде өтініш берушіні 

міндетті түрде фотоға түсіріп, қызметтерді көрсетуге арналған сауалнама-

өтінім ұсынады; 

4) өтініш беруші өз қалауы бойынша ақпаратты ауызша түрде де, сол 

сияқты жазбаша түрде де алады; 

5) өтініш берушінің қалауы бойынша менеджер-консультант шағымдар 

мен ұсыныстар кітабын ұсынады; 

6) көрсетілетін қызметтер ұсынылғаннан кейін менеджер-консультант 

өтініш берушінің деректерін осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан 

бойынша «Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа ақпараттық-

консультациялық қызметтер көрсету» құралы шеңберінде көрсетілген 

қызметтер тізіліміне енгізеді; 

7) өтініш беруші көрсетілетін қызметтерді шектеусіз күнтізбелік бойы 

тұрақты негізде алады; 

8) ШОК субъектілеріне көрсетілген қызметтердің сапасын бағалау 

мақсатында қаржылай емес қолдау операторы құралды қаржыландыру 

шеңберінде телефонмен пікіртерім немесе sms-хабарламалар арқылы 

пікіртерім жолымен сапа аудитін жүргізеді. 

11. Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа қаржылай емес 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900001060#z4599
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900001060#z4601
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қолдау операторының веб-порталы арқылы электрондық нысанда ақпараттық-

консультациялық қызметтер көрсету тетігі мыналарды қамтиды: 

1) көрсетілетін қызметтерді электрондық нысанда алу үшін өтініш беруші 

қаржылай емес қолдау операторының веб-порталында тіркеледі; 

2) қаржылай емес қолдау операторының веб-порталында тіркелгеннен 

кейін өтініш беруші осы Қағидалардың 9-тармағына сәйкес қажетті 

консультацияны/көрсетілетін қызметті таңдайды және осы Қағидаларға                              

1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша «Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы 

бар халыққа ақпараттық-консультациялық қызметтер көрсету» құралы 

бойынша көрсетілетін қызметтерді алуға арналған электрондық сауалнама-

өтінімді толтырады; 

3) өтініш беруші электрондық өтінімге мынадай құжаттардың 

электрондық көшірмесін тіркейді: 

жеке куәлік не оның «цифрлық құжаттар» сервисінен алынған 

электрондық нұсқасын (сәйкестендіру үшін); 

ШОК субъектісін тіркеу туралы анықтама/хабарлама (болған жағдайда); 

нотариалды куәландырылған сенімхат (қажет болған жағдайда); 

4) өтініш беруші жеке басын сәйкестендіруді екі факторлы 

аутентификациялау әдісімен жүргізу арқылы немесе қаржылай емес қолдау 

операторының веб-порталында ЭЦҚ пайдалану арқылы қызметтер көрсетуге 

арналған электрондық өтінімге қол қояды; 

5) қаржылай емес қолдау операторының веб-порталына келіп түскен 

электрондық өтінім өтінім берілген сәттен бастап 24 сағат ішінде менеджер-

консультанттар арасында кезектілік және жүктелім тәртібімен бөлінеді; 

6) электрондық өтінім қаржылай емес қолдау операторының веб-

порталында бөлінгеннен кейін өтінім берушіге оның өтінімі жұмысқа келіп 

түскені туралы электрондық поштасына немесе ұялы телефонына хабарлама 

жіберіледі; 

7) өтінімнің мәртебесі туралы ақпарат қаржылай емес қолдау 

операторының веб-порталындағы өтініш берушінің жеке кабинетінде 

көрсетіледі; 

8) қаржылай емес қолдау операторының менеджер-консультанты 1 (бір) 

жұмыс күні ішінде қаржылай емес қолдау операторының веб-порталы арқылы 

ұсынылған деректерді тексеруді жүргізеді. Ұсынылған құжаттар толық 

болмаған және (немесе) Қағидалардың осы тармағының 3) тармақшасына 

сәйкес келмеген жағдайда, менеджер-консультант бас тарту себебін көрсете 

отырып, өтінімді пысықтауға жібереді; 

9) электрондық өтінімді қараудың нәтижесі өтініш берушіге 

хабарламамен қаржылай емес қолдау операторының веб-порталындағы жеке 

кабинетіне sms-хабарлама арқылы немесе электрондық өтінімнің мәртебесі 

көрсетіле отырып, электрондық поштаға жіберіледі; 

10) өтініш беруші жеке кабинетінде қаржылай емес қолдау операторының 

менеджер-консультанты көрсеткен қызметтің сапасына бағалау жүргізеді; 

11) ұсынылған қызметтің көрсетілуіне қанағаттанбаған жағдайда, өтініш 
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беруші қаржылай емес қолдау операторының веб-порталы арқылы өтініш беру 

немесе қаржылай емес қолдау операторының веб-порталында көрсетілген 

байланыс құралдары бойынша қолдау қызметіне жүгіну арқылы менеджер-

консультанттың әрекеттеріне шағымданады.  

12. Қызметтерді толық емес және сапасыз көрсеткені үшін 

жауапкершілікті өңірлік кәсіпкерлер палатасы мен менеджер-консультант 

арасында жасалған қызметтер көрсету туралы шарттың талаптарына сәйкес 

менеджер-консультант көтереді. 

13. Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халық үшін ақпараттық-

консультациялық көрсетілетін қызметтерді іске асыру шеңберінде қаржылай 

емес қолдау операторы тоқсан сайын, есептіден кейінгі айдың 15-күнінен 

кешіктірмей, уәкілетті органға «Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар 

халыққа ақпараттық-консультациялық қызметтер көрсету» құралы бойынша 

көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартта көрсетілген 

нысан бойынша құралдың іске асырылуы туралы есебін жолдайды. 

14. Қаржылай емес қолдау операторы өтініш берушілерге құралды 

қаржыландыру шеңберінде кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халық 

үшін ақпараттық-консультациялық көрсетілетін қызметтердің қаржы жылының 

12 (он екі) айы ішінде үздіксіз ұсынылуын қамтамасыз етеді. 

15. Күнтізбелік жыл ішінде қаржылай емес қолдау операторы қаржы 

ұйымдары мен даму институттарын тарта отырып, мемлекеттік қолдау 

шаралары бойынша семинарлар өткізеді. 

16. Қаржылай емес қолдау операторы тоқсан сайын ШОК субъектілерін 

және кәсіпкерлік бастамасы бар халықты ақпараттық-консультациялық 

көрсетілетін қызметтер, көрсетілетін қызметтердің басталуы мен орны туралы 

БАҚ арқылы немесе қаржылай емес қолдау операторының интернет-

ресурстарында ақпарат орналастыру арқылы хабарлайды.  

 

 

3-тарау. «Мен – кәсіпкер» кәсіпкерлік әлеуетін дамыту» 

 

17. «Мен – кәсіпкер» кәсіпкерлік әлеуетін дамыту» құралын (бұдан әрі – 

құрал) қаржылай емес қолдау операторы облыс орталықтарында, 

республикалық маңызы бар қалаларда және астанада, сондай-ақ аудан 

орталықтарына барып көрсетеді. 

18. Құрал мынадай екі бағыт бойынша іске асырылады: 

1) Кәсіпкерлік әлеуетті арттыру мақсатында құзыреттіліктерді оқытуды 

және бейіндік (кәсіптік) оқытуды қамтитын «Кәсіпке бағыт»; 

2) кәсіпкер әйелдер мен кәсіпкерлік бастамасы бар әйелдерге арналған 

көрсетілетін қызметтерді қамтитын әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталықтары 

(бұдан әрі – «ӘКДО»). 

19. Құрал кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа, сондай-ақ ШОК 

субъектілеріне өтеусіз негізде ұсынылады. 

Құралдарды іске асыруды  қаржыландыру Заңның 39-бабы 3-тармағының           
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36) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган мен қаржылай емес қолдау операторы 

арасында мемлекеттік сатып алу туралы тиісті шарт жасасу жолымен 

республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.      

Қаржылай емес қолдау операторы қызметтер көрсетуді консультациялық, 

білім беру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді жеткізуші компанияларды және 

жоғары білікті, оның ішінде шетелдік сарапшыларды тарту жолымен 

өтінімдердің негізінде ғана қамтамасыз етеді.  

Қаржылай емес қолдау операторы құралдардың іске асырылу барысы 

туралы қаржылай емес қолдау операторының сайтында және (немесе) БАҚ 

арқылы хабарлайды. 

20. «Кәсіпке бағыт» бағыты анықталған қажеттіліктер негізінде бейіндік 

(кәсіптік) оқыту ұсынуды қамтиды. 

«Кәсіпке бағыт» ШОК субъектілері үшін облыс орталықтарындағы, 

республикалық маңызы бар қалалардағы және астанадағы өңірлік кәсіпкерлер 

палаталары арқылы онлайн/офлайн форматта жүзеге асырылады. 

Мынадай іріктеу өлшемшарттарына сай келетін кәсіпкерлер: 

ШОК субъектісі Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінің                   

24-бабына сәйкес келеді; 

оқуға қатысуға үлкен ынта білдірген ШОК субъектісі «Кәсіпке бағыт» 

бағытының қатысушылары болып табылады.  

«Кәсіпке бағыт» бағыты бойынша өтінімдерді қабылдау осы Қағидаларға 

3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қағаз немесе электрондық түрде жүзеге 

асырылады. 

Оқытуды ұйымдастыру процесі мынадай кезеңдерден тұрады: 

өтінімдер жинау, неғұрлым сұранысқа ие білімді анықтау немесе топ 

жинау туралы хабарландыру орналастыру; 

топ жинау (кемінде 10 адам); 

білім беру жөнінде көрсетілетін қызметтерді жеткізушілерді іздестіру, 

әлеуетті жеткізушілер арасында конкурс жариялау; 

білім беру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді жеткізушімен шарт жасасу, 

оқыту бағдарламасын және білім беру жөнінде көрсетілетін қызметтерді 

алудың шарттарын дайындау; 

бір бейінді (кәсіптік) бағыт бойынша жылына бір реттен артық емес 

курстық оқыту. 

Көрсетілетін қызметті алушы іріктеу өлшемшарттарына сәйкес келмеген 

жағдайларда оқытудан бас тартылады.  

21. «ӘКДО» бағыты мынадай көрсетілетін қызмет түрлерін қамтиды: 

1) консультациялар; 

2) кәсіптік және бизнес оқытуды, сондай-ақ дәстүрлі қолөнер түрлеріне 

оқытуды ұйымдастыру (Қазақстан қолөнершілер одағының ұсынымы 

бойынша); 

3) менторлық; 

4) қаржыландыру (краудинвестинг, инвестициялар, гранттар, лизинг) 

тартуға оқыту;  
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5) әйелдер кәсіпкерлігі өкілдерінің халықаралық жобаларға қатысуына 

жәрдемдесу жөнінде көрсетілетін қызметтер (кәсіпкер әйелдерді хабардар ету); 

6) бизнес шолу жүргізу; 

7) «Бір ауыл – бір өнім» жобасы шеңберінде жергілікті шикізаттан 

жасалған өнімдерді ілгерілету және әзірлеу жөнінде көрсетілетін қызметтер. 

ӘКДО қызметтері Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік қызметпен 

айналысатын не айналысуға ниет білдірген, 18 жастан асқан әйел жынысты 

азаматтарына және әйелдер кәсіпкерлігі субъектілеріне көрсетіледі. 

Консультация беру жөнінде көрсетілетін қызметтерді ӘКДО өңірлік 

консультанты:  

тікелей жүгінген кезде; 

телефон арқылы (оның ішінде қаржылай емес қолдау операторының 

байланыс орталығы арқылы) ұсынады. 

Алғашқы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы осы Қағидаларға  

4-қосымшаға сәйкес «ӘКДО» бағыты бойынша өтінім нысанын толтырады. 

Анықталған қажеттіліктердің негізінде көрсетілетін қызметті алушы басқа да 

қаржылай емес қолдау шараларына жіберіледі. 

Онлайн-форматта толтырылатын өтінім хабар алмасуға арналған 

мобильді қосымша арқылы немесе оқыту курстары туралы хабарландыруда өз 

деректерін электрондық сауалнама нысандарында толтыру жолымен «ӘКДО» 

консультантына жіберіледі. 

Көрсетілетін қызметті алушыны оқытуды ұйымдастыру процесі мынадай 

кезеңдерден тұрады: 

өтінімдерді жинау, неұрлым сұранысқа ие білімді анықтау немесе топ 

жинау туралы хабарландыру орналастыру; 

топ жинау (кемінде 10 адам); 

білім беру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді жеткізушілерді іздестіру, 

әлеуетті жеткізушілер арасында конкурс жариялау; 

білім беру жөнінде көрсетілетін қызметтерді жеткізушімен шарт жасасу, 

оқыту бағдарламасын және білім беру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді 

алудың шарттарын дайындау; 

бір бейінді (кәсіптік) бағыт бойынша жылына бір реттен артық емес 

курстық оқыту. 

Өткізілген тестілеудің қорытындысы бойынша шекті мән кемінде  

70 (жетпіс) пайызға жеткен кезде оқытудан өткені туралы сертификат қызмет 

көрсетудің нәтижесі болады. 

Оқыту кестесі әйелдердің ата-аналық және отбасылық міндеттері ескеріле 

отырып ұйымдастырылады. 

Егер оқыту көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты жерінен тыс 

елді мекендерде жүргізілсе, онда көлік шығыстарын және (немесе) тұруға 

арналған шығыстарды көрсетілетін қызметті алушы өзі төлейді. 

Менторлық қызметтерді, менти бизнесі басшысының құзыретіне бағалау 

жүргізетін және оның құзыреттілігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлейтін 

ментор көрсетеді. 
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Менторды өтінім түскеннен кейін 30 күнтізбелік күн ішінде қаржылай 

емес қолдау операторы тағайындайды және ментиді 6 айдан аспайтын мерзімге 

немесе күнтізбелік жылдың соңына дейін сүйемелдейді. 

Ментор тәлімгерлікті онлайн/офлайн форматта 5 менти үшін жүзеге 

асырады. 

Егер менти менторлықты алудан бас тартса, ӘКДО консультанты оны 

басқа ниет білдірген ментиге ауыстырады. 

Ментор ретінде бизнесте 5 жылдан астам еңбек өтілі бар және тиісті 

дайындықтан өткен кәсіпкер әйелдер болады. 

Халықаралық жобаларға қатысуға жәрдемдесу жөніндегі көрсетілетін 

қызметтер әйелдер кәсіпкерлігінің бизнес-әлеуетін дамытуға бағдарланған 

форумдар, конференциялар және басқа да іс-шаралар өткізу туралы 

қызықтыратын бизнес бағыттары бойынша ақпарат жинау арқылы жүзеге 

асырылады. 

Халықаралық жобалар, форумдар, конференциялар, конкурстар және 

басқа да іс-шаралар туралы ақпарат беру халықаралық жобаларға қатысуға 

жәрдемдесу бойынша қызмет көрсетудің нәтижесі болады. 

Консультанттың  бизнес-шолу жүргізу жөнінде көрсетілетін қызметі 

өтінім берілген кезден бастап 3 (үш) ай ішінде жүргізіледі.       

Бизнес-шолу бизнестің әлеуетін, қызметкерлердің құзыреттілігі мен оның 

орнықтылығын арттыру бойынша ұсынымдар әзірлеу мақсатында, сондай-ақ 

ШОБ қызметкерлерінің құзыретін арттыруға ұсынылатын оқыту үшін 

жүргізіледі. 

Бизнес шолу жүргізілгеннен кейін бизнесті жақсарту бойынша 

ұсынымдар көзделген есеп қалыптастырылады. Бизнес-шолудың есебі оны 

қалыптастырғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде ШОК пен қаржылай емес 

қолдау операторына жіберіледі. 

22. БАБӨ көрсетілетін қызметтері жергілікті қоғамдастықтың әлеуетін 

дамыту және нығайту, сондай-ақ ауыл тұрғындарының әл-ауқаты деңгейін 

арттыру мақсатында осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес өтінім нысаны 

бойынша өнім өндірушілерге көрсетіледі. 

БАБӨ көрсетілетін қызметтер мыналарды қамтиды: 

өңірлерде жергілікті шикізаттан жасалған тауарлар көрмесін өткізу және 

БАБӨ жобасына тауарларды іріктеу; 

өңірде БАБӨ жобасы бойынша жұмысты үйлестіру; 

барлық мүдделі тараптардың қатысуымен БАБӨ жобасы бойынша оқыту; 

тауар өндірушілерді өндіріс технологиясы бойынша оқыту; 

өнімді жылжыту және өткізу саласындағы қолдау, тауар белгілерін 

әзірлеу; 

бренд-комитеттерін құру; 

өндірілген жергілікті өнімді сертификаттауға қолдау көрсету; 

нарық өнімін әзірлеуге қолдау көрсету, жаңа немесе инновациялық өнімді 

әзірлеуге тапсырыс беру, өндіріс стандартын әзірлеу. 

23. ӘКДО осы Қағидалардың 21-тармағында айқындалған көрсетілетін 
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қызметті алушыларға өңірдегі әйелдердің анықталған қажеттіліктеріне сәйкес 

жоспарланып отырған оқыту түрлері және басқа да іс-шаралар туралы БАҚ 

арқылы және (немесе) қаржылай емес қолдау операторының интернет-

ресурстарында ақпарат орналастыру арқылы хабарлайды.  

 

 

4-тарау. Кәсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау көрсету 

 

24. «Кәсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау көрсету» құралы 

өтеусіз негізде экономиканың барлық секторларында жұмыс істейтін ШОК 

субъектілерін қолдау үшін мамандандырылған қызмет түрлерін (бұдан әрі – 

сервистік көрсетілетін қызметтер) көрсетуге бағытталған. 

25. «Кәсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау көрсету» құралын 

қаржыландыру республикалық және (немесе) жергілікті бюджеттердің 

қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 

26. Заңның 39-бабы 3-тармағының 36) тармақшасына сәйкес «Кәсіпкерлік 

қызметті жүргізуге сервистік қолдау көрсету» құралын қаржыландыру кезінде 

республикалық бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік сатыл алу туралы тиісті 

шарт жасалады. 

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылған жағдайда, 

Заңның 39-бабы 3-тармағының 36) тармақшасына сәйкес мемлекеттік сатып алу 

туралы тиісті шарт жасалады. 

27. Уәкілетті орган мен қаржылай емес қолдау операторы арасында 

жасалатын өтеулі қызметтер көрсету туралы шарт күшіне енгенге дейін 

«Кәсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау көрсету» құралы 

шеңберіндегі қаржылай емес қолдау операторының қаржылай емес қолдау 

шараларын көрсету шығыстарын уәкілетті орган ағымдағы қаржы жылына 

арналған өтеулі қызметтер көрсету туралы жасалған шарт шеңберінде өтейді. 

28. «Кәсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау көрсету» құралы 

шеңберінде өңірлік кәсіпкерлер палатасын шеккен қаржылай емес қолдау 

шараларын көрсету шығыстарын кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі жергілікті 

уәкілетті орган мен  өңірлік кәсіпкерлер палатасы арасында жасалатын ақылы 

қызметтер көрсету туралы шарт күшіне енгенге дейін кәсіпкерлік мәселелері 

жөніндегі жергілікті уәкілетті орган ағымдағы қаржы жылына ақылы қызметтер 

көрсету туралы жасалған шарт шеңберінде өтейді. 

29. ШОК субъектілері үшін сервистік қолдау көрсетуді ұсыну  

қажеттілікке сәйкес облыс орталықтарындағы, республикалық маңызы бар 

қалалардағы және астанадағы өңірлік кәсіпкерлер палаталары арқылы 

жергілікті жерлерде және қаржылай емес қолдау операторының веб-порталы 

арқылы жүзеге асырылады. 

30. Экономиканың барлық секторларында жұмыс істейтін ШОК 

субъектілеріне сервистік қолдау шеңберінде сервистік қызмет көрсетудің 

мынадай түрлері ұсынылады: 

1) бухгалтерлік және салықтық есепке алуды жүргізуге, сондай-ақ; 
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бухгалтерлік заңнама мәселелері бойынша консультацияларды; 

салық заңнамасы мәселелері бойынша консультацияларды; 

бастапқы құжаттарды өңдеу, салықтарды және бюджетке басқа да 

аударымдарды есептеу мәселелері бойынша консультацияларды; 

бухгалтерлік есепті жүргізу бойынша консультацияларды; 

«1С-Бухгалтерия» бағдарламасымен жұмыс бойынша 

консультацияларды; 

салықтық есептерді дайындау және тапсыру бойынша 

консультацияларды; 

статистикалық есептерді дайындау және тапсыру бойынша 

консультацияларды; 

бөгде ұйымдар үшін қаржылық қызмет бойынша қосымша есептер жасау 

бойынша консультацияларды; 

салықтық есептер дайындауды; 

статистикалық есептер дайындауды қамтитын статистикалық есептілікті 

жасауға байланысты көрсетілетін қызметтер. 

2) заң мәселелері және мыналарды; 

лицензиялар мен рұқсат құжаттарын алу бойынша консультацияларды; 

құқықтық қолдай отырып, лицензиялар мен рұқсат беру құжаттарын алу 

бойынша көрсетілетін қызметтерді; 

кәсіпкерлік субъектісін тіркеуге, қайта тіркеуге құжаттар дайындауды; 

кәсіпкерлік субъектісін тарату бойынша консультациялар; 

шарттардың жобаларын электрондық форматта әзірлеу; 

азаматтық, еңбек және кәсіпкерлік құқық саласындағы консультациялар; 

мемлекеттік сатып алуға байланысты консультацияларды; 

конкурсқа/тендерге қатысу үшін өтінімдер дайындауды; 

сатып алуды ұйымдастырушылардың әрекетіне/әрекетсіздігіне шағым 

жасау жөніндегі көрсетілетін қызметті қамтитын конкурстық (тендерлік) 

рәсімдер бойынша көрсетілетін қызметтер. 

3) қаржыландыру және мемлекеттік қолдау шараларын алу мәселелері 

бойынша көрсетілетін қызметтер: 

кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және жүргізу мәселелері бойынша 

консультациялар; 

екінші деңгейдегі банктерде, басқа қаржы ұйымдарында, сондай-ақ даму 

институттарында қаржыландыру үшін құжаттарды дайындау мәселелері 

бойынша сүйемелдеу; 

4) бизнес-жоспарды әзірлеу жөніндегі көрсетілетін қызметтер 

мыналарды: 

бизнес-жоспарды әзірлеу үшін ақпарат жинау бойынша 

консультацияларды; 

бизнес-жоспарды әзірлеу бойынша консультацияларды; 

бизнес-жоспарды әзірлеуді; 

тауарларды және (немесе) жұмыстарды және (немесе) көрсетілетін 

қызметтерді ілгерілету жоспарын талдау бойынша консультацияларды; 
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тауарларды және (немесе) жұмыстарды және (немесе) көрсетілетін 

қызметтерді ілгерілету жоспарын талдау бойынша әзірлемелерді қамтиды. 

31. Қаржылай емес қолдау операторы тоқсан сайын ШОК субъектілеріне 

көрсетілетін сервистік қызметтер, сервистік көрсетілетін қызметтердің 

басталуы мен көрсетілетін орны туралы БАҚ арқылы немесе қаржылай емес 

қолдау операторының интернет-ресурстарында ақпарат орналастыру арқылы 

хабарлайды. 

32. ШОК субъектілеріне бизнес-жоспарды әзірлеу бойынша көрсетілетін 

қызметтерден басқа, кәсіпкерлік қызметті жүргізу бойынша бекітілген 

сервистік көрсетілетін қызметтер шеңберінде тұрақты негізде кешенді 

сервистік қолдау көрсетіледі, сондай-ақ ШОК субъектілері 1 (бір) күнтізбелік 

жылда 1 (бір) рет қана алатын тауарларды және (немесе) жұмыстарды және 

(немесе) көрсетілетін қызметтерді ілгерілету жоспарының талдауын алады. 

33. Кәсіпкердің жеке қатысуымен сервистік қызметтер көрсету мынадай 

тәртіппен жүзеге асырылады: 

1) сервистік көрсетілетін қызметтерді алуға мүдделі ШОК субъектілері 

КҚКО-ға немесе КҚКО бөлімшесіне жүгінеді және менеджер-консультант 

кезектілік тәртібімен қызмет көрсетеді; 

2) сервистік көрсетілетін қызметтерді алуға үміткер ШОК субъектілері 

мынадай құжат түрлерін: 

жеке куәлік немесе «цифрлық құжаттар» сервисінен алынған оның 

электрондық көшірмесін (сәйкестендіру үшін); 

ШОК субъектісін тіркеу туралы анықтама/хабарлама; 

қажет болған жағдайда нотариалды куәландырылған сенімхатты 

(түпнұсқа) ұсынады; 

3) менеджер-консультант ШОК субъектілеріне, көрсетілетін қызметті 

алған кезде өтініш берушіні міндетті түрде фотоға түсіре отырып, осы 

Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кәсіпкерлік субъектілері үшін 

сервистік көрсетілетін қызметті ұсынуға арналған сауалнама-өтінім береді;  

4) ШОК субъектісі өз қалауы бойынша ақпаратты ауызша да, сол сияқты 

жазбаша түрде де алады; 

5) менеджер-консультант ШОК субъектілерінің қалауы бойынша 

шағымдар мен ұсыныстар кітабын ұсынады; 

6) тиісті сапада және толық көлемде қызмет көрсетілгеннен кейін 

менеджер-консультант пен ШОК субъектілері арасында осы Қағидаларға  

6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілген қызметтер актісіне қол 

қойылады; 

7) ШОК субъектілеріне көрсетілген қызметтердің сапасын бағалау 

мақсатында қаржылай емес қолдау операторы құралды қаржыландыру 

шеңберінде телефон арқылы пікіртерім немесе sms-хабарламалар арқылы 

пікіртерім жүргізу жолымен сапа аудитін жүргізеді; 

8) қызмет көрсетілгеннен кейін менеджер-консультант ШОК 

субъектілерінің деректерін осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан 

бойынша «Кәсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау көрсету» құралы 
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шеңберінде көрсетілген қызметтер тізіліміне енгізеді. 

34. Қаржылай емес қолдау операторының веб-порталы арқылы онлайн-

режимде сервистік қызметтер көрсету мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: 

1) ШОК субъектілері сервистік қызметті алу үшін қаржылай емес қолдау 

операторының веб-порталында тіркеледі. Қаржылай емес қолдау операторының 

веб-порталында тіркелу кезінде ШОК субъектілері қажетті деректерді 

толтырады және қаржылай емес қолдау операторының веб-порталында жеке 

кабинет ашады; 

2) ШОК субъектілері қажетті сервистік көрсетілетін қызметтерді 

таңдайды және осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

кәсіпкерлік субъектілері үшін сервистік қызметтер көрсетуге арналған 

электрондық сауалнама-өтінім толтырады және осы Қағидалардың 33-

тармағының 2) тармақшасында көрсетілген құжаттардың электрондық 

көшірмесін тіркейді; 

3) Осы Қағидалар шеңберінде сервистік қызметтер көрсетуге арналған 

электрондық өтінімге екі факторлы теңтүпнұсқаландыру әдісімен тұлғаны 

сәйкестендіру арқылы немесе қаржылай емес қолдау операторының веб-

порталында ЭЦҚ пайдалану арқылы қол қойылады; 

4) қаржылай емес қолдау операторының веб-порталына келіп түскен 

электрондық өтінім өтінім берілген сәттен бастап 24 сағат ішінде менеджер-

консультанттар арасында кезектілік және жүктелім тәртібімен бөлінеді; 

5) ШОК субъектілері электрондық өтінімді менеджер-консультантқа 

бөлгеннен кейін электрондық поштаға немесе ұялы телефонға оның 

электрондық өтінімінің жұмысқа қабылданғаны туралы хабарлама алады; 

6) электрондық өтінімнің мәртебесі туралы ақпарат шок субъектісінің 

жеке кабинетінде қаржылай емес қолдау операторының веб-порталында 

көрсетіледі; 

7) менеджер-консультант электрондық өтінімді жұмысқа алғаннан кейін 1 

(бір) жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 33-тармағының 2) тармақшасына 

сәйкес ұсынылған құжаттардың толықтығына тексеру жүргізеді. Ұсынылған 

құжаттар толық болмаған және (немесе) сәйкес келмеген жағдайда, менеджер-

консультант бас тарту себебін көрсете отырып, пысықтауға электрондық өтінім 

жібереді; 

8) менеджер-консультант сервистік қызмет көрсетеді және қызмет 

көрсету нәтижесін ШОК субъектісіне қаржылай емес қолдау операторының 

веб-порталындағы жеке кабинетіне жібереді (sms-хабарлама арқылы немесе 

электрондық өтінім мәртебесін көрсете отырып, электрондық поштаға ақпарат); 

9) көрсетілген қызметтің нәтижелерін алғаннан кейін ШОК субъектілері 

қаржылай емес қолдау операторының веб-порталындағы жеке кабинетінде екі 

факторлы теңтүпнұсқаландыру әдісімен тұлғаны сәйкестендіру немесе ЭЦҚ 

пайдалану арқылы осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

көрсетілген қызметтер актісіне қол қойып, жұмыстардың орындалу фактісін 

растайды; 

10) ШОК субъектілері қаржылай емес қолдау операторының веб-
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порталындағы жеке кабинетте менеджер-консультант көрсеткен сервистік 

қызметтің сапасына бағалау жүргізеді; 

11) ұсынылған қызмет көрсету сапасына қанағаттанбаған жағдайда, ШОК 

субъектілері қаржылай емес қолдау операторының веб-порталы арқылы өтініш 

беру немесе қаржылай емес қолдау операторының веб-порталында көрсетілген 

байланыс құралдары бойынша қолдау қызметіне жүгіну арқылы менеджер-

консультанттың әрекеттеріне шағым жасайды. 

35. Қызметтерді толық емес және сапасыз көрсеткені үшін өңірлік 

кәсіпкерлер палатасы мен менеджер-консультант арасында жасалған 

қызметтерді көрсету туралы шарттың талаптарына сәйкес менеджер-

консультант жауап береді.  

36. Кәсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау көрсету жөніндегі 

көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт шеңберінде: 

1) қаржылай емес қолдау операторы тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі 

айдың 15-күнінен кешіктірмей, уәкілетті органға кәсіпкерлік қызметті 

жүргізуге сервистік қолдау көрсету жөніндегі көрсетілетін қызметтерді 

мемлекеттік сатып алу туралы шартта көрсетілген нысан бойынша кәсіпкерлік 

қызметті сервистік қолдау құралының іске асырылуы туралы есепті жібереді; 

2) қаржылай емес қолдау операторы ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 

алғашқы 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, кәсіпкерлік қызметті жүргізуге 

сервистік қолдау көрсету құралының іске асырылуына мониторинг жүргізу 

мақсатында қаржы агенттігіне құралдың іске асырылуы туралы мәліметтерді 

жібереді; 

3) қаржы агенттігі «Кәсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау 

көрсету» құралының іске асырылу барысы туралы мониторингті жүзеге 

асырады. Қаржы агенттігінің мониторингтік тексеруді жүзеге асыру тәртібі мен 

мерзімдері осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес кәсіпкерлік қызметті 

жүргізуге сервистік қолдау көрсетуге мониторинг жүргізу әдістемесінде 

келтірілген. 

37. Қаржылай емес қолдау операторы шок субъектілеріне қаржы жылғы 

12 (он екі) ай бойы сервистік қолдауды үздіксіз ұсынуды қамтамасыз етеді. 

38. Қаржылай емес қолдау операторы есепті жылдың маусым айынан 

кешіктірмей ШОК субъектілері арасында кәсіпкерлік қызметті жүргізуге 

сервистік қолдау көрсету құралының көрсетілетін қызметтері бойынша 

ұзақтығы кемінде 3 (үш) минут бейнероликтер әзірлеп, интернет-ресурстарда 

орналастырады. 

39. Уәкілетті органмен келісу бойынша оқыту бейнероликтерін әзірлеу 

және орналастыру кәсіпкерлік қызметті жүргізуді сервистік қолдау құралын 

қаржыландыру шеңберінде жүзеге асырылады. 

40. Қаржылай емес қолдау операторы уәкілетті органға әзірленген және 

орналастырылған, уәкілетті органмен келісілген оқыту бейнероликтері 

бойынша есеп береді. 
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5-тарау. Қазақстан Республикасының шағын және орта кәсіпкерлігін 

қолдау жөніндегі Еуропа Қайта Құру және Даму Банкінің іскерлік 

консультациялық көрсетілетін қызметтер бағдарламасы 

 

41. Еуропа Қайта Құру және Даму банкі (бұдан әрі – ЕҚДБ) сыртқы 

бизнес-консультанттарды тарту арқылы «Еуропа Қайта Құру және Даму 

Банкінің Қазақстан Республикасының Шағын және орта кәсіпкерлігін қолдау 

жөніндегі іскерлік консультациялық көрсетілетін қызметтер бағдарламасы» 

құралын (бұдан әрі – ЕҚДБ бағдарламасы) іске асырады. 

42. ЕҚДБ бағдарламасы мынадай төрт бағытта жүзеге асырылады: 

1) кәсіпорынның өсуі үшін талап етілетін өзгерістерді енгізу үшін 

кәсіпорынға консультациялық көрсетілетін қызметтерді жеткізуші 

компанияларды тарту; 

2) кәсіпорындардың өсуі мен дамуына көмек көрсету үшін шетелдік 

салалық сарапшыларды тарту; 

3) кәсіпкерлер үшін тақырыптық тренингтер, семинарлар, 

конференциялар және басқа да оқыту іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу 

арқылы ШОК субъектілері үшін консультациялық көрсетілетін қызметтерге 

сұранысты ынталандыру және нарықтарды дамыту болып табылады; 

4) жаттықтырушыларға арналған тренингтер сериясын өткізу арқылы 

жергілікті бизнес-консультанттардың құзыреттерін дамыту. 

43. ЕҚДБ бағдарламасын қаржыландыру уәкілетті орган мен ЕҚДБ 

арасында тиісті шарт жасасу жолымен республикалық бюджет қаражаты 

есебінен жүзеге асырылады. 

44. ЕҚДБ бағдарламасы бойынша сыртқы консультанттарды тарту 

жөніндегі шығыстарды төлеу қоса қаржыландыру қағидаты бойынша 

республикалық бюджет қаражаты және ШОК субъектілерінің өз қаражаты 

есебінен жүзеге асырылады. 

45. ЕҚДБ ШОК субъектілеріне консультациялық қызметтерді жеткізуші 

компаниялардың консультациялық жобаларын және біліктілігі жоғары 

шетелдік сарапшыларды іске асыруға тарту арқылы үздіксіз қолдау көрсетуді 

қамтамасыз етеді. 

46. ЕҚДБ бағдарламасының қатысушылары базалық және қосымша 

өлшемшарттарға жауап беретін кәсіпорындар болып табылады. 

Базалық іріктеу өлшемшарттары: 

1) кәсіпорын көлемі – консультациялық көрсетілетін қызметтерді 

жеткізуші компаниялар тартылатын жобалар үшін 250 қызметкерге дейін және 

шетелдік салалық сарапшыларды тартылатын жобалар үшін 500 қызметкерге 

дейін; 

2) меншік нысаны – 49%-дан аспайтын шетелдік капитал қатысатын жеке 

кәсіпорын; 

3) қызмет саласы – бүкіл экономика секторларындағы салалық 

шектеулерсіз қызмет; 

4) бизнесті жүргізудің табысты тәжірибесі – өтінім берген сәтте 2 (екі) 
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жыл (арнайы бастамаларды қоспағанда); 

5) ЕҚДБ бағдарламасына қатысуға арналған: 

осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша «ЕҚДБ 

бағдарламасы» құралын ұсынуға арналған өтінімнің толтырылған түпнұсқасы; 

кәсіпорынның құрылтай құжаттарының көшірмелері; 

толық өткен екі жыл және өтінім берген кездегі соңғы есепті кезең үшін 

қаржылық есептердің көшірмелері қамтылған өтінім құжаттамасының толық 

топтамасы. 

47. Қатысушыларды іріктеудің қосымша өлшемшарттары (бұл 

өлшемшарттарға сәйкестікті кәсіпорынды тексеру және диагностикалау 

бойынша ЕҚДБ стандартты рәсімдерін орындағаннан кейін ЕҚДБ жергілікті 

мамандар тобы бағалайды): 

1) өміршеңдік – көзге көрінетін бәсекелестік артықшылықтарының болуы 

тұрғысынан одан әрі өсу әлеуеті, кірістілік (оң жалпы пайда), консультациялық 

жобаларды енгізу және олардың нәтижелерін қолдану үшін жеткілікті 

қаржылық және операциялық ресурстардың болуы (ЕҚДБ банкроттық 

сатысында тұрған немесе толық қайта құрылымдауды талап ететін 

кәсіпорындарға қолдау көрсетпейді); 

2) басшылық тарапынан қарым-қатынас – ЕҚДБ мамандарымен және 

консалтингтік компаниялармен ынтымақтастыққа әзірлік; 

3) жоғары бедел/парасаттылық – кәсіпорын мен оның басшылығының 

сенімге әрі жоғары беделге ие болуы; 

4) штаттан тыс консультанттармен жұмыс тәжірибесі – іскерлік 

консультациялық көрсетілетін қызметтерді алуға нақты қажеттілік, сондай-ақ 

штаттан тыс консультанттармен жұмыс тәжірибесі аз немесе ондай тәжірибесі 

жоқ кезде алатын қолдауды қолдану қабілеті және (немесе) жобаны толық 

көлемде қаржыландыру үшін қаражаттың болмауы; 

5) қаржылық міндеттемелер – кәсіпорынның жалпы жобаны іске асыру 

құнының 25-75%-ын төлеуге әзірлігі және мүмкіндігі. 

48. ЕҚДБ бағдарламасы бойынша сыртқы консультанттарды тарта 

отырып, озық кәсіпорындардың консультациялық жобаларын ұйымдастыру 

және қоса қаржыландыру мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: 

1) ЕҚДБ біліктілікке алдын ала іріктеу жүргізеді және ЕҚДБ 

бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асыруға қойылатын талаптарға сай 

келетін консультациялық көрсетілетін қызметтерді жеткізушілер дерекқорын 

жүргізеді; 

2) консультанттар нақты бейіндегі консультациялық қызметтер көрсету 

және нақты білім салаларында жұмыс істеу үшін біліктіліктері болуы 

тұрғысынан бағалаудан өтеді: 

жұмыс тәжірибесі – компания қызметінің сипаттамасы, оның мемлекеттік 

тізілімде тіркелгені туралы куәліктің көшірмесі, меншік құқығы туралы куәлік 

(жарғыдан және (немесе) құрылтай шартынан үзінді көшірме), кемінде 

алдыңғы екі жыл үшін жылдық қаржылық есептілік (пайда мен залал туралы 

есеп, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, баланс); егер қолдануға 
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болатын болса, консультациялық қызметтердің түрлері бойынша бөліп төлеу 

мөлшерлемелерін көрсете отырып, компанияның/жеке консультанттың 

мамандану сипаттамасы (адам-күнмен есептелген); 

клиентпен жұмыс және ұсынымдар – пікірлер мен ұсынымдарды қоса 

алғанда, соңғы 2 жылда іске асырылған жобалардың сипаттамасы 

(консалтингтік компанияның мамандануы шеңберінде) және клиент-

компанияның  консультациялық жобалар басшыларының байланыс деректері; 

кадрлармен жасақталу – барлық консультанттармен әңгімелесу өткізу 

және олардың түйіндемелерін зерделеу; 

3) кәсіпорынның қажеттіліктері айқындалып, жобаны орындау үшін 

белгіленген нысан бойынша консультациялық қызметтер көрсетуге техникалық 

тапсырма дайындалғаннан кейін ЕҚДБ бағдарламасы шеңберінде белгіленген 

талаптарға жауап беретін консалтингтік компаниялардан коммерциялық 

ұсыныстар сұратылуы мүмкін (консультантты кәсіпорынның өзі таңдайды, 

консультанттарға бірінші жоба сәтті іске асырылғанға дейін басқа жобаларды 

қатар орындауға тыйым салынады); 

4) Қолдау көрсетілетін жобалар КҚКО және Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің басқа да бастамалары шеңберінде көрсетілетін қызметтермен 

толықтырылады. 

49. ЕҚДБ бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асыру тетігі: 

1) ЕҚДБ кәсіпкерлерді құралға қатысу өлшемшарттары және өтінім 

топтамасына қойылатын талаптар туралы ақпаратты қоса алғанда, ЕҚДБ 

бағдарламасы туралы ақпаратпен қамтамасыз етеді, сондай-ақ әлеуетті 

клиенттерге жобалау өтінімін дайындауға жәрдемдеседі; 

2) өтініш беруші ЕҚДБ бағдарламасының көмегімен қолдау үшін ЕҚДБ-

ға мынадай қажетті құжаттар топтамасын ұсынады: 

Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша «ЕҚДБ бағдарламасы» 

құралын беруге «Қазақстан Республикасының Шағын және орта кәсіпкерлігін 

қолдау жөніндегі Еуропа Қайта Құру және Даму Банкінің іскерлік 

консультациялық көрсетілетін қызметтер бағдарламасы» құралын ұсынуға 

арналған өтінімнің толтырылған түпнұсқасы; 

құрылтай құжаттарының көшірмелері; 

өткен толық екі жыл және өтінім берген сәттегі ағымдағы қаржы кезеңі 

үшін қаржылық есептердің көшірмелері; 

3) кәсіпорынның өміршеңдігін, қажеттіліктерін, басымдықтарын 

айқындау және өтінім бойынша түпкілікті шешім қабылдау үшін ЕҚДБ маманы 

кәсіпорынды тексеру және диагностикалау бойынша ЕҚДБ бағдарламасының 

стандартты рәсімдерін орындағаннан кейін оның іріктеу өлшемшарттарына 

сәйкестігін бағалау үшін кәсіпорынға барады; 

4) әлеуетті консультациялық жоба кәсіпорын басшылығымен 

талқыланады; 

5) ЕҚДБ кәсіпорын үшін жергілікті және халықаралық сарапшылардың 

дерекқорынан жобаны іске асыруға жарамды консалтингтік компаниялардың 

және (немесе) сарапшылардың тізімін дайындайды және жоба бойынша 
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әлеуетті консультанттармен, атап айтқанда, халықаралық сарапшылармен 

келіссөздер жүргізуге жәрдемдеседі; 

6) өтініш беруші консалтингтік компанияны және (немесе) сарапшыны 

таңдау туралы түпкілікті шешім қабылдайды; 

7) кәсіпорын мен консалтингтік компания бірлесіп техникалық 

тапсырманы әзірлейді, оны ЕҚДБ-мен келіседі және бекітеді; 

8) ЕҚДБ гранттар бойынша қолданыстағы матрица-нұсқаулықты негізге 

ала отырып, консультациялық жобаны бірлесіп қаржыландыру мөлшері 

бойынша шешім қабылдайды; 

9) кәсіпорын және консалтингтік компания және (немесе) сарапшы ЕҚДБ 

мақұлдаған жобаға арналған техникалық тапсырмаға сәйкес консультациялық 

қызметтер көрсету туралы шарт жасасады; 

10) ЕҚДБ мен кәсіпорын ЕҚДБ бағдарламасы шеңберінде 

консультациялық жобаға грант беру туралы келісім жасасады; 

11) ЕҚДБ жобаның іске асырылуына мониторинг жүргізеді; 

12) жоба аяқталғаннан кейін консультант қорытынды таныстырылым 

өткізеді және бенефициар-кәсіпорын мен ЕҚДБ-ға жобаның нәтижелері туралы 

есеп береді; 

13) кәсіпорын қатысу туралы шартқа және (немесе) грант беру туралы 

келісімге сәйкес сарапшы және (немесе) консалтингтік компания көрсететін 

қызметтерге ақы төлейді; 

14) грант беру туралы келісім шеңберінде орындалған жұмыстардың 

мәлімделген техникалық тапсырмаға сәйкестігін, жобаның сәтті аяқталуын 

және кәсіпорынның консалтингтік компанияның жоба құнын төлеу фактісін 

тексергеннен кейін ЕҚДБ бенефициар-кәсіпорынға белгіленген мөлшерде грант 

төлейді; 

15) жоба аяқталғаннан кейін бір жыл өткен соң ЕҚДБ маманы 

бенефициар кәсіпорын жұмысының тиімділігіне жобаның әсерін бағалау үшін 

барып, қорытынды бағалау жүргізеді. 

50. ЕҚДБ жыл сайын уәкілетті органға есепті жылдан кейін 2 (екі) ай 

ішінде ЕҚДБ бағдарламасының іске асырылу барысы туралы есеп береді. 

 

 

6-тарау. Іскерлік байланыстар 

 

51. «Іскерлік байланыстар» құралы ХШҰ қолдауымен шетелдік 

әріптестермен іскерлік байланыстар орнату есебінен кәсіпкерлерге қолдау 

көрсетуге бағытталған. 

52. Құралға мынадай өлшемшарттарға сәйкес келетін: 

1) өз қызметін қабылдаушы тараптың талаптарына сәйкес экономика 

секторларында жүзеге асыратын; 

2) жылдық орташа табысы кемінде 10000 (он мың) айлық есептік 

көрсеткіштен кем емес ШОК субъектілерінің жоғары буын басшылары 

қатысады. 
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53. «Іскерлік байланыстар» құралы шетелде тақырыптық бизнес-

тағылымдаманы, сондай-ақ ұқсас бейіндегі кәсіпорындарға баруды және 

шетелдік әріптестермен: 

1) технологиялар трансферті және жабдықтар сатып алу; 

2) тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді өзара беру; 

3) франшиза сатып алу; 

4) бірлескен кәсіпорындар құру мәселелері бойынша іскерлік 

байланыстар орнатуды көздейді. 

Тағылымдамадан өту форматын, сондай-ақ мерзімін қабылдаушы ел 

қаржылай емес қолдау операторына хат жолдау арқылы айқындайды. 

54. Кәсіпкерлер үшін шетелдік тағылымдамаларды «Іскерлік 

байланыстар» құралына қатысушылардың қажеттіліктерін және қабылдаушы 

елдер салаларының даму деңгейін ескере отырып, ХШҰ ұйымдастырады.  

55. ХШҰ-мен өзара іс-қимыл қолданыстағы Қазақстан 

Республикасының Үкіметі мен қабылдаушы елдің Үкіметі арасындағы 

ынтымақтастық туралы халықаралық келісімдер шеңберінде, сондай-ақ 

қаржылай емес қолдау операторы мен ХШҰ арасындағы келісімдер 

шеңберінде жүзеге асырылады. 

56. «Іскерлік байланыстар» құралының іс-шараларын қаржыландыру 

Заңның 39-бабы 3-тармағының 36) тармақшасына сәйкес тиісті мемлекеттік 

сатып алу туралы шарт жасасу арқылы республикалық бюджет қаражаты 

есебінен, сондай-ақ байланысты және байланысты емес ХШҰ гранттарының 

қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 

57. Уәкілетті орган мен қаржылай емес қолдау операторы арасында 

жасалатын өтеулі қызметтер көрсету туралы шарт күшіне енгенге дейін 

қаржылай емес қолдау операторының «Іскерлік байланыстар» құралы 

шеңберіндегі қаржылай емес қолдау шараларын көрсетуге арналған 

шығыстарын уәкілетті орган ағымдағы қаржы жылына жасалған өтеулі 

қызметтер көрсету туралы шарт шеңберінде өтейді. 

58. Қаржылай емес қолдау операторы «Іскерлік байланыстар» құралына 

қатысуға өтінімдерді қабылдау басталғанға дейін 2 (екі) ай бұрын әлеуетті 

қатысушыларды құралға БАҚ арқылы немесе қаржылай емес қолдау 

операторының интернет-ресурстарында ақпарат орналастыру арқылы қатыса 

алатындары туралы хабарлайды.  

59. «Іскерлік байланыстар» құралы шеңберінде қаржылай емес қолдау 

шарасын алуға өтінім қаржылай емес қолдау операторының веб-порталы 

арқылы электрондық нысанда және (немесе) облыс орталықтарындағы, 

республикалық маңызы бар қалалардағы және астанадағы, өңірлік кәсіпкерлер 

палаталары филиалдарында өңірлік кәсіпкерлер палаталары арқылы 

ұсынылады. 

60. «Іскерлік байланыстар» құралы шеңберінде қаржылай емес қолдау 

шараларын алуға электрондық нысанда өтінім беру мынадай тәртіппен жүзеге 

асырылады: 

1) өтініш беруші қаржылай емес қолдау операторының веб-порталында 
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тіркеледі және осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

«Іскерлік байланыстар» құралы шеңберінде шағын және орта кәсіпкерліктің 

жоғары және орта буын басшыларының біліктілігін арттыру үшін 

тағылымдамаға қатысуға электрондық өтінімді, «Іскерлік байланыстар» 

құралын іске асыру шеңберінде осы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан 

бойынша ұлттық жоба шеңберінде қатысушының жазбаша міндеттемесін 

толтырады;  

2) «Іскерлік байланыстар» құралы бойынша қатысушының электрондық 

өтінімі веб-портал арқылы тіркелгеннен кейін қаржылай емес қолдау 

операторының орындаушысы құжаттардың толықтығын тексереді; 

3) электрондық өтінім қаржылай емес қолдау операторының қарауына 

жіберіледі және 10 (он) жұмыс күні ішінде қаралады. 

«Іскерлік байланыстар» құралы шеңберінде өңірлік кәсіпкерлер 

палаталары арқылы облыс орталықтарында, республикалық маңызы бар 

қалаларда және астанада, өңірлік кәсіпкерлер палаталарының филиалдарында 

қаржылай емес қолдау шараларын алуға өтінім беру мынадай тәртіппен 

жүзеге асырылады: 

өтініш беруші осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

«Іскерлік байланыстар» құралы шеңберінде шағын және орта кәсіпкерліктің 

жоғары және орта буын басшыларының біліктілігін арттыруға арналған 

тағылымдамаға қатысуға арналған өтінімді, осы Қағидаларға 11-қосымшаға 

сәйкес нысан бойынша ұлттық жоба аясында «Іскерлік байланыстар» құралын 

іске асыру шеңберінде қатысушының жазбаша міндеттемесін толтырады; 

Өтінімді қаржылай емес қолдау операторы 10 (он) жұмыс күні ішінде 

қарайды. 

61. Қабылданған өтінімдер бойынша қаржылай емес қолдау операторы 

ХШҰ-мен бірлесіп, кооперациялық жобаларды қорғауды ұйымдастырады 

және қатысушылар әзірлеген үздік кооперациялық жобаларды іріктейді. 

Өтініш берушіні іріктеу кезінде: 

шетелдік компаниялармен ынтымақтастық ниеті; 

басқарушылық әлеуеті; 

шет тілін білу (шет тілінде тағылымдамадан өту кезінде) өлшемшарттар 

болып табылады. 

62. Үздік кооперациялық жобалар айқындалғаннан кейін қаржылай емес 

қолдау операторы шетелде бизнес-тағылымдамаға қатысуға келісу үшін 

іріктелген ШОК субъектілерінің тізімдерін уәкілетті органға жібереді. 

63. ХШҰ топтық бағдарламалар күнтізбесін жасайды және қаржы 

жылының бірінші тоқсанында тақырыптық бизнес-тағылымдамалар өткізу 

үшін әріптес кәсіпорындарды іздестіреді.    

64. Қаржылай емес қолдау операторы қатысушыларды шетелдік 

тағылымдамаға жібереді. 

65. Халықаралық көлік шығыстары республикалық бюджет есебінен 

немесе қатысушылардың өз қаражаты есебінен қаржыландырылады. 

66. «Іскерлік байланыстар» құралының қатысушылары көліктік 
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шығыстарды және шетелдік тағылымдамаға ұшу пунктіне дейінгі Қазақстан 

Республикасының аумағында тұру шығыстарын өздері төлейді. 

67. Тағылымдаманың нәтижесі бойынша «Іскерлік байланыстар» 

құралының қатысушылары алған білімін, тәжірибесін және технологияларын 

ескере отырып, кәсіпорынды дамытудың егжей-тегжейлі жоспарын 

дайындайды. 

68.  Шетелдегі бизнес-тағылымдаманың нәтижелері бойынша қатысушы 

Қазақстан Республикасына келген сәттен бастап 2 (екі) ай ішінде қаржылай 

емес қолдау операторына келісілген нысан бойынша (қатысушыларды 

тағылымдамаға қабылдайтын елдің шарттарына сәйкес нысан) бизнес-

тағылымдаманың нәтижелері және өз бизнесін дамыту жөніндегі алдағы 

жоспарлары туралы есептік ақпарат ұсынады. 

69. Қаржылай емес қолдау операторы ХШҰ-мен бірлесіп, бизнес-

тағылымдамадан өткен соң бір жылдан кейін ынтымақтастық орнатылған 

шетелдік серіктес компанияның атауын көрсете отырып, «Іскерлік 

байланыстар» құралына қатысушы ШОК субъектілерінің даму 

жоспарларының іске асырылуына мониторинг жүргізеді және уәкілетті 

органға жібереді. 

70. Қаржылай емес қолдау операторы ШОК субъектілеріне қаржы 

жылының 12 (он екі) айы ішінде үздіксіз қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді.  

 

 

7-тарау. Қаржылай емес қолдау құралдарын іске асырудың 

 тиімділігін талдау 

 

71. 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 

ұлттық жоба шеңберінде қаржылай емес қолдау құралдарын іске асырудың 

тиімділігіне талдау кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекіткен жеке 

кәсіпкерлік субъектілерін қолдаудың қаржылай емес мемлекеттік шараларының 

тиімділігіне талдау жүргізу әдістемесіне сәйкес жүргізіледі. 

72. Талдаудың қорытындысы бойынша кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі  

2021 – 2025 жылдарға арналған ұлттық жобаны пайдаланушының портретін 

сипаттайтын, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметтің экономикалық немесе 

басқарушылық тұрғыдан нәтижелі болуының жақсаруын/нашарлауын, қолдау 

құралдарын алу жылдамдығы мен сапасын айқындайтын кәсіпкерлікті дамыту 

жөніндегі 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобаның ішкі факторларына 

баға беретін кешенді талдамалық есеп жасалады. 

 

_______________________________________ 
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2021 – 2025 жылдарға арналған 

кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 

ұлттық жоба шеңберінде 

кәсіпкерлікті қаржылай емес 

қолдау шараларын ұсыну 

қағидаларына 

1-қосымша 

 

 

Нысан 

 

«Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа арналған ақпараттық-

консультациялық көрсетілетін қызметтер» құралы бойынша қызметтер көрсетуге 

сауалнама-өтінім 

 

1 Өтініш берілген күн  

2 Өтініш берушінің Т.А.Ә.  

3 Өтініш беруші тұратын облыстың атауы  

4 Өтініш беруші тұратын  қала/моноқала/шағын қала/аудан 

орталығының атауы 
 

5 Ақпараттық-консультациялық сипаттағы көрсетілетін 

қызметке жүгінген өтініш берушінің жынысы 
 

6 Ақпараттық-консультациялық сипаттағы өрсетілетін 

қызметке жүгінген өтініш берушінің туған күні 
 

7 Ақпараттық-консультациялық сипаттағы кКөрсетілетін 

қызметке жүгінген өтініш берушінің жасы (өтініш берген 

сәтте) 

 

8 Ақпараттық-консультациялық сипаттағы көрсетілетін 

қызметке жүгінген өтініш берушінің жас санаты 
 

9 Ақпараттық-консультациялық сипаттағы көрсетілетін 

қызметке жүгінген өтініш берушінің мүгедектігі 
 

10 Ақпараттық-консультациялық сипаттағы көрсетілетін 

қызметке жүгінген заңды тұлғаның, өтініш берушінің ЖСН 

ДК/БСН 

 

11 Шағын және орта кәсіпкерлік (бұдан әрі – ШОК) 

субъектісінің ұйымдық-құқықтық нысаны 
 

12 ШОК субъектісінің атауы  

13 Субъект санаты  

14 ШОК субъектісінің экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 

жіктеуіші (бұдан әрі – ЭҚЖЖ) бойынша саласы 
 

15 ШОК субъектісі қызметінің бойынша кіші саласы  

16 Көрсетілетін қызметтің/консультацияның атауы  

17 Көрсетілетін қызметтің/консультацияның кіші түрінің 

атауы 
 

18 Телефон (ШОК субъектісінің/жеке тұлғаның мобильді, 

жұмыс/үй) 
 

19 E-mail (шок субъектісінің/жеке тұлғаның)  

20 Менеджер-консультанттың Т.А.Ә.  
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* Өтінішке жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, жеке 

кәсіпкердің/шаруа немесе фермер қожалығының куәлігін/хабарламасын, заңды тұлғаны 

тіркеу туралы анықтаманы, уәкілетті адамға (қажет болған жағдайда адамға) сенімхатты қоса 

беремін. 

* Мен ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын, дұрыс емес мәліметтер 

ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болатыным 

туралы хабардармын және «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасына менің дербес деректерімді өңдеуге, «Дербес деректер және оларды қорғау 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес фотоға түсіруге, сондай-ақ дербес 

деректерді және өзге де ақпаратты жинауға, өңдеуге, сақтауға, жүктеп алуға және 

пайдалануға келісім беремін. 

* Мен көрсетілген қызметтердің сапасын бағалау (аудит) мақсатында телефон және 

(немесе) SMS-сауалнама жүргізуге келісім беремін. 

* Мен қаржылай емес қолдау құралдары шеңберінде көрсетілген қызметтердің 

нәтижелерін ұсынуға өз келісімімді беремін. 

 

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

 

     Күні: 20 жылғы «  »  

     (қолы) 

 

_______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021 – 2025 жылдарға арналған 

кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 

ұлттық жоба шеңберінде 

кәсіпкерлікті қаржылық емес 

қолдау шараларын ұсыну 

қағидаларына 

2-қосымша 

 

 

Нысан 

 

 «Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа арналған ақпараттық-

консультациялық көрсетілетін қызметтер» құралы шеңберінде көрсетілген қызметтер 

тізілімі  

  (толтырылған күні: күні, айы, жылы): 

р/

с 

№ 

Қызм

ет 

көрсе

ту 

форм

аты 

Обл

ыс / 

қал

а 

Елді 

мекен 

(Моно

қала, 

шағын 

қала 

және 

аудан 

орталы

ғы) 

Қыз

мет 

көрс

ету 

орн

ы 

Кәсіпоры

нның 

атауы 

Өтіні

ш 

беруш

інің 

тегі, 

аты, 

әкесін

ің аты 

(болға

н 

жағда

йда) 

Заңды 

тұлғаны

ң 

Бизнес-

сәйкесте

ндіру 

нөмірі 

немесе 

дара 

кәсіпкер

дің жеке 

сәйкесте

ндіру 

нөмірі 

Жыныс

ы 

(еркек/

әйел) 

Туғ

ан 

күні 

(күн

і, 

айы

, 

жы

лы) 

Жүгі

нген 

кезде

гі 

жасы 

 

Қызмет 

көрсет

уге 

өтініш 

берген 

субъек

тінің 

жас 

санаты 

Мүгед

ектік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

       

кестенің жалғасы 

Кәсіпк

ерлік 

субъек

тісінің 

ұйымд

ық-

құқық

тық 

нысан

ы 

Кәсіпк

ерлік 

субъек

тісінің 

санаты 

Эконом

икалық 

қызмет

тің 

жалпы 

жіктеуі

ші 

бойын

ша сала 

Эконом

икалық 

қызмет

тің 

жалпы 

жіктеуі

ші 

бойын

ша кіші 

сала 

Мамандан

дырылған 

қызметтің 

атауы 

Мамандан

дырылған 

қызметтің 

кіші 

түрінің 

атауы 

Қызмет 

көрсетк

ен 

компани

яның 

және 

(немесе) 

консуль

танттың 

Т. А. Ә. 

Өтіні

ш 

берге

н 

/қыз

метті

ң 

баста

лған 

күн 

Көрсе

тілетін 

қызме

тті 

аяқтау 

/аяқта

лу 

күні 

Өтін

іш 

бері

шіні

ң 

теле

фон

ы 

(ұял

ы, 

жұм

ыс/ 

үй)  

Өтіні

ш 

беруш

інің 

электр

ондық 

мекен

жайы 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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__________________________________________ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2021 – 2025 жылдарға арналған 

кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 

ұлттық жоба шеңберінде 

кәсіпкерлікті қаржылық емес 

қолдау шараларын ұсыну 

қағидаларына 

3-қосымша 

 

 

Нысан 

 

«Кәсіпке бағыт» бағыты бойынша өтінім 

 

  

  

  

Ұйымның атауы   

Ұйымды тіркеу нысаны 

Жеке кәсіпкер ☐ 

Құрылған жылы 

 

Серіктестік ☐ 

Акционерлік 

компания 
☐ 

Басқа   ☐ 

Ұйымның тіркеу нөмірі 

(БСН) 

 

ЭҚЖЖ бойынша 

қызмет түрі 

 

Кәсіпкерлік субъектісі ☐ Микро 

☐ Шағын 

  ☐ Орташа 

Жылдық айналымдар ☐ 500 мың теңгеге дейін 

☐ 500 мың теңгеден бастап -1 млн теңге 

☐ 1 млн теңгеден бастап -2 млн теңге 

☐ 2 млн теңгеден бастап -5 млн теңге 

☐ 5 млн теңгеден бастап -10 млн теңге 

☐ 10 млн теңгеден бастап-50 млн теңге 

☐ 50 млн теңгеден бастап және одан жоғары 

Тіркеу 

орны 
Облыс    
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Қала     
Пошта индексі   

  

Көшесі, ш/а 
  

Email адрес     

Веб-сайт       

Байланысушы тұлға 

(құрылтайшы немесе 

бірінші басшы) 

А.Т.Ә.     

Лауазымы     

Ұялы телефоны     

email:      

Қызметкерлердің орташа айлық саны, 

барлығы, оның ішінде: 
 

Бұрын қаржыландыру алдыңыз ба, жоқ 

па? 
 ☐ Жеңілдікті несиелеу 6 % 

☐ Грант 200 АЕК 

☐ «Бизнестің жол картасы – 2025» гранты 

☐ Субсидиялау 

☐ Кепілдік 

☐ Басқа 

Бізге жүгінген кезде сізде қандай 

проблемалар мен қажеттіліктер болды? 

 

Сізге бейінді оқыту қажет пе жоқ па, 

болса, қандай оқыту қажет? 
☐ Ауыл шаруашылығын жүргізу бойынша 

оқыту (өсімдік шаруашылығы, мал 

шаруашылығы) 

☐ Азық-түлік өндірісін оқыту 

☐ Бьюти индустрия саласында оқыту 

☐ Нан-тоқаш және кондитерлік өнімдерді 

өндіру бойынша оқыту 

☐ Тігін өндірісі, киім құрастыру бойынша 

оқыту 

☐ Білім беру саласында оқыту 

☐ Басқа ________________________________ 

(өз нұсқаңызды жазыңыз) 

☐ Жоқ, қажет емес 

Сізге кооперация және әлеуметтік 

кәсіпкерлік бойынша оқыту қажет пе жоқ 

па? (қажеттісін белгілеу) 

☐ Кооперация бойынша оқыту 

☐ Әлеуметтік кәсіпкерлік бойынша оқыту 

☐ Жоқ, қажет емес 

Егер сізге оқыту қажет болса, онда Сізге 

қандай форматта оқу ыңғайлы? 
☐ Онлайн 

☐ Офлайн (бетпе-бет) 

Консультанттың Т.А.Ә.  

Консультанттың қолы  

Кеңесшінің жұмысын бағалаңыз ☐ Өте жақсы 

☐ Жақсы 
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☐ Жаман 

Сіздің 

тілектеріңіз/пікірлеріңіз/ескертулеріңіз 

 

Клиенттің Т.А.Ә.  

Клиенттің қолы ☐ Мен жұмыс аясында менің деректерімді 

өңдеуге келісемін (белгі қойыңыз) 

 

________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

2021 – 2025 жылдарға арналған 

кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 

ұлттық жоба шеңберінде 

кәсіпкерлікті қаржылық емес 

қолдау шараларын ұсыну 

қағидаларына 

4-қосымша 

 

Нысан 

 

Әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығының бағыты бойынша 

өтінім 

 

Өтініш берген күні  

Облысы  

Қала/Аудан  

Елді мекен (ауыл, кент)  

Клиенттің ЖСН  

Т.А.Ә.  

Жасы 18-29 

30-49 

50-57 

57 және одан жоғары 

Көрсетілетін қызметті алушының 

санаты 

Көп балалы тұлғалар/отбасылар 

NEET санатындағы жастар 

Аз қамтылған адамдар/отбасылар 

Еңбекке қабілетті мүгедек 

Қоныс аударушылар (қандастар) 

Басқа 

Мүгедектігінің бар/жоғы Иә  

Жоқ 

Ұялы телефон  

E-mail  

Компанияның ұйымдық-құқықтық 

нысаны/жеке тұлға 

□ Жеке тұлға 

□ ЖК 

□ ЖШС 

□ ШҚ 

□ БЖТ төлеуші 

□ Басқа 

Клиент ұйымының атауы  

Ұйымның БСН (бар болса)  
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Ауыл шаруашылық бизнес түрлері □ етті Ірі 

қара мал 

(бордақылау) 

□ етті Ірі 

қара мал 

(өңделген өнім) 

□ Сүтті ірі 

қара мал 

□ Жылқы 

шаруашылығы 

(қымыз және 

өңделген өнім) 

□ Жылқы 

шаруашылығы 

(бордақылау) 

□  Қой 

шаруашылығы 

(оның ішінде, 

ешкі) 

□ Түйе 

шаруашылығы 

□ Құс 

шаруашылығы 

□ Шошқа 

шаруашылығы 

□ Балық 

өсіру 

□ Жануа

рлардың өзге 

де түрлерін 

өсіру (қоян) 

□ Жылы

жай 

шаруашылығ

ы 

□ Маусы

мдық 

дақылдарды 

өсіру 

□ Көпж

ылдық 

дақылдарды 

өсіру 

□ Ет 

өнімдерін 

өндіру 

□  

Жемістер мен 

көкөністерде

н өнімдер 

шығару 

□ Майла

р мен 

майларды 

өндіру 

□ Сүт 

өнімдерін 

өндіру 

□ Ұн 

өндірісі 

□ Нан-

тоқаш және 

кондитерлік 

өнімдер 

өндірісі 

□ Өндірі

с 

□ макаро

н бұйымдар 

□  

Жемшөп 

өндірісі 

□ Сүт 

қабылдайтын 

пункт 

□ Жүнді 

өңдеу 

□ Ара 

шаруашылығ

ы 

□ Өзге де 

 

Ауылшаруашылық емес бизнес 

түрлері 

□ Дәріхана 

□ Тігін 

цехы (ателье, 

тоқу цехы) 

□ Массаж 

қызметі 

□ Шеберха

на (жөндеу 

жабдықтары, 

кәдесыйлар, 

құралдар және 

т. б.) 

□  

Балабақша 

(шағын 

орталық) 

□ Репетито

рлық қызметтер 

□ Монша 

қызметі 

□ Тамақтан

□ Автос

ервис (ТЖО, 

шиномонтаж

, 

Автобөлшект

ер) 

□ Сұлул

ық 

салондарыны

ң қызметтері 

(шаштараз) 

□ Дүкен 

(азық-түлік, 

тұрмыстық, 

құрылыс) 

□ Жеңіл 

автокөлік 

қызметтері 

□ Жолау

шылар 

автомобиль 

□ Металл-

пластикалық 

бұйымдар 

□ Құрылыс 

материалдарын 

өндіру 

□ Құрылыс 

қызметтері 

□ Басқа 

тұрмыстық 

өнімдер өндірісі 

□ Полиграф

иялық қызметтер 

(фотосалон) 

□ Салттық 

қызметтер 

□ Ветерина

рлық қызметтер 

және 

ветеринарлық 

дәріханалар 
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у қызметтері 

□ Туризм 

(қонақ үйлер, 

кемпингтер, 

лагерьлер) 

қызметі 

□ Жүк 

көлігі 

қызметтері 

□ Арнай

ы техника 

қызметтері 

□ Ойын-

сауық 

қызметтері 

□ Ағаш 

өңдеу 

□ Метал

л өңдеу 

□ Киіз үй 

өндірісі 

□ Сауда 

және кеңсе 

ғимараттарының 

құрылысы 

□ Өзге де 

 

ЭҚЖЖ бойынша қызмет түрі  

Кәсіпкерлік субъектісі □ микро 

□ шағын, 

□ орта 

□ ірі 

Өтініш берген кездегі 

жұмыскерлердің саны (адам саны) 

 

Жылдық айналымдар □ 500 мың теңгеге дейін 

□ 500 мың теңгеден -1 млн теңге 

□ 1 млн теңгеден бастап -2 млн теңге 

□ 2 млн теңгеден - 5 млн теңгеге дейін 

□ 5 млн теңгеден - 10 млн теңгеге дейін 

□ 10 млн теңгеден - 50 млн теңгеге дейін 

□ 50 млн теңгеден бастап және одан жоғары 

Бұрын қаржыландыру алдыңыз ба, 

жоқ па? 

□ Жеңілдікпен кредиттеу 6 % 

□ 200 АЕК грант 

□ «Бизнестің жол картасы – 2025» гранты 

□ Субсидиялау 

□ Кепілдендіру 

□ Басқа 

1. Бізге жүгінген кезде сіздің қандай 

проблемаларыңыз бен 

қажеттіліктеріңіз болды? 

 

2. Сізге даму әлеуетін анықтау, 

бизнесті дамыту стратегиясын 

әзірлеуге көмек көрсету үшін 

ағымдағы бизнес жағдайын сыртқы 

бағалауды ұйымдастыру қажет пе, 

жоқ па 

(тек жұмыс істеп тұрған 

кәсіпкерлер үшін). 

□ Иә 

□ Жоқ 

3. Оқытуды ұйымдастыру: 

3.1. Сізге бизнес жүргізу үшін оқыту 

қажет пе, жоқ па?  

(қажеттісін көрсету) 

□ Жеке өсу 

□ Бейінді оқыту 

□ Жоқ, қажет емес 

3.2. Егер сізді бейінді оқыту 

қызықтырса, онда Сізге оқытудың 

□ □ Ауыл шаруашылығын жүргізу бойынша 

оқыту (өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы) 
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нақты қай түрі қажет? □ □ Азық - түлік өндірісін оқыту 

□ □ Бьюти индустрия саласында оқыту 

□ Нан-тоқаш және кондитерлік өнімдерді өндіру 

бойынша оқыту 

□ Тігін өндірісі, киім құрастыру бойынша оқыту 

□ Білім беру саласындағы оқыту 

□ Басқа ____________________________________ 

(өз нұсқаңызды жазыңыз) 

□ Жоқ, қажет емес 

3.3. Сізге кооперация және әлеуметтік 

кәсіпкерлік бойынша оқыту қажет пе, 

жоқ па? (қажеттісін көрсетіңіз) 

□ Кооперация бойынша оқыту 

□ Әлеуметтік кәсіпкерлік бойынша оқыту 

□ Жоқ, қажет емес 

4. Ментордан сүйемелдеу алғыңыз 

келе ме, жоқ па? 

(тек жұмыс істеп тұрған 

кәсіпкерлер үшін) 

□ Иә 

□ Жоқ 

5. Сізге қаржыландыруды тартуға 

(краудфандинг, инвестициялар, 

гранттар, лизинг) оқыту қажет пе, 

жоқ па? 

□ Талап етілмейді 

□ Иә, қажет 

6. Әйелдер кәсіпкерлігіне қатысты 

халықаралық жобалар туралы ақпарат 

алғыңыз және оған қатысқыңыз келе 

ме, жоқ па? (кәсіпкер әйелдерге 

ақпарат беру) 

□ Иә 

□ Жоқ 

Егер сізге оқыту қажет болса, онда 

сізге қандай форматта оқу ыңғайлы? 

□ Онлайн 

□ Офлайн (күндізгі) 

Консультанттың А.Т.Ә.  

Консультанттың қолы  

Консультанттың жұмысын бағалаңыз □ Өте жақсы 

□ Жақсы 

□ Жаман 

Сіздің тілектеріңіз/пікірлеріңіз/ 

ескертулеріңіз 

 

Клиенттің А.Т.Ә.  

Клиенттің қолы □ Мен ӘКДО жұмысы аясында менің деректерімді 

өңдеуге келісемін (белгі қойыңыз) 

 

____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 



 

2021 – 2025 жылдарға арналған 

кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 

ұлттық жоба шеңберінде 

кәсіпкерлікті қаржылық емес 

қолдау шараларын ұсыну 

қағидаларына 

5-қосымша 

 

Нысан 

 

Кәсіпкерлік субъектілері үшін сервистік көрсетілетін қызметті 

ұсынуға сауалнама-өтінім 

 

 

1 Өтініш берген күні  

2 Өтініш берушінің Т.А.Ә.  

3 Өтініш беруші тұратын облыстың атауы  

4 Өтініш берушінің қала/моноқала/шағын қала/аудан 

орталығының атауы 
 

5 Сервистік көрсетілетін қызметке өтініш берушінің 

жынысы 
 

6 Сервистік көрсетілетін қызметке өтініш берушінің 

туған күні 
 

7 Өтініш берушінің жасы (өтініш берген сәтте)  

8 Өтініш берушінің жас санаты  

9 Өтініш берушінің мүгедектігі  

10 Жеке кәсіпкердің ЖСН / заңды тұлғаның, өтініш 

берушінің БСН 
 

11 Шағын және орта кәсіпкерлік (бұдан әрі – ШОК) 

субъектісінің ұйымдық-құқықтық нысаны 
 

12 ШОК субъектісінің атауы  

13 Субъектінің санаты  

14 ШОК субъектісі қызметінің ЭҚЖЖ бойынша саласы  

15 ШОК субъектісі қызметінің ЭҚЖЖ бойынша кіші 

саласы 
 

16 Қызметтің/консультацияның атауы  

17 Кіші қызмет түрінің атауы / консультациялар  

18 Телефон (ШОК субъектісінің мобильді, жұмыс/үй)  

19 E-mail (ШОК субъектісі)  

20 Менеджер-консультанттың Т.А.Ә.  

 

* Өтінішке: жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, жеке 

кәсіпкердің/шаруа немесе фермер қожалығының куәлігін/хабарламасын, заңды тұлғаны 

тіркеу туралы анықтаманы, уәкілетті адамға (қажет болса) сенімхатты қоса беремін. 

* Мен ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын, дұрыс емес мәліметтерді 

ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік туралы 

хабардармын және «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасына 

менің дербес деректерімді өңдеуге, сондай-ақ «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес фотофиксацияға, дербес деректерді жинауға, 
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өңдеуге, сақтауға, сақтауға және т.б. және өзге де ақпаратты түсіру және пайдалануға келісім 

беремін.  

* Көрсетілген қызметтердің сапасын бағалау (аудит) және мониторингтеу мақсатында 

жүргізілетін телефон және (немесе) SMS-сауалнама жүргізуге келісім беремін. 

* Мен қаржылай емес қолдау құралдары шеңберінде көрсетілген қызметтердің 

нәтижелерін ұсынуға келісім беремін. 

Тегі, аты, әкесінің аты (болса) 

Күні: 20         жылғы  «         » 

(қолы) 

 

____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2021 – 2025 жылдарға арналған 

кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 

ұлттық жоба шеңберінде 

кәсіпкерлікті қаржылық емес 

қолдау шараларын ұсыну 

қағидаларына 

6-қосымша 

 

Нысан 

 

№    КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕР АКТІСІ  

 

_____________________ 

(қызмет көрсету орны)                                                  20   жылғы         «  » 

 

№ _________ ____________ шарт негізінде әрекет ететін менеджер-консультант  

___________________ (бұдан әрі – «орындаушы») бір тараптан және _________ негізінде 

әрекет ететін шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі, клиент_____________ (бұдан әрі 

«тапсырыс беруші» деп аталатын)______________екінші тараптан  төмендегілер туралы осы 

актіні жасады: 

Орындаушы кәсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау көрсету бойынша 

мынадай қызметтерді көрсетті, ал тапсырыс беруші алды: 

________________________________________________________________________________ 

(қызмет түрі) 

________________________________________________________________________________ 

(қызмет түрі) 

 

 

ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 

Орындаушы: Тапсырыс беруші: 

___________________________________ 

(Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 

менеджер-кеңесші) 

Жеке сәйкестендіру нөмірі: 

____________________________________ 

Мекен-жайы: 

____________________________________ 

Телефон: 

_______________________________ 

___________ ________________________ 

(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты 

(бар болса) 

___________________________________ 

(ұйымның атауы) 

Жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес 

сәйкестендіру нөмірі:  

______________________________________ 

Заңды мекен-жайы: 

______________________________________ 

Телефон: 

_________________________________ 

___________ ________________________ 

(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты 

(бар болса) 

 

____________________________________________ 



 

  2021 – 2025 жылдарға арналған 

кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 

ұлттық жоба шеңберінде 

кәсіпкерлікті қаржылық емес 

қолдау шараларын ұсыну 

қағидаларына 

7-қосымша 

 

 

Нысан 

 

«Кәсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау көрсету» құралы шеңберінде 

көрсетілген қызметтер тізілімі 
 

Толтырылған күні: 20     жылғы   «   ». 

 

р

/с 

№ 

Қызм

ет 

көрсе

ту 

форм

аты 

Облыс/

қала 

Елді 

мекен 

(моно

қала, 

шағын 

қала 

және 

аудан 

ортал

ығы) 

Қыз

мет 

көрс

ету 

орн

ы 

Кәсіпор

ынның 

атауы 

Өтіні

ш 

беруш

інің 

тегі, 

аты, 

Әәкес

інің 

аты 

(болға

н 

жағда

йда) 

Заңды 

тұлғаны

ң 

бизнес-

сәйкесте

ндіру 

нөмірі 

немесе 

дара 

кәсіпкер

дің жеке 

сәйкесте

ндіру 

нөмірі 

Жыныс

ы 

(еркек/

әйел) 

Туғ

ан 

күні 

(кү

ні, 

айы

, 

жы

лы) 

Жүгі

нген 

кезде

гі 

жасы 

Қызме

т 

көрсет

уге 

өтініш 

берген 

субъек

тінің 

жас 

санаты 

Мүгед

ектік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

 

кестенің жалғасы 

Кәсіпк

ерлік 

субъек

тісінің 

ұйымд

ық-

құқықт

ық 

нысан

ы 

Кәсіпк

ерлік 

субъек

тісінің 

санаты 

Эконом

икалық 

қызметт

ің 

жалпы 

жіктеуі

ші 

бойынш

а сала 

Эконом

икалық 

қызметт

ің 

жалпы 

жіктеуі

ші 

бойынш

а кіші 

сала 

Мамандан

дырылған 

қызметтің 

атауы 

Мамандан

дырылған 

қызметтің 

кіші 

түрінің 

атауы 

Қызмет 

көрсетке

н 

компани

яның 

және 

(немесе) 

консуль

танттың 

Т. А. Ә. 

Өтіні

ш 

берге

н 

/қызм

еттің 

баста

лған 

күні 

Қыз

метт

і 

аяқт

ау 

/аяқт

алу 

күні 

Теле

фон 

(өтіні

ш 

беру

шінің 

моби

льді, 

жұм

ыс/ 

үй) 

Өтініш 

беруші

нің 

электр

ондық 

мекен

жайы 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 



    

2021 – 2025 жылдарға арналған 

кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 

ұлттық жоба шеңберінде 

кәсіпкерлікті қаржылық емес 

қолдау шараларын ұсыну 

қағидаларына 

8-қосымша 

 

 

Кәсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау көрсетілуіне  

мониторинг жүргізу әдістемесі 

 

1. Қаржылай емес қолдау операторы 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті 

дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау шараларын 

ұсыну қағидаларының (бұдан әрі – Қағидалар) 30-тармағында көрсетілген сервистік 

көрсетілетін қызметтер тізбесіне сәйкес «Кәсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау 

көрсету» құралын іске асырады. 

2. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері үшін сервистік қолдау көрсету облыс 

орталықтарындағы, республикалық маңызы бар қалалардағы және астанадағы өңірлік 

кәсіпкерлер палаталары арқылы және қаржылай емес қолдау операторының веб-порталы 

арқылы жергілікті жерлерде жүзеге асырылады. 

3. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы (бұдан әрі-қаржы 

агенттігі) осы кәсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау көрсетілуіне мониторинг 

жүргізу әдістемесіне (бұдан әрі – әдістеме) 8.1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сервистік 

қолдаудың іске асырылу барысы туралы ақпарат көзі болып табылатын сервистік қолдау 

бойынша қызметтер көрсетілуіне мониторингті жүзеге асырады. Сервистік қолдау жөніндегі 

ақпарат, шарттар мен көрсетілген қызметтер актілерінің көшірмелері осы әдістеменің 12-

тармағында көрсетілген параметрлер бойынша тексеріледі. 

4. Сервистік қолдау бойынша көрсетілетін қызметтерді мониторингтеу мыналарды 

көздейді: 

1) мынадай көрсеткіштерді: 

өңірлік бөліністе көрсетілетін қызметтерді алған клиенттер санын; 

өңірлер бойынша экономика салалары бөлінісінде көрсетілетін қызметтерді алған 

клиенттер санын; 

өңірлер бойынша ұйымдық-құқықтық нысан бөлінісінде клиенттер 

кәсіпорындарының санын; 

өңірлер бойынша гендерлік бөліністе қызмет алған клиенттер санын (бір өкіл бірнеше 

клиенттен сервистік қызмет алу үшін жүгінген жағдайда, осы клиенттің гендерлік 

қатыстылығы бір рет ескеріледі); 

жас санаты бойынша клиенттер саны (бір өкіл бірнеше клиенттен сервистік 

қызметтерді алу үшін жүгінген жағдайда, осы клиенттің жас санаты бір рет ескеріледі); 

өңірлер бөлінісінде кәсіпкерлік субъектісінің санаты бойынша көрсетілетін қызмет 

алған клиенттер санын; 

өңірлік бөліністе көрсетілген қызметтер тізбесі бойынша көрсетікіштер санын; 

қаржылай емес қолдау операторының офлайн және онлайн ремиде көрсеткен 

қызметтерінің санын тексеруді және өңдеуді қамтитын статистикалық көрсеткіштерді 

талдау; 

2) қаржы агенттігінің өңірлік филиалдарының желісі және (немесе) қаржы агенттігінің 

Call-орталығы арқылы клиенттерге телефон арқылы пікіртерім жүргізу жолымен 

клиенттердің қанағаттануын бағалау және мемлекеттік қолдау құралдарының қаржылық 
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қажеттілігін талдау арқылы жүргізілетін сервистік қолдауды іске асыру сапасына мынадай: 

алынған қызметтердің және (немесе) консультациялардың сапасын бағалау бойынша 

көрсеткіштер; 

алынған сервистік қызметке және (немесе) консультацияға қанағаттану бойынша 

көрсеткіштер; 

клиенттердің мемлекеттік қолдаудың қаржы құралдарын алуға мүдделілігі 

өлшемшарттар бойынша аудит жүргізу. 

Осы әдістемеге 8.2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сервистік қолдауды іске асыру 

мониторингі шеңберінде жүргізілетін телефон арқылы пікіртерім жүргізуге арналған 

сұрақтар тізбесіне сәйкес есепті кезеңде қызметтер алған клиенттердің жалпы санының 

кемінде  

10% көлемінде телефон арқылы пікіртерім жүргізу.  

5. Мониторинг жүргізу көздері мыналар болып табылады: 

осы әдістемеге 8.1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қаржылай емес қолдау операторы 

және (немесе) өңірлік кәсіпкерлік палаталары (бұдан әрі – ӨКП) қаржы агенттігіне офлайн 

және онлайн режимдерде, excel электрондық форматында көрсетілген қызметтер бойынша 

ұсынатын сервистік қолдауды іске асыру барысы туралы ақпарат (бұдан әрі – ақпарат). 

6. Қаржылай емес қолдау операторы және (немесе) ӨКП осы әдістеменің 5-тармағына 

сәйкес ақпаратты ілеспе хатпен қаржы агенттігінің өңірлік филиалдарына есепті тоқсаннан 

кейінгі алғашқы 3 жұмыс күнінен кешіктірмей, ал қорытынды ақпаратты - есепті жылғы 

желтоқсанның алғашқы 3 жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады. Бұл ретте қаржылай емес 

қолдау операторының және (немесе) ӨКП-ның қолы қойылған қағаз жеткізгіштегі ілеспе 

хатта барлық ұсынылған құжаттар беттерінің саны көрсетіле отырып, санамаланады.  

7. Қаржы агенттігі деректерді дұрыс енгізбеу және (немесе) ақпаратты сапасыз 

толтыру анықталған жағдайларда 2 (екі) жұмыс күні ішінде қаржылай емес қолдау 

операторына хабарлама-хат жібереді. 

Қаржылай емес қолдау және (немесе) ӨКП операторы ұсынған осы әдістеменің  

4-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген статистикалық көрсеткіштерді талдау үшін 

деректердің бірінің ақпараттың болмауы сапасыз толтыру болып саналады. 

8. Қаржылай емес қолдау операторы хабарлама-хат келіп түскен күннен бастап 

ескертулердің күрделілігіне қарай 1 (бір) жұмыс күнінен 5 (бес) жұмыс күніне дейінгі 

мерзімде ескертулерді жояды және қаржы агенттігіне жібереді. 

9. Қаржы агенттігі осы әдістеменің 7-тармағында көрсетілген мерзімді бұза отырып, 

қаржылай емес қолдау операторы ұсынған деректерді қоспай есепті кезең үшін сервистік 

қолдау бойынша көрсетілетін қызметтердің іске асырылу мониторингі бойынша есепті 

(бұдан әрі – есеп) қалыптастырады. Есеп нысаны осы әдістемеге 8.3-қосымшада келтірілген. 

10. Есепті қаржы агенттігі қағаз және электрондық жеткізгіштерде ұсынады. CD 

немесе DVD форматындағы дискілер және (немесе) USB-флеш-жинақтағыш электрондық 

жеткізгіш болып танылады. Есеп уәкілетті органға ресми хатпен ұсынылады және 

көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартта көрсетілген есепті айдан 

кейінгі айдың  

15-күнінен кешіктірілмей уәкілетті органның кеңсесінде тіркеледі. 

11. Қаржы агенттігі есепте қаржылай емес қолдау операторының осы әдістеменің  

7-тармағында көзделген ақпаратты ұсыну мерзімдерін сақтамау жағдайларын көрсетеді. 

12. Қаржылай емес қолдау операторы және (немесе) ӨКП электрондық түрде 

ұсынатын ақпаратты Қаржы агенттігінің өңірлік филиалы мынадай параметрлер бойынша 

тексереді: 

1) қаржылай емес қолдау операторы және (немесе) ӨКП ұсынған ақпараттың осы 

әдістемеге 8.1-қосымшада көрсетілген нысанға сәйкес келуі;  

2) ақпаратта толтырылған деректердің толықтығы, оның ішінде: облыс/қала, елді 

мекен, қызмет көрсету орны, клиенттің атауы, Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса), Жекке 
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кәсіпкердің (бұдан әрі – ЖК) жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН) /бизнес-

сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі –ЖСН) БСН), заңды тұлғаның жынысы, туған күні, жасы, 

мүгедектігі, ұйымдық-құқықтық нысаны, кәсіпкерлік субъектісінің санаты, Экономикалық 

қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші бойынша саласы (бұдан әрі – ЭҚЖЖ), ЭҚЖЖ бойынша 

кіші сала, мамандандырылған қызметтің атауы, мамандандырылған қызметтің кіші түрінің 

атауы, өтініш берген/қызметтің басталған күні, қызметтің аяқталған/аяқталған күні, жұмыс 

және (немесе) үй телефоны және (немесе) ұялы, электрондық пошта (мүмкіндігінше). 

Қызмет көрсету форматы – офлайн немесе онлайн режимдердегі қызмет көрсетіледі. 

Облыс/қала – сервистік қолдау көрсетілген облыстың немесе қаланың атауы 

көрсетіледі. Мысалы: Ақмола облысы немесе Астана қаласы. 

Елді мекен – КҚКО базасында сервистік қолдау көрсетілген жағдайда қызмет 

көрсетілген қала, кент немесе ауыл көрсетіледі. Мысалы: 

Павлодар қаласы, Заводской ауылы немесе Никольское селосы. 

Офлайн режимде көрсетілген қызметтерді көрсету орнын КҚКО, базасында онлайн 

режимде көрсетілген қызметтер бойынша қызмет көрсетілген КҚКО бөлімшелері көрсетеді, 

өзіне – өзі қызмет көрсету аймағын басқару орталығы (бұдан әрі – КҚКО) көрсетіледі. 

Клиент кәсіпорнының атауы – клиент жүгінген компанияның толық атауы. Мысалы: 

Есенғазин Бақытбек Омарғалиұлы ЖК немесе London – EC жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі (бұдан әрі – ЖШС). 

Клиенттің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) – сервистік қолдау алуға жүгінген 

компания өкілінің тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) толық көрсетіледі. Мысалы: 

Тұрсынбекова Ботагөз Алмасқызы немесе Аденов Айса. 

ЖК ЖСН/заңды тұлғаның БСН-жеке кәсіпкердің 12 таңбалы жеке сәйкестендіру 

нөмірі немесе компанияның бизнес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі. Мысалы: 830514301719 

немесе 100164017356. 

Жынысы – сервистік қолдау алуға жүгінген клиенттің жынысы көрсетіледі. Мысалы: 

еркек немесе әйел. 

Туған күні – клиенттің туған күні «күні.ай.жыл». Мысалы: 25.09.1954. 

Жасы – бұл тармақ клиенттің туған күніне сәйкес есептеледі. Мысалы: егер клиенттің 

туған күні 1985 ж. 10.01. болса, жүгінген кездегі жасы (2022 ж. 01.01. жағдай бойынша) – 36. 

Мүгедектік егер сервистік қолдауға немесе ақпараттық қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтерге жүгінген клиенттің мүгедектігі болған жағдайда, мүгедектік тобы көрсетіледі; 

мүгедектік болмаған жағдайда оның болмауы көрсетіледі. Мысалы: 1 топ немесе жоқ. 

Ұйымдық-құқықтық нысаны-Клиентті кәсіпкер ретінде тіркеу нысаны. Мысалы: ЖК 

(Жеке кәсіпкер) немесе ШҚ (шаруа қожалығы). 

Кәсіпкерлік субъектісінің санаты-сервистік қолдау көрсетуге немесе ақпараттық 

қамтамасыз етуге байланысты шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне осы санаттардың 

қайсысына клиент жататынын көрсету қажет. Мысалы: шағын немесе орта. 

ЭҚЖЖ бойынша сала – ЭҚЖЖ-ға қатаң сәйкестікте кәсіпорындар қызметінің түрі 

көрсетіледі. Мысалы: көлік және қойма немесе өңдеу өнеркәсібі. 

ЭҚЖЖ бойынша кіші сала-экономикалық қызметтің жалпы жіктеуішіне қатаң 

сәйкестікте кәсіпорын қызметінің кіші түрі көрсетіледі. Мысалы: жер үсті көлігі және 

құбырлар арқылы тасымалдау немесе қабырға блоктарын өндіру. 

Мамандандырылған қызметтің атауы – Қағидаларда көрсетілген сервистік қызметтер 

тізбесіне сәйкес қызметтің атауы көрсетіледі. 

Мамандандырылған қызметтің кіші түрі-Қағидаларда көрсетілген сервистік 

қызметтер тізбесіне сәйкес қосалқы қызметтердің атауы көрсетіледі. 

Жүгінген/қызметті бастаған күні – клиенттің сервистік қолдау алу үшін және 

ақпараттық қамтамасыз ету бойынша жүгінген күні немесе қызметті ұзақ мерзімді көрсеткен 

жағдайда (мысалы, бизнес – жоспарды әзірлеу) – сервистік қолдау көрсетуді бастаған күні 

көрсетіледі. 
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Қызметтің аяқталу/аяқталу күні – қызметтің аяқталу күні немесе ұзақ мерзімді қызмет 

көрсету жағдайында (мысалы, бизнес-жоспарды әзірлеу) – сервистік қолдау көрсетудің 

аяқталу күні көрсетіледі. Бұл ретте қызмет көрсету аяқталған/аяқталған күннен бастап 

көрсетілген болып саналады.  

Жұмыс және (немесе) үй және (немесе) ұялы телефоны – клиенттің бір және (немесе) 

бірнеше телефон нөмірлері көрсетіледі. 

Электрондық пошта – бар болса, клиенттің электрондық поштасы көрсетіледі. 

 

____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кәсіпкерлік қызметті жүргізуге                 

сервистік қолдау көрсетілуіне  

мониторинг жүргізу 

әдістемесіне 8.1-қосымша 

 

 

Нысан 

 

Сервистік қолдауды іске асыру барысы туралы ақпарат 

 

Қыз

мет 

көр

сет

у 

фор

мат

ы 

Об

лы

с / 

қа

ла 

Елді 

меке

н 

(Мон

оқал

а, 

шағы

н 

қала 

және 

ауда

н 

орта

лығы

) 

Қы

зме

т 

көр

сет

у 

орн

ы 

Кәсіпо

рынны

ң 

атауы 

Кли

ентт

ің 

тегі, 

аты 

жән

е 

әкес

інің 

аты 

(бол

ған 

жағд

айда

) 

Заңды 

тұлған

ың 

Бизне

с-

сәйкес

тендір

у 

нөмірі 

немес

е дара 

кәсіпк

ердің 

жеке 

сәйкес

тендір

у 

нөмірі 

Жы

ныс

ы 

(ерк

ек / 

әйе

л) 

Кли

ентт

ің 

туға

н 

күні 

Жүг

інге

н 

кезд

егі 

жас

ы 

Қыз

метк

е 

жүгі

нген 

өтіні

ш 

беру

шіні

ң 

жас 

сана

ты 

Өтіні

ш 

бері

шіні

ң 

мүге

декті

гі 

Кәсіпо

рынны

ң 

ұйымд

ық-

құқық

тық 

нысан

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

 

кестенің жалғасы 

Кәсіпк

ерлік 

субъе

ктісіні

ң 

санат

ы 

Эконо

микал

ық 

қызмет

тің 

жалпы 

жіктеуі

ші 

бойын

ша 

сала 

Эконо

микалы

қ 

қызмет

тің 

жалпы 

жіктеуі

ші 

бойын

ша 

кіші 

сала 

Маманда

ндырылға

н 

қызметтің 

атауы 

Маманда

ндырылға

н 

қызметтің 

кіші 

түрінің 

атауы 

Қызмет 

көрсетк

ен 

компан

ияның 

және 

(немесе

) 

консуль

танттың 

Т. А. Ә. 

Өтін

іш 

берг

ен/ 

қыз

метт

ің 

баст

алға

н 

күні 

Қыз

метті

ң 

аяқта

лу / 

аяқта

лу 

күні 

Теле

фон 

(ұял

ы 

теле

фон.

/ үй. 

Клие

нтті

ң 

Клиен

ттің 

элект

ронды

қ 

мекен

жайы 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

          

          

 

Ескертпелер: 
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БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі; 

ЖК – жеке кәсіпкер; 

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі; 

ЭҚЖЖ – Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші. 

 

____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Кәсіпкерлік қызметті жүргізуге 

сервистік қолдау көрсетілуіне  

мониторинг жүргізу 

әдістемесіне 

8.2-қосымша 

 

 

Нысан 

 

 

Сервистік қолдауды іске асыру мониторингі шеңберінде жүргізілетін телефон арқылы 

пікіртерім жүргізуге арналған сұрақтар тізбесі 

 

1. Алдыңыз ба Сіз кеңесті, не қызметті ____ күні _____ (атауы Кәсіпкерлерге қызмет 

көрсету орталығының бөлімшелері кәсіпкерлер). 

2. Алынған қызметтің және (немесе) консультацияның сапасын 5-тен қалай 

бағалайсыз баллдық шкала? (мұнда 1 жаман, 5 жақсы) 

3. Алынған қызмет және (немесе) кеңес Сіздің бизнесіңізге көмектесті ме? 

☐ Жоқ, көмектеспеді. 

☐ Иә, ішінара көмектесті. 

☐ Иә, көмектесті. 

4. Сіз мемлекеттік қаржылық құралдарды алуға мүдделісіз беқолдау? 

☐ Иә 

☐ Жоқ 

 

____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Кәсіпкерлік қызметті жүргізуге 

сервистік қолдау көрсетілуіне  

мониторинг жүргізу  

әдістемесіне 

8.3-қосымша 

 

 

Нысан 

 

Сервистік қолдаудың іске асырылу мониторингі туралы есеп 

 

1. Кіріспе: «Кәсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау көрсету» құралын іске 

асыру туралы жалпы ақпарат. 

2. Келесі көрсеткіштерді тексеру мен өңдеуді қамтитын статистикалық көрсеткіштерді 

талдау: 

көрсетілетін қызметтерді алған клиенттер саны, өңірлік бөліністе; 

көрсетілетін қызметтерді алған клиенттер саны, өңірлер бойынша экономика салалары 

бөлінісінде; 

өңірлер бойынша ұйымдық-құқықтық нысан бөлінісінде клиенттер 

кәсіпорындарының саны; 

өңірлер бойынша гендерлік бөліністе көрсетілетін қызметтерді алған клиенттер саны 

(бір өкіл бірнеше клиенттерден сервистік көрсетілетін қызметтерді және ақпараттық 

қамтамасыз ету бойынша көрсетілетін қызметтерді алу үшін жүгінген жағдайда, осы 

клиенттің гендерлік қатыстылығы бір рет ескеріледі); 

жас санаты бойынша клиенттер саны (бір өкіл бірнеше клиенттерден сервистік 

қызметтерді және ақпараттық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді алу үшін жүгінген 

жағдайда, осы клиенттің жас санаты бір рет ескеріледі); 

кәсіпкерлік субъектісінің санаты бойынша көрсетілетін қызметтерді алған клиенттер 

саны, өңірлер бөлінісінде; 

өңірлік бөліністе көрсетілген қызметтер тізбесі бойынша сандық көрсеткіштер; 

қаржылай емес қолдау операторы офлайн режимде көрсеткен қызметтер саны; 

онлайн режимде көрсетілген қызметтер саны.       

3. Қаржы агенттігінің өңірлік филиалдарының желісі және (немесе) қаржы 

агенттігінің Call-орталығы арқылы клиенттерге телефон арқылы пікіртерім жүргізу 

жолымен, клиенттердің қанағаттануын бағалау және мемлекеттік қолдау құралдарының 

қаржылық қажеттілігін талдау арқылы жүргізілетін сервистік қолдауды немесе ақпараттық 

қамтамасыз етуді іске асыру сапасына мынадай өлшемшарттар бойынша аудит жүргізу: 

алынған қызметтердің және (немесе) консультациялардың сапасын бағалау бойынша 

көрсеткіштер; 

алынған сервистік қызметке және (немесе) консультацияға қанағаттану бойынша 

көрсеткіштер; 

ақпараттық қамтамасыз ету бойынша қызметтер шеңберінде алынған консультацияға 

қанағаттану бойынша көрсеткіштер; 

клиенттердің мемлекеттік қолдаудың қаржы құралдарын алуға мүдделілігі. 

4. Қорытынды: негізгі тұжырымдар мен ұсыныстар.       

 

____________________________________________ 



 

  

2021 – 2025 жылдарға арналған 

кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 

ұлттық жоба шеңберінде 

кәсіпкерлікті қаржылық емес 

қолдау шараларын ұсыну 

қағидаларына 

9-қосымша 

 

 

Нысан 

 

«Қазақстан Республикасының Шағын және орта кәсіпкерлігін қолдау жөніндегі Еуропа 

Қайта Құру және Даму Банкінің іскерлік консультациялық қызметтер бағдарламасы» 

құралын ұсынуға өтінім 

 

Кәсіпорын туралы ақпарат 

Кәсіпорынның толық атауы:  

Тіркеу нөмірі:  

Мекен-жайы: факс:  

Телефон: веб-сайт:  

Электрондық пошта:  

Басшының ресми лауазымы:  

Басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) :  

Басшының жасы:  

Басшының жынысы:  

Жылдық айналым (евро):  

Құрылған жылы:  

Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою 

туралы куәлік (болған жағдайда): 

 

Қызметкерлер: қызметкерлердің жалпы саны:  

Әйел жынысты қызметкерлер саны:  

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші 

бойынша саланың атауы: 

 

Кәсіпорынның сипаттамасы (тарихы, өнімдер, 

қызметтер, клиенттер, өндіріс көлемі және дамудың 

негізгі кезеңдері) 

 

Кәсіпорынның даму тарихы (соңғы 5-10 жылда):  

Дамудың маңызды кезеңдері (жекешелендіру, 

құрылымдық өзгерістер, салалық стандарттарды енгізу 

және басқалар): 

 

Меншік иелерінің құрылымы (қатысу үлестерін немесе 

акцияларды бөлу, % - бен): 

 

Жергілікті %  

Шетелдік %  

Жеке %  

Әйелдер %  

Қызмет түрлері және олардың кірістердегі үлесі:  

Кредит беру (кәсіпорын алған/алуды жоспарлаған 

кредиттер туралы ақпарат беруді өтініш): 
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Кредиттік ұйымның атауы  

Жобаның жалпы сомасы  

Алынған кредиттің жалпы сомасы  

Кредиттік шартқа қол қойылған күн (күні, айы, жылы)  

Жылдық пайыздық мөлшерлеме  

Кредит алу мақсаты (инвестициялар, Айналым 

капиталы, аралас) 

 

Кредит  қанша айға алынды  

Сіз осы кредиттік ұйымда бірінші рет кредит алып 

отырсыз ба?  

 

Жобаның сипаттамасы:  

Жобаның көмегімен шешілетін кәсіпорынның негізгі 

мәселелерінің сипаттамасы: 

 

Қажетті кеңес беру қызметтері:  

Жоба нәтижесінде кәсіпорын қызметінде күтілетін 

өзгерістер 

 

Тартылатын консультант (компанияның атауы, байланыс 

деректері, жауапты тұлғаның аты): 

 

Жобаның басталуының күтілетін күні:  

Сіздің кәсіпорынның жобаны іске асыруға жауапты 

қызметкері: 

 

Тегі, Аты, Әкесінің аты (болған жағдайда):  

Лауазымы:  

Мекен-жайы:  

Телефон:  

Эллектрондық пошта:  

Сіздің кәсіпорныңызда сыртқы консультанттарды тарту 

бойынша тәжірибесі бар ма? Егер «иә» болса, қысқаша 

ақпарат беріңіз: 

 

Өтінім құжаттамасының пакетіне кіретін құжаттар 

тізбесі: 

 

Өтінімнің толтырылған түпнұсқасы  

Тіркеу сертификатының көшірмесі  

Акциялардың бақылау пакетіне меншік құқығы туралы 

куәлік (жарғыдан немесе құрылтай шартынан үзінді) 

 

Компанияның мөрімен расталған алдыңғы 2 (екі) жыл 

үшін жылдық қаржылық есептіліктің (пайда мен 

шығындар туралы есеп, ақша қаражатының қозғалысы, 

бухгалтерлік баланс) көшірмелері 

 

 

____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 



 

 

2021 – 2025 жылдарға арналған 

кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 

ұлттық жоба шеңберінде 

кәсіпкерлікті қаржылық емес 

қолдау шараларын ұсыну 

қағидаларына 

10-қосымша 

 

 

Нысан 

 

«Іскерлік байланыстар» құралы шеңберінде шағын және орта кәсіпкерліктің жоғары 

және орта буын басшыларының біліктілігін арттыру үшін тағылымдамаға қатысуға 

өтінім 

 

1. Өтініш беруші туралы ақпарат 

Өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты (болған 

жағдайда) : 

 

 

Туған күні:  

 

Жынысы: ер/әйел 

Компанияның атауы:  

 

 Лауазымы:  

 

Компанияның ағымдағы қызметі:  

 

Компанияның жоспарланған қызметі:  

 

Құрылған күні:  

 

Компанияның мекен-жайы: компанияның заңды 

мекен-жайы: компанияның нақты мекенжайы 

(заңды мекенжайдан өзгеше болған жағдайда): 

Облыс: 

Қала (аудан көрсетілген елді мекен): 

Пошта индексі: 

Меншіктің ұйымдық-құқықтық нысаны:  

 

 

 

жеке кәсіпкер ___ жауапкершілігі 

шектеулі серіктестік ___  

акционерлік қоғам 

 ____ басқа______ 

Компанияның ресми сайты (болған жағдайда):  

Байланыстар: Ұялы телефон: 

Электрондық пошта: 

Телефон (факс): 
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2. Тағылымдамаға қатысу мақсаты 

Сіздің компанияңыздың ___________(қабылдаушы елмен), сондай-ақ басқа елдермен 

ынтымақтастығының жоспарланған нысаны 

Импорт ____ Экспорт ____ Дистрибуция______ 

Бірлескен кәсіпорын құру ______ Франчайзинг______ 

Лицензиялау _____ Көрме _________ 

Басқа:________________________________________ 

Неліктен сіз тағылымдамаға қатысқыңыз келеді (                   (қабылдаушы елмен), 

оның ішінде басқа елдермен экономикалық ынтымақтастыққа қатысты Өз 

кәсіпорныңыздың жоспарларын сипаттаңыз) 

 

Бизнес-жоспарыңыздың қысқаша сипаттамасы: 

 

 

Өтінімге келесі құжаттарды қоса беру қажет: 

1. Сауалнама. 

2. Кооперациялық жоба. 

3. Дербес деректерді қорғау туралы өтініш. 

4. «Іскерлік байланыстар» құралын іске асыру шеңберіндегі қатысушының 

міндеттемесі. 

5. Сіздің компанияңыз туралы ақпарат немесе power Point презентациясы бар буклет. 

6. Сіз сатып алғыңыз/сатқыңыз келетін өнімнің, жабдықтың және т.б. техникалық 

ерекшелігі. 

7. Фирмалардың (қабылдаушы елдің) сіздің ұсыныстарыңызға/өтініштеріңізге 

қызығушылығын білдіретін хаттары. 

8. «Іскерлік байланыстар» құралы бойынша шетелдік тағылымдамаға қатысуға 

үміткерлер үшін салық төлеушінің соңғы 12 (он екі) айдағы кірістерін растау туралы 

Мемлекеттік кірістер департаментінен анықтама. 

 

____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

2021 – 2025 жылдарға арналған 

кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 

ұлттық жоба шеңберінде 

кәсіпкерлікті қаржылық емес 

қолдау шараларын ұсыну 

қағидаларына 

11-қосымша 

 

Нысан 

 

 

«Атамекен» Қазақстан Республикасының 

 Ұттық кәсіпкерлер палатасы 

басқарма төрағасының орынбасары 

____________________________ 

 аты, әкесінің аты (бар болса), 

тегі пошталық мекенжайы, 

байланыс телефоны 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 2021 – 2025 жылдарға арналған ұлттық жоба 

шеңберінде «Іскерлік байланыстар» құралын іске асыру аясындағы қатысушының 

міндеттемесі 

 

Осы арқылы мен, __________________________________________ 

тағылымдамаға қатысушының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), паспорт 

деректері  

_______________________________________________________________________________, 

(лауазымы, кәсіпорынның атауы) 

Мен: 

1) кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 2021 – 2025 жылдарға арналған ұлттық жобаның 

шарттарына сәйкес келетінімді растаймын және мен: 

1) Қазақстан Республикасының аумағында тағылымдамадан өту пунктіне дейінгі 

көлік шығыстарын өз бетімше төлеуге; 

2) тағылымдама шеңберінде сабақтарды/іс- шараларды өткізіп алынған жағдайда, 

болмау және (немесе) келмеу себептері туралы жазбаша түсініктеме және дәлелді 

себептердің бар-жоғын растайтын құжаттарды ұсына отырып (телефон, телеграф арқылы, 

электрондық пошта арқылы немесе өзге де тәсілмен), «Атамекен» Қазақстан 

Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасын (бұдан әрі – «Атамекен» ҚР ҰКП) 

хабарлауға; 

3) Қазақстан Республикасының аумағында және қабылдаушы елдің аумағында тұру 

және көлік шығыстарын өз бетімше төлеуге (өз қаражаты есебінен тағылымдамадан өтуге 

ниет білдірген қатысушылар үшін); 

4) дәлелді себептер бойынша бас тарту жағдайларын қоспағанда, тағылымдамаға 

қатысуды мерзімінен бұрын тоқтатуға байланысты тағылымдаманы ұйымдастыруға 

жұмсалған соманы өтеуге; 
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5) қайтып оралғаннан кейін менің тағылымдамаға қатысқанымды растайтын 

құжаттарды (отырғызу талондары, шекаралық бақылаудан өткені туралы белгілері бар 

паспорт беттерінің көшірмелері, шақырушы тараптың (халықаралық және шетелдік 

ұйымның) мөрі бар іссапар куәліктері) «Атамекен» ҚР ҰКП-ға ұсынуға; 

6) тағылымдама нәтижелері бойынша алынған білімді, тәжірибені және 

технологияларды ескере отырып, кәсіпорынды дамытудың егжей-тегжейлі жоспарын 

дайындауға және оны Қазақстан Республикасына оралған күннен бастап 15 (он бес) 

күнтізбелік күн ішінде «Атамекен» ҚР ҰКП-ға жіберуге; 

7) «Атамекен» ҚР ҰКП бірінші талап етуі бойынша кәсіпорынның даму жоспарының 

іске асырылуына немесе «Іскерлік байланыстар» құралын іске асыруға байланысты өзге де 

іс-әрекеттерге мониторинг жүргізу үшін барлық қажетті мәліметтер мен құжаттарды 

ұсынуға; 

8) кәсіпорында болып жатқан өзгерістерді мониторингтеу, тағылымдаманы жеке 

жоспарда және кәсіпорын үшін бағалау мақсатында тағылымдамадан кейін өткізілетін 

семинарларға қатысуға; 

9) кешенді бағалау және оны жақсарту мүмкіндігі үшін шетелдік тағылымдамадан 

кейін кәсіпорынның дамуын, кәсіпорында болып жатқан өзгерістерді және тұлғалық 

өзгерістерді қадағалау бойынша сауалнама жүргізуге қатысуға; 

10) тағылымдамадан өту кезінде өздерімен бірге туыстарын, кәмелетке толмаған 

балаларын алып жүрмеуге; 

11) «Атамекен» ҚР ҰКП ұсынатын логистиканы ұйымдастыру жөніндегі шарттарды 

қабылдауға; 

12) халықаралық шетелдік ұйым тарапынан тағылымдаманы ұйымдастыруға 

байланысты мәселелерге белсенді қатысуға міндеттенемін. 

Ескертпелер: 

1) тағылымдамаға одан әрі қатысудан бас тартудың дәлелді себептеріне мыналар 

жатады: 

емдеу мекемесінің тиісті құжаттарымен расталған, тағылымдамаға қатысуға кедергі 

келтіретін денсаулық жағдайы; 

басталуы тағылымдамаға қатысуға кедергі келтіретін және құжатпен расталған 

отбасылық мән-жайлар (мысалы, жақын туысының ауруы немесе қайтыс болуы); 

тағылымдамаға жіберу күніне дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын алдын 

ала «Атамекен» ҚР ҰКП-ның тағылымдамаға қатысудың мүмкін еместігі туралы жазбаша 

хабарламасы; 

уәкілетті орган құжатпен растаған еңсерілмейтін күш мән-жайлар әрекетінің, яғни 

төтенше және сол жағдайлар кезіндегі еңсерілмейтін мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери 

іс-қимылдар және т.б.) салдары; 

2) кәсіпорын деп шетелге шығу кезінде тағылымдамаға қатысушы жұмыс істейтін 

жеке кәсіпкерлік субъектісі түсініледі. 

Міндеттеменің шарттары Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі 

мен Германия Федеративтік Республикасының Экономика және энергетика министрлігі 

арасындағы үкіметаралық келісімге сәйкес қарастырылған. 

Тағылымдама елі өзгерген жағдайда міндеттеме шарттары өзгертіледі. 

20__ ж.  «____» _____________ Қолы: ________ 

 

____________________________________________ 
 

 



 

  

2021 – 2025 жылдарға арналған 

кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 

ұлттық жоба шеңберінде 

кәсіпкерлікті қаржылық емес 

қолдау шараларын ұсыну 

қағидаларына 

12-қосымша 

 

 

Нысан 

 

«Іскерлік байланыстар» құралына қатысушылардың қызметіне кейінгі мониторинг 

нысаны 

 

р/с 

№ 

Ко

мп

ан

ия

ны

ң 

ата

уы 

Қат

ысу

шы

ның 

тегі, 

аты, 

әкес

інің 

аты 

(бол

ған 

жағ

дай

да) 

Лауаз

ымы 

Қыз

метт

ің 

қыс

қаш

а 

сипа

ттам

асы 

Эконо

микалы

қ 

қызмет 

түрлері

нің 

жалпы 

жіктеуі

ші 

бойын

ша 

саланы

ң/кіші 

саланы

ң атауы 

Активтердің 

орташа 

жылдық 

құны, мың тг. 

Компанияның 

жылдық 

орташа 

айналымы, 

мың тг. 

Жұмыс 

орындарының 

саны, адам 

Құрал

ға 

қатысқ

анға 

дейін 

Кейі

н 

Құралғ

а 

қатысқ

анға 

дейін 

Кей

ін 

Құра

лға 

қаты

сқан

ға 

дейі

н 

Кейін 

            

 

кестенің жалғасы 

Өткен 

жылға 

төленге

н салық 

көлемі, 

мың тг. 

Құралға 

қатысу 

мақсаты 

Тағылы

мдама 

елі 

Шетелдік 

серіктес 

компанияны

ң атауы 

Белгіле

нген 

ынтым

ақтаст

ық түрі 

Құралғ

а 

қатысу 

нәтиже

сі 

Ескер

ту 

Аймақ 

        

 

Ескертпе: басқа да оң нәтиже болған жағдайда, «Ескерту» бағанындағы ақпаратты 

көрсету қажет. 

 

____________________________________________ 
 


