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Кіріспе 

 

 2019 жылғы қаңтарда «Кинематография туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) қабылдануы Қазақстан 

Республикасының киноөндірісі саласындағы азаматтық-құқықтық 

қатынастарды реттеу қажеттігінен туындады.   

Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуына байланысты сапасы 

төмен шетелдік кино өнімдерінің еліміздің ақпараттық кеңістігіне енуінің 

жеткіліксіз бақылануы отандық кинематографтың және тұтастай алғанда 

еліміздің мәдениетінің дамуына кері әсер етеді.  

«Кинематография туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 13-

бабының 5-тармағына сәйкес, «Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік 

орталығы» КЕАҚ: 

«1) ұлттық фильмдер деп танылуға үмітті киножобалар мен ұлттық 

фильмдерге мемлекеттік қаржылық қолдау ұсынудың; 

2) кинематография саласындағы субсидияларды төлеудің бірыңғай 

операторы болып табылады.  

 Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қызметі мынадай 

мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асыруға бағытталған: 

1) ұлттық фильмдер деп танылуға үмітті киножобаларды 

қаржыландыру; 

2) ұлттық фильмдерді прокаттау және көрсету, оның ішінде олармен 

байланысты іс-шаралар (таралымын көбейту, дубляж жасау, субтитрлеу не 

кадр сыртындағы аударма, жарнама); 

3) ұлттық фильмдердің халықаралық кинофестивальдерге қатысуы, 

кино күндерін және шетелде ұлттық фильмді ілгерілетуге бағытталған өзге 

де іс-шараларды өткізу; 

4) кинематография саласында кадрлардың біліктілігін арттыруды 

ұйымдастыру;     

5) кинематография саласындағы субсидияларды төлеу (біздің жағдайда 

несие – бұл толығымен өтеусіз пайдалану, бірақ қатаң түрде қайтару шарты 

бойынша берілетін белгілі бір ақша сомасы. Жеке мүлікті, бағалы қағаздарды 

және, әрине, жылжымайтын мүлікті кепілге қойып несиенің 

қайтарымдылығын (қайтару бойынша міндеттемелердің орындалуын) 

қамтамасыз етуге болады.  

«Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы» Коммерциялық емес 

акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Орталық, Қоғам) 2019 - 2021 

жылдардағы қызметіне жүргізілген талдау өндірістік қызметте туындайтын 

қандай да бір міндеттерді шешу жолдарын көздейді.   

«Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамының даму стратегиясы – Қоғамның көзқарасын, 

миссиясын, стратегиялық мақсаттары мен міндеттерінің негіздемесін 

айқындайтын ішкі құжат.   
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Көзқарас – болжамды кезеңнің соңына қарай (шамамен 3 жыл) 

Орталықтың жайғасымын айқындайды.  

Миссия – уәкілетті орган Орталықтың алдына қоятын міндеттерге 

сәйкес келеді және бұл ретте «Кинематография туралы» ҚР Заңы 

талаптарының нормалары контекстінде Қоғамның негізгі мақсатын қамтиды.  

 Орталықтың миссиясына сәйкес стратегиялық мақсаттары 

айқындалған: 

 

1. Кинематография саласындағы нормативтік базаны жетілдіру;  

2. Орталықтың қаржы-шаруашылық қызметінің тиімділігін арттыру; 

3. Тұрақты және үдемелі даму – Қоғамды басқару жүйесі мен 

құрылымын жетілдіру. 

   

1. Заң нормаларын қолдану практикасы киноөндіріс саласындағы 

азаматтық-құқықтық қатынастарды реттейтін заңға тәуелді жаңа нормативтік 

құқықтық актілерді әзірлеуге және қолданыстағы актілерге өзгерістер мен 

толықтырулар енгізуге Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 

министрлігінің (бұдан әрі – уәкілетті орган) тікелей қатысатынын және 

бастамашылық жасайтынын куәландырады, атап айтқанда: 

 

1) қабылданған заңға тәуелді нормативтік актілерге, атап айтқанда, 

Қағидаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу: 

- ұлттық фильмдер деп танылуға үмітті киножобаларды іріктеу, оларды 

шығаруға мемлекеттік қаржылық қолдау көрсету, ұлттық фильм 

критерийлерін;  

- ұлттық фильмдерді прокаттаудан және көрсетуден түсетін кірістерден 

Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығына аударымдар көлемін; 

- киноматериалдарды тапсыру – мемлекеттік архивке тапсыру тәртібін 

айқындай отырып, киноматериалдың форматы мен жабдығының/ақпарат 

жеткізгішінің, дереккөздерінің негізгі өлшемдерін, олардың түрлерін;  

- фильмді ұлттық деп тану және ұлттық фильм куәлігін беру. Ұлттық 

фильм критерийлерін; 

- кинематография саласындағы субсидияларды төлеу тәртібі мен 

шарттарын; 

- ұлттық фильмдер деп танылуға үмітті киножобаларды 

қаржыландыру және қаржыландыру көлемінің нормативтерін айқындау.  

 

2) Принятие новых подзаконных нормативных актов: 

- кино өндірісін ұйымдастыру ережелері – киноны түсіру кезеңдерінің 

негізгі түрлері, кино түсіру тәртібі мен реттілігі, жұмыстың негізгі түрлері 

және т. б.;   

- киножобаларды бағалау және қабылдау ережесі – киножобаны өткізу 

тәртібі және шығармашылық, техникалық бағалау өлшемдері; 
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- декорацияларды, костюмдерді, деректемелерді, өзге де тауар-

материалдық құндылықтарды және кино өндірісінің құралдарын қабылдау-

тапсыру, сақтау қағидалары. 

2. Орталықтың қаржы-шаруашылық қызметінің тиімділігін арттыру. 

Бизнес-процестерді әртараптандыру, ұлттық фильмдер және ұлттық 

фильмдер деп танылуға үмітті киножобаларға мемлекеттік қаржылық қолдау 

көрсету түрлерінің портфелін кеңейту. 

3.  Тұрақты және үдемелі даму – Қоғамның басқару жүйесі мен 

құрылымын жетілдіру. 

 Киноөндіріс және кинопрокат нарығын дамытуға жауап беретін тиімді 

әрі жүйелі жұмысты ұйымдастыру үшін Орталықтың құрылымы мен штат 

кестесіне өзгерістер енгізу. 

 

 «Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы» Коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы құрылымының жобасы қоса беріледі.   

 

 

 

 


