ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 27 октября 2015 года № 757

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении
Положения о методике формирования тарифов (цен) на
платные услуги (работы)" от 26 октября 2000 года № 637
В целях приведения в соответс твие с Законом Кыргызской Республики "О государственных и
муниципальных услугах", руководствуясь статьями 10 и 17 конс титу ционного Закона К ыргызской
Республики "О Правительс тве Кыргызской Респу блики", Правительство Кыргызской Республики
постановляет:
1. Внести в пос тановление Правительс тва Кыргызской Республики "Об у тверждении
Положения о методике формирования тарифов (цен) на платные услуги (работы)" от 26 октября
2000 года № 637 следующие изменения и дополнения:
- наименование изложить в следующей редакции:
"Об у тверждении Порядка определения размера оплаты за оказание государс твенных и
муниципальных услуг (работы)";
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утверд ить прилагаемый Поряд ок определения
государственных и муниципальных услуг (работы).";

размера

оплаты

за

оказание

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Запретить органам исполнительной влас ти и их с труктурным и территориальным
подразд елениям, государс твенным и муниципальным учрежд ениям взимать плату за исполнение
функциональных обязаннос тей.";
- по всему тексту на государс твенном языке слово " толотуучу " в различных падежах
заменить словом " толонуучу" в соответс твующих падежах;
в Положении о методике формирования тарифов (цен) на платные услуги (работы)",
утвержденном вышеуказанным пос тановлением:
- наименование Положения изложить в следующей редакции:
"Поряд ок определения размера оплаты за оказание государс твенных и муниципальных услуг
(работы)";
- по всему текс ту слово "Положение" в различных падежах заменить словом "Порядок" в
соответс твующих падежах;
- по всему тексту на государственном языке:
слова "Кыргыз Республикас ынын Окмоту но караштуу Монополияга карты саясат боюнча
мамлекеттик комиссиясы", "Кыргыз Республикасынын Президентине караш туу А таандаш тыкты
коргоо жана онуктуруу боюнча Кыргыз Республикасынын улу ттук комиссиясы", "Атаандаш тыкты
коргоо жана онуктуруу боюнча у луттук комиссиясы" в различных падежах заменить словами
"монополияга каршы мамлекеттик органы" в соо тветс твующих падежах;
слово " толотуучу" в различных падежах заменить словом "толонуучу" в соответс твующих
падежах;
- пункт 1. 1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Нас тоящий Порядок определения размера оплаты за оказание гос ударс твенных и
муниципальных услуг (работы) (д алее - Поряд ок) является единым методическим указанием по
формированию тарифов (цен) на государс твенные и муниципальные услуги (далее - платные
услуги) (работы), оказываемые государс твенными органами, их структурными и территориальными

подразд елениями, государс твенными и муниципальными учреждениями, включенными в Единый
реес тр (перечень) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их
структурными подразделениями и подведомс твенными учреждениями, Базовый реес тр
муниципальных услуг (далее - реес тры государс твенных и муниципальных услуг) и реес тр
разрешительных документов.";
- пункт 2. 2 признать у тратившим силу;
- пункт 2.3 пос ле слов "Правительс твом Кыргызской Респу блики" д ополнить с ловами ", ес ли
такое у твержд ение предусмотрено законодательс твом, а в остальных случаях - руководителем
государственного органа";
- в пункте 2.4:
в абзаце первом слова "государс твенным антимонопольным органом К ыргызской
Республики, его территориальными органами" заменить с ловами " территориальными
подразд елениями государс твенного антимонопольного органа Кыргызской Республики";
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Тарифы (цены) на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями,
утверждаются предс тавительными органами мес тного самоуправления по согласованию с
территориальными подразд елениями государс твенного антимонопольного органа К ыргызской
Республики.";
- в пунктах 2.6 и 4.2:
слово "подведомс твенные" заменить слов ом "структу рные", слово "учрежд ения" заменить
словами "государственные и муниципальные учреждения";
слова "Единый сис тематизированный реес тр (перечень) государс твенных платных услуг и
реес тр разрешительных документов" заменить с ловами "реес тры государствен ных и
муниципальных услуг";
- в пункте 3.1:
в абзаце первом слово "органам" заменить словом "подразделениям";
в абзаце пятом пред ложение второе исключить;
абзац десятый признать утратившим силу;
- в пункте 5.1:
абзац четырнад цатый изложить в следующей ред акции:
"- выплата заработной платы за фактически выполненную работу, начис ленной в
соответс твии с законодательством Кыргызской Республики. В себестоимос ть услуг (работ)
включаются затраты на оплату труда только государс твенных и муниципальных органов, их
подведомс твенных и территориальных под разделений, находящихся на самофинансировании, и
структур, работникам которых заработная плата предусматривается штатным расписанием за счет
специальных средств;";
абзац двадцать четвертый пос ле с лова "с тоимос ти" дополни ть словами ", приобретенных за
счет внебюджетных (специальных) средс тв";
- пункт 5. 2 дополнить абзацем семнад цатым следующего содержания:
"- заработная плата основного персонала, финансируемая из бюджетных средств.";
- в пункте 7.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"7.1.
Государственный
антимонопольный
орган
Кыргызской
Республики,
его
территориальные подразделения рассматривают предс тавленные проекты тарифов (цен) на
платные ус луги (работы) и согласовывают в с рок не позднее 20 рабочих д ней со дня пос тупления
всех расчетных и справочных материалов в полном объеме, предусмотренном нас тоящим
Порядком.";
в абзацах втором и третьем слова "с даты" заменить словами "со дня";

- в пунктах 8.1 и 9.2 слова " территориальных органов" в различных падежах заменить
словами " территориальных подразделений" в соответствующих падежах.
2. Признать у тратившими силу:
- пос тановление Правительс тва Кыргызской Республики "О внесении изменений и признании
утратившими силу некоторых решени й Правительс тва Кыргызской Республики по вопросу
деятельнос ти Государс твенной комиссии при Правительс тве Кыргызской Республики по
антимонопольной политике" от 1 марта 1999 год а № 112;
- пункта 3 постановления Правительс тва Кыргызской Р еспублики "О внесении изменений,
дополнений в некоторые решения Правительства К ыргызской Республики в облас ти
предпринимательства" от 17 июля 2001 года № 356.
3. Настоящее пос тановление вс тупает в силу по истечении пятнад цати дней со дня
официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 10 ноября 2015 года N 110
Премьер-министр
Кыргызской Республики

Т.Сариев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ
Бишкек шаары, 2015-жылды н 27-октябры № 757

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 26октябрындагы № 637 "Акы төлөтүүчү кызмат
көрсөтүүлөргө (иштерге) тарифтерди (баа) түзүүнүн
методикасы жөнүндө жобону бекитүү тууралуу"
токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү
жөнүндө
"Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрс өтүүлөр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын
Мыйзамына шайкеш келтирүү максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз
Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерин жетекчиликке алуу
менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:
1. Кыргыз Респу бликасынын Өкмөтүнүн 2000 -жылдын 26-октябрындагы № 637 "Акы
төлөтүүчү кызмат көрс өтүүлөргө (иштерге) тарифтерди (баа) түзүүнүн методикасы жөнүнд ө жобону
бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
- аталыш ы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү (иш терд и) үчүн акы төлөөнүн
өлчөмүн аныктоо тартибин бекитүү жөнүндө";
- 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"1. Тиркелген: Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтард ы көрсөтүү (иштерди) үчүн акы
төлөөнүн өлчөмүн аныктоо тартиби бекитилсин.";
- 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"3. Аткаруу бийлигинин органдарына жана алард ын түзүмдүк жана аймактык бөлүктөрүнө,
мамлекеттик жана муниципалд ык мекемелерге функционалд ык милдеттерин аткаруу үчүн акы
алууга тыюу салынс ын.";
- мамлекеттик тилд еги бү ткүл тексти боюнча ар канд ай жөндөмөдөгү " төлөтүүчү" деген сөз
тийиш түү жөндөмөдө " төлөнүүчү" деген сөз менен алмаштырылсын;

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Акы төлөтүүчү кызмат көрсөтүүлөргө (иш терге)
тарифтерд и (баа) түзүүнүн методикас ы жөнүндө жобод о:
- жобонун аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү (иш терд и) үчүн акы төлөөнүн
өлчөмүн аныктоо тартиби";
- бүткү л текс ти боюнча ар кандай жөндөмөдөгү "Жобо" деген сөз тиешелүү жөндөмөдө
"Тартип" деген сөз менен алмаштырылсын.;
- мамлекеттик тилдеги бү ткүл текс ти боюнча:
ар канд ай жөндөмөдөгү "Кыргыз Р еспубликас ынын Өкмөтүнө караш туу Монополияга каршы
саясат боюнча мамлекеттик комиссиясы", "Кыргыз Р еспубликас ынын Президентине караш туу
Атаандаш тыкты коргоо жана өнүктүрүү боюнча К ыргыз Республикасынын у лу ттук комиссияс ы",
"Атаандаш тыкты коргоо жана өнүктүрүү боюнча у луттук комиссияс ы" деген сөздөр тиешелүү
жөндөмөдө "Кыргыз Р еспубликасынын монополияга каршы мамлекеттик органы" деген сөзд өр
менен алмаш тырылс ын;
ар кандай жөнд өмөдөгү " төлөтүүчү" деген сөз тийиштүү жөндөмөдө " төлөнүүчү" деген сөз
менен алмаш тырылс ын;
1. 1-пункту төмөнкүдөй ред акцияда баянд алс ын:
"1.1. Ушул Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтард ы көрсөтүү (иштерди) үчүн акы
төлөөнүн өлчөмүн аныктоо тартиби (мындан ары - Тартип) аткаруу бийлигинин органдары,
алардын түзүмдүк бөлүктөрү жана ведомс тволук мекемелери тарабынан көрсөтү лүүчү
Мамлекеттик кызмат көрсөтүү лөрдүн бирдиктүү реес трине (тизмегине), Муниципалд ык кызмат
көрсөтүүлөрдүн базалык реестрине (мынд ан ары - мамлекеттик жана муниципалдык кызмат
көрсөтүүлөрдүн реестри) жана уруксат берүүчү документтердин реестрине киргизилген
мамлекеттик органд ар, алардын түзүмдүк жана аймактык бөлүктөрү, мамлекеттик жана
муниципалд ык мекемелер тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик жана муниципалдык кызмат
көрсөтүүлөргө (мынд ан ары - акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр) (иш терге) тарифтерди
(бааларды) түзүү боюнча бирдиктүү көрсөтмө болуп саналат.";
- 2.2-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;
- 2.3-пункту "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет" деген сөздөрдөн кийин ", эгерде
мындай бекитүү мыйзамдарда каралган болсо, ал эми калган учурларда мамлекеттик органд ын
жетекчиси бекитет" деген сөздөр менен толукталсын;
- 2.4-пунктунд а:
биринчи абзацынд агы "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караш туу Монополияга каршы
саясат боюнча мамлекеттик комиссияс ы, анын аймактык органдары" деген сөзд өр "Кыргыз
Республикасынын монополияга каршы мамлекеттик органынын аймактык бөлүктөрү" деген сөздөр
менен алмаш тырылс ын;
төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
"Муниципалдык мекемелер тарабынан көрсөтү лгөн акы төлөнүүчү кызматтарга тарифтер
(баалар) Кыргыз Республикасынын монополияга карш ы мамлекеттик органынын аймактык
бөлүктөрү менен маку лдашуу боюнча жергиликтүү өз алд ынча башкаруунун өкүлчүлүктүү
органд ары тарабынан бекитилет.";
- 2.6 жана 4.2-пункттарынд а:
"ведомстволук" деген сөз "түзүмдүк" деген сөз менен, "мекемелер" деген сөз "мамлекеттик
жана муниципалдык мекемелер" деген сөздөр менен алмаш тырылсын;
"Мамлекеттик акы төлөмө кызмат көрсөтүү лөрдүн сис темаланган бирдиктүү реестрине
(тизмесине) жана уруксат берүүчү документтерд ин реес трине" деген сөздөр "Мамлекеттик жана
муниципалд ык кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрине" деген сөзд өр менен алмаш тырылсын;
- 3.1-пунктунд а:
биринчи абзацынд агы
алмаш тырылсын;

"органдарына"

деген

сөз

"бөлүктөрүнө"

деген

сөз

менен

бешинчи абзацынын экинчи сүйлөмү алып салынсын;
онунчу абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;
- 5.1-пунктунд а:
он төртү нчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эсептелген, иш жүзүндө аткарылган
жумуш үчүн эмгек акыны төлөө. Кызмат көрсөтүү лөрдүн (иш тердин) өздүк наркына өзүн -өзү
каржылаган мамлекеттик жана муниципалдык органдардын, алард ын вед омстволук жана аймактык
бөлүктөрүнүн, кызматкерлерине эмгек акы атайын каражаттардын эсебинен ш таттык ырааттама
менен каралган түзүмдөрдүн гана эмгек акы төлөөгө кеткен чыгымдар кирет.";
жыйырма төртүнчү абзацы "наркына" деген сөздөн кийин "бюджеттик эмес (атайын)
каражаттард ын эсебинен алынган" деген сөздөр менен толукталсын;
- 5.2-пункту төмөнкүдөй мазмундагы он жетинчи абзац менен толукталсын:
"- бюджеттик каражаттард ан каржылануучу негизги персоналдын эмгек акысы.";
- 7.1-пунктунд а:
биринчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баянд алс ын:
"Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мамлекеттик органы, анын аймактык
бөлүктөрү акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөргө (иш терге) тарифтердин (баалардын) берилген
долбоорлорун карашат жана ушул Тартипте каралган бард ык эсеп-кысап жана маалымат
материалдар толук көлөмдө келип түшкөн күндөн тартып 20 жумуш күндөн кечиктирбеген мөөнөттө
макулдашат.";
экинчи жана
алмаш тырылсын;

үчүнчү

абзацтагы

"учурдан"

деген

сөз

"күндөн"

деген

сөз

менен

- 8.1 жана 9.2-пункттардагы ар канд ай жөндөмөдөгү "аймактык орг андары" деген сөздөр
тиешелүү жөндөмөд ө "аймактык бөлүктөрү" деген сөздөр менен алмаш тырылсын.
2. Төмөнкү лөр күчүн жоготту деп таанылс ын:
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылд ын 1-мартындагы № 112 "Кыргыз
Республикасынын Өкмөтү нө караш туу Антимонопо лиялык саясат боюнча мамлекеттик
комиссиянын ишмердигинин маселелери боюнча айрым чечимд ерине өзгөртүү киргизүү жана күчүн
жоготкондугун таануу жөнүндө" токтому;
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылд ын 17-июлу ндагы № 356 " Ишкердик
тармагынд а Кыргыз Республикас ынын Өкмөтү нүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү,
толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомунун 3-пункту.
3. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
"Эркин Тоо" газетасынын 2015-жылды н 10-ноябры нда № 110 жарыяланды
Кыргыз Республикасынын
Премьер-министри
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