
 Индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын әзірлеу 

жәненемесе сараптама жасау шығындарын өтеу 

 
Мемлекеттік орган Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық 

даму министрлігі (қызметті беруші - "QazIndustry" 

Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы" 

акционерлік қоғамы)  

 

Қызметті  алушылар заңды тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны   

1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

(бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация); 

2) Көрсетілетін қызметті беруші 

 

Қызметті көрсету 

мерзiмдерi 

11 (он бір) жұмыс күні 

 

 

Қызмет құны тегін  

 

Құжаттар тізбесі 

 

 

1) көрсетілетін қызметті алуға өтініш; 

2) орындаушының қызметтерді көрсету (жұмыстарды 

орындау) қорытындылары туралы есебі; 

3) төлем шығындары оларды өтеуге арналған өтінімге 

енгізілген қызметтерді қөрсетуге (жұмыстарды орындауға) 

шарттың көшірмесі, сондай-ақ осындай шартқа барлық 

қосымшалар және/немесе толықтырулар, келісімдер; 

4) өтелетін шығыстар бойынша орындаушы көрсеткен 

қызметтер (орындаған жұмыстар) актісінің (-лерінің) 

көшірмесі; 

5) өтелетін шығындар бойынша орындаушы көрсеткен 

қызметтердің (орындалған жұмыстардың) жалпы сомасына 

шот-фактуралардың көшірмелері; 

6) өтелетін шығындар бойынша орындаушы көрсеткен 

қызметтердің (орындалған жұмыстардың) жалпы сомасына 

төлем құжаттарының көшірмелері. 

Көрсетілген құжаттардан басқа индустриялық-инновациялық 

қызмет субъектісі шығындардың түріне байланысты 

мынадай құжаттарды қосымша ұсынады: 

7) ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыруды алу үшін 

индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын 

әзірлеуге жұмсалған шығындар бойынша: 

- лизингтік қаржыландыруды жүзеге асыратын Қазақстан 

Даму Банкінің еншілес ұйымының ұзақ мерзімді лизингтік 

қаржыландыру туралы оң шешімінің көшірмесі; 

8) Өнірдің кәсіпкерлерін қолдау картасына (бұдан әрі - 

Карта) енгізілген жоба үшін техникалық-экономикалық 

негіздемені әзірлеуге және / немесе сараптауға жұмсалған 

шығындар бойынша: 

- Картаға жобаның енгізілгенін растайтын құжаттың 

көшірмесі; 

- тиісті аттестаты бар аккредиттелген сараптама ұйымы 



немесе сарапшы немесе мемлекеттік сараптама ұйымы 

жүргізген техникалық-экономикалық негіздеменің 

ведомстводан тыс кешенді сараптамасының оң 

қорытындысының көшірмесі (егер осы қорытынды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті 

болған жағдайда). 

Өтініш және оған қоса берілген құжаттар: 

1) бір папкада қалыптасады; 

2) бірінші басшымен немесе оның міндеттерін атқаратын 

адаммен (егер бірінші басшының міндеттерін орындау 

туралы растайтын құжат болса) немесе жеке кәсіпкермен 

немесе олар уәкілеттік берген адаммен (сенімхат болған 

жағдайда) немесе жеке тұлғамен әр парағы куәландырады. 

Қолдың факсимильді көшірмесін қолдану арқылы өтінішті 

және оған қоса берілген құжаттарды куәландыруға жол 

берілмейді; 

3) араб цифрларымен нөмірленеді, нөмірлеу соңына дейін; 

4) өтiнiш берушiнiң мөр бедерімен (егер болса) әр парағы 

куәландырылады. 

Егер орындаушы Қазақстан Республикасының резиденті 

емес болса, осы тармақтың 5) тармақшасында көрсетілген 

құжаттың орнына, қызмет көрсету және осындай заңды 

тұлғаны тіркеу фактісін растайтын құжаттар ұсынылады. 

Өтініш берушінің орындаушы ұсынған қызметтердің 

қорытындылары туралы есебінде шығындарға байланысты 

жобаны іске асыру қажеттілігі туралы, қызметтерді 

көрсетуге негіз (келісімшарт деректері, орындаушының 

атауы), келісімшарт бойынша көрсетілетін қызметтер, 

сондай-ақ құралдың іске асырылуынан қол жеткізілген 

(күтілетін) нәтиже туралы ақпарат бар. 

 

Қызмет көрсету нәтижесі 

 

 

 

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 

Шығыстарды өтеу туралы келісім немесе мемлекеттік 

қызметті көрсетуден бас тарту 

 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020876#z130  
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