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КІРІСПЕ
Нормативтік базаның жаңа жүйесіне көшу құрылыс саласының нормативтіктехникалық құжаттарын Еуропаның дамыған елдерінің және жақын шетелдердің
халықаралық және мемлекетаралық нормаларымен үйлестіру жолы арқылы жүзеге
асырылады.
Құрылыстағы басшылық құжат ҚР ҚБҚ 8.02-01-2014 «Сәулет, қала құрылысы және
құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерді әзірлеу мен қайта әзірлеудің бағасын
анықтау» нормативтік құжаттардың жаңасын әзірлеудің және қолданыстағыларды қайта
әзірлеудің бағасын анықтаудың тәртібін белгілейтін нормативтік құжат ретінде Қазақстан
Республикасы аумағында әрекетке енгізіледі.
Жаңа нормативтік құжат нормативтерді әзірлеудегі және қайта әзірлеудегі еңбек
сіңіргіштікті анықтау негізінде нормативтерді әзірлеу мен қайта әзірлеудің нақты
шығындары мен күрделілігін белгілеудің есебімен, нормативтік-техникалық құжаттардың
жобаларының жаңа нұсқаларын дайындау жолы арқылы әзірленген.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ
БАСШЫЛЫҚ ҚҰЖАТТАРЫ
РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК НОРМАТИВТЕРДІ ӘЗІРЛЕУ МЕН ҚАЙТА ӘЗІРЛЕУДІҢ
БАҒАСЫН АНЫҚТАУ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПЕРЕРАБОТКИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОРМАТИВОВ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА
Енгізілген күні 2015-07-01
1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
1.1 Осы құрылыстағы басшылық құжаты мемлекеттік нормативтік техникалық
құжаттардың жаңасын әзірлеуге және қолданыстағыларын қайта әзірлеуге таралады.
1.2 Осы құрылыстағы басшылық құжаты сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың мазмұнының жаңалығы мен
күрделілігіне байланысты белгіленетін уақыт пен еңбек шығындарының нормаларының
негізгі параметрлерін белсендірудің есебімен жаңа нормативтерді әзірлеудің және
қолданыстағы нормативтерді қайта әзірлеудің бағасын анықтауға қатысты негізгі
қағидаттарды анықтайды және кешенді міндетті талаптар мен қағидаларды белгілейді.
1.3 Осы нормативтің қағидалары мемлекеттік қаржының есебінен мемлекеттік
нормативтік құжаттарды әзірлеу мен қайта әзірлеуді жүзеге асыратын сәулет, қала
құрылысы және құрылыс қызметінің субъектілері-қатысушылары үшін Қазақстан
Республикасы аумағында міндетті қолдануға тиесілі, ал мемлекеттік емес тапсырыс
беруші-ұйымдар үшін кепілдемелік сипатқа ие.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Осы құрылыстағы басшылық құжатын қолдану үшін келесі сілтемелік нормативтік
құжаттар керек:
ҚР ҚН 1.01-01-2011 «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер. Негізгі қағидалар».
ҚР ҚБҚ 1.01-01-2001 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтердің жобаларын әзірлеуге қатысты жұмыстарды жүргізудің
тәртібі.
ҚР СТ 1.1-2005 Қазақстан Республикасының техникалық реттеу мемлекеттік жүйесі.
Терминдер мен анықтамалар.
Ресми басылым
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ҚР СТ 1.5-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеу мемлекеттік жүйесі.
Стандарттарды құрастыруға, баяндауға, рәсімдеуге және мазмұнына қойылатын жалпы
талаптар.
ҚР Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің 24.11.2001 жылғы № 275-п
«Мемлекеттік органдарда НҚА мен басқа да құжаттарды орыс тілінен мемлекеттік тілге
және мемлекеттік тілден орыс тіліне аударуға қатысты жұмыстардың уақытының типтік
нормалары» бұйрығы.
Ескертпе - Осы мемлекеттік нормативті пайдалану кезінде сілтемелік құжаттардың
әрекетін ағынды жыл жағдайы бойынша жасалатын және ай сайын шығарылатын
ақпараттық бюллетень-журналға сай келетін ақпараттық «Қазақстан Республикасы
аумағында әрекет ететін сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтік
құқықтық
және
нормативтік-техникалық
актілердің
тізбесі»,
«Қазақстан
Республикасының стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарының көрсеткіші»,
«Қазақстан Республикасының стандарттау жөніндегі мемлекетаралық нормативтік
құжаттарының көрсеткіші» каталогтары бойынша тексеру мақсатқа сай келеді. Егер
сілтемелік құжат ауыстырылған (өзгертілген) болса, онда осы нормативтерді пайдалану
кезінде ауыстырылған (өзгертілген) құжатты басшылыққа алу керек. Егер сілтемелік
құжат ауыстырылмай алынып тасталған болса, онда оған сілтеме жасалған ереже осы
сілтемені қозғамайтын бөлікте қолданылады.
3 ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР
Осы құрылыстағы басшылық құжатта ҚР СТ 1.1 берілген тиісті терминдер мен
анықтамалар қолданылған.
4 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
4.1 Осы ережелерде белгіленген жұмыстардың бағасы ҚР ҚН 1.01-01 және 2-бөлімде
көрсетілген басқа нормативтерде баяндалған талаптарға сәйкес мемлекеттік
нормативтерді әзірлеуге (қайта әзірлеуге), рәсімдеуге, келісу мен қабылдауға дайындауға
қатысты жұмыстарды жүргізуді қарастырады.
4.2 Нормативтік құжаттарды жасаудың құны мен еңбек сіңіргіштігін бағалау:
- нормативтік құжаттарды әзірлеу мен қайта әзірлеуге шарт жасасқан кезде;
- тақырыптық жоспарды қалыптастыру жоспарларын және нормативтік-техникалық
құжаттарды әзірлеу мен қайта әзірлеу жөніндегі бағдарламаларды құру кезінде
жүргізіледі.
4.3 Мемлекеттік нормативтерді (құрылыстағы нормативтік-техникалық құжаттарды)
әзірлеу мен қайта әзірлеудің бағасы оларды әзірлеудегі немесе қайта әзірлеудегі еңбек
сіңіргіштіктен, орындаушылардың біліктілік құрамынан, еңбек ақының, материалдық
шығындардың деңгейінен, мемлекеттік, орыс және басқа тілдерге аудару қажеттілігінен,
Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген мемлекеттік бюджетке міндетті
аударымдар мен төлемдерден, сараптамалық бағалау жүргізуге шығатын шығыннан шыға
анықталады.
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4.4 Мемлекеттік нормативтерді әзірлеу, қайта қарастыру және өзгертулер енгізу
кезеңдерінің құнын бағалау, сонымен қатар оларға сараптама жүргізу осы басшылық
құжаттың қағидаларына сәйкес қайта әзірленетін мемлекеттік нормативтердің бағасына
пайызбен белгіленеді.
5 НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫ ӘЗІРЛЕУДЕГІ ЖӘНЕ ҚАЙТА ӘЗІРЛЕУДЕГІ
ЕҢБЕК СІҢІРГІШТІКТІ БАҒАЛАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ
5.1 Мемлекеттік нормативтерді әзірлеудегі еңбек сіңіргіштікті бағалаудың
әдістемесі
5.1.1 Мемлекеттік нормативтерді әзірлеу және қайта әзірлеу осы жұмыстарға
тартылатын мамандардың біліктілігінің, қиындығының, нормативтік құжаттардың
көлемінің және жаңашылдығының есебімен орындалатын жұмыстардың негізінде іске
асырылады.
5.1.2 Нақты мемлекеттік нормативті әзірлеудегі еңбек сіңіргіштікті бағалау кезінде
мемлекеттік нормативтің бір бетін әзірлеуге қолданбалы базалық еңбек сіңіргіштік (Е б)
бағаланады.
5.1.3 Мемлекеттік нормативті әзірлеудегі еңбек сіңіргіштікті бағалау кезінде қажетті
шығындарды, оның ішінде орыс тілінен мемлекеттік тілге немесе мемлекеттік тілден орыс
тіліне аударуға шығатын шығындарды ескеру керек.
5.1.4 Беттің N санынан тұратын мемлекеттік нормативті әзірлеудегі жалпы еңбек
сіңіргіштікті бағалау (Ес, адам/күн) төмендегі формула бойынша анықталады:
Еб = Е6 х N х qNc х qүйл х qжаң

(1)

мұнда Еб – мемлекеттік нормативтің бір бетін әзірлеудегі базалық еңбек сіңіргіштік,
адам/күн;
N – әзірленетін және бекітуге жоспарланған мемлекеттік нормативтің бетінің саны;
qNc – мемлекеттік нормативтің көлеміне (бетпен саналады) байланысты мемлекеттік
нормативті әзірлеудегі (әзірлеу үшін жоспарланған беттерде) еңбек сіңіргіштіктің
коэффициенті;
qүйл – сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінің нақты қарастырылатын
саласы үшін басқа арнайы талаптарды, ережелерді, қағидаларды, есептеу әдістерін,
конструктивтік шешімдерді және басқа нормативтер мен қолданысқа енгізілген
үйлестірілген ұлттық нормативтерден алынғандарды қолдануды анықтайтын үйлестіру
деңгейінің коэффициенті;
qжаң – сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінің нақты саласындағы (жаңа
технология және терминологиямен, жаңа талаптармен, ережелермен, қағидалармен,
есептеу әдістерімен, конструктивтік шешімдермен ж.б. функционалдық байланысқан)
жаңалықтың коэффициенті.
5.1.5 Жұмыстың мазмұндамалық бөлігін, сонымен қатар оларды орындау үшін талап
етілетін (үлестік қатысу) әзірлеуші-мамандардың және сарапшылардың біліктілігін
анықтау арқылы мемлекеттік нормативтердің бір бетін әзірлеуге шығатын жалпы түрдегі
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нормативтік еңбек сіңіргіштік 1-кестеде берілген.
5.1.6 Мемлекеттік нормативті әзірлеуге (қайта әзірлеуге) қатысты жұмыстардың
кезеңдері мен түрлерінің еңбек сіңіргіштігінің нормативтік мәндері орташа статистикалық
тәсіл кезінде өңделген және талданған жұмыс кезеңдерінің еңбек сіңіргіштігінің
сараптамалық бағасына негізделеді, нормативтің әрбір нақты түрін әзірлеудің
ерекшеліктерімен түзетілген.
5.1.7 Нормативтің тиісті бөлімін әзірлеудің нормативтік еңбек сіңіргіштігі
нормативтің сол бөлімін әзірлеудің көлеміне кіретін тиісті технологиялық операцияларды
орындаудың нормативтік еңбек сіңіргіштігінің шамаларын сомалау жолымен анықталады.
Тиісті кезеңді орындаудың нормативтік еңбек сіңіргіштігі өз кезегінде сол операцияны
құрайтын технологиялық әрекеттердің орташа статистикалық нормативтік еңбек
сіңіргіштігінің шамаларын сомалау жолымен анықталады (2-кесте).
1-кесте – Мемлекеттік нормативтің бір бетін әзірлеуге шығатын жалпы түрдегі
нормативтік еңбек сіңіргіштік

Маманның біліктілігі
1. Бөлімше жетекшісі
(т.ғ.д., т.ғ.к.)
2. Сәулет, қала
құрылысы және
құрылыс қызметі
саласындағы
қолданыстағы
нормативтік құжаттарға
сәйкес біліктілікке сай
анықталатын
мемлекеттік нормативті
әзірлеу кезіндегі нақты
пәндік саладағы топтың
жетекшісі-маманәзірлеуші (т.ғ.д., т.ғ.к.)
3. Стандарттау және
мөлшер
шығармашылығы
саласындағы әзірлеушімаман (т.ғ.к., бас маман)
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Жұмыстың мазмұндамалық
бөлігі
Жұмысты басқару, жобаға
жетекшілік ету
Жаңа терминдер мен
семантикалық
конструкциялардың сәйкестілігін
сараптау, мөлшерлеу
объектілеріне қойылатын
талаптарды әзірлеу және
әзірленетін нормативті
халықаралық нормалармен және
стандарттармен үйлестірудің
есебімен ғылыми редакциялау

Мәтінді тексеру және түзету.
Әзірленетін норматив
талаптарын Техникалық
мөлшерлеудің ұлттық жүйесінің
қағидаларына сәйкестендіру
және терминологиялық бірлік
пен қолданыстағы мемлекеттік

Нормативтік
еңбек
сіңіргіштік
Ен, адам/күн*
Е1

Қатысудағ
ы үлестік
салмағы

Е2

0,2

Е3

0,3

0,1
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1-кесте – Мемлекеттік нормативтің бір бетін әзірлеуге шығатын жалпы түрдегі
нормативтік еңбек сіңіргіштік (жалғасы)

Маманның біліктілігі

Жұмыстың мазмұндамалық
бөлігі

Нормативтік
еңбек
сіңіргіштік
Ен, адам/күн*

Қатысудағ
ы үлестік
салмағы

Е4

0,4

(ұлттық) (мемлекетаралық)
нормативтерге өзгерту енгізуге
қатысты ұсыныстар әзірлеуді
қоса, қолданысқа енгізілген
мемлекеттік (ұлттық) және
мемлекетаралық нормативтермен
(стандарттармен) үйлестіру
5. 1-санатты менеджер
Жобаның негізгі бөлімін әзірлеу,
(басқарушы маман)
мәтіндерді жинақтауға қатысты
жұмыстарды орындау және
графикалық материалдары мен
есептеу әдістемесі бар норматив
жобасының редакцияларын
дайындау, өзгертулер мен
толықтырулар енгізу
Нормативтік еңбек сіңіргіштік: Ен = Е1 + Е 2 + Е 3 + Е 4

2-кесте – Нормативтерді әзірлеудегі нормативтік еңбек сіңіргіштік
Мемлекеттік
нормативтің түрі

Мемлекеттік қала
құрылыстық
нормативтер мен
регламенттер
Мемлекеттік құрылыс
нормалары
Жобалау және
құрылыс салу
жөніндегі ережелер
жинақтары

Нормативтік еңбек сіңіргіштік*
Ес,
адам/ай(Е1+Е2+Е3+Е4)

мамандардың орташа
статистикалық нормативтік еңбек
сіңіргіштігі
Е1
Е2
Е3
Е4

24,5

2,45

4,9

7,35

9,8

24,4

2,44

4,9

7,35

9,8

23,1

2,31

4,62

6,93

9,24
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2-кесте – Нормативтерді әзірлеудегі нормативтік еңбек сіңіргіштік
(жалғасы)
Мемлекеттік
Нормативтік еңбек сіңіргіштік*
нормативтің түрі
Ес,
мамандардың орташа
адам/ай(Е1+Е2+Е3+Е4) статистикалық нормативтік еңбек
сіңіргіштігі
Е1
Е2
Е3
Е4
Технологиялық
жобалау нормалары
Мемлекеттік
стандарттар
Арнайы техникалық
шарттар АТШ
Құрылыстағы
басшылық құжаттары
Нормативтіктехникалық құралдар
Әдістемелік құжаттар
мен нұсқаулықтар
Технологиялық
карталар
Сметалық нормалар

20,3

2,03

4,06

6,09

8,12

20,9

2,09

4,18

6,27

8,36

22,0

2,2

4,4

6,6

8,8

19,7

1,97

3,94

5,91

7,88

19,6

1,96

3,92

5,88

7,84

19,5

1,95

3,9

5,85

7,8

20,5

1,93

3,86

5,79

8,92

24,4

2.12

4.58

6.95

10,75

Сметалық бағалардың
1.05
2.18
4.61
10,56
18,4
жинақтары
Мемлекеттік сәулетқұрылыстық бақылау
және
қадағалау,
сәйкестілікті бағалау
нормативтері
1,84
3,68
5,52
7,36
18,4
Қағидалар
1,87
3,74
5,66
7,48
18,7
* Сараптамалық бағалаудың негізінде анықталады.
Орташа статистикалық еңбек сіңіргіштік алдыңғы жылдардың тәжірибесіне жүргізілген
талдаудың негізінде анықталды
5.2 Мемлекеттік
сіңіргіштікті анықтау

нормативтерді

әзірлеудегі

(қайта

әзірлеудегі)

еңбек

5.2.1 Мемлекеттік нормативті әзірлеудегі (қайта әзірлеудегі) еңбек сіңіргіштікті
анықтауға қатысты жұмыстардың құрамына нормативтік әзірлеуге жасасқан шартқа дейін
тапсырыс беруші дайындаған техникалық тапсырмадан басқа, нормативті әзірлеудің
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барлық кезеңдері жатады.
5.2.2 Мемлекеттік нормативті әзірлеудегі еңбек сіңіргіштікті есептеуге арналған
шығыс деректерге:
– мемлекеттік нормативті әзірлеудегі еңбек сіңіргіштіктің базалық нормативі;
– мемлекеттік норматив бетінің санын ескеретін коэффициент жатады.
5.2.3 Мемлекеттік нормативті әзірлеудегі (қайта әзірлеудегі) еңбек сіңіргіштік Т нә,
адам/ай, нормативтің жаңашылығы мен үйлестіру сипаттарын біріктіру есебі арқылы
түрленген, (1) формула бойынша нормативті әзірлеудің эксперименталдық бағасы мен
күрделігінің негізіндегі базалық нормативтік еңбек сіңіргіштік бойынша келесі формула
арқылы анықталады:
Tнә = Тбн х qNc х qжаң
(2)
мұнда Тбн – әзірлеудің нормативтік еңбек сіңіргіштігі мен әзірленетін нормативтің
күрделілік коэффициентіне байланысты анықталатын мемлекеттік нормативті әзірлеудегі
еңбек сіңіргіштіктің базалық нормативі, адам/ай;
qNс – мемлекеттік норматив бетінің санын ескеретін коэффициент;
qжаң – оны 5-кестеге сай халықаралық нормативтермен үйлестірудің есебі бар
әзірленетін немесе қайта әзірленетін мемлекеттік нормативтің жаңашылығының
коэффициенті.
5.2.4 Мемлекеттік нормативті әзірлеудегі еңбек сіңіргіштіктің базалық нормативінің
мәні келесі шамаларды ескеру арқылы анықталады:
Ен – оның күрделілігін, оның ішінде ғылым сіңіргіштігін бағалаудың белгіленген
орташа статистикалық амалына негізделген, нақты түрдегі нормативті әзірлеудегі
нормативтік еңбек сіңіргіштік (3-кесте);
qкүр – әзірленетін нормативтің замани ғылым мен техниканың келешекті
көрсеткіштерін; құрылыстағы нормалау бойынша елдердің халықаралық немесе өңірлік
нормативтеріне сәйкес келетін көрсеткіштерді; сонымен қатар қағидаттық жаңа
шешімдерді, нормалау саласындағы қайта енгізілген талаптарды ескеретін күрделілік
коэффициенті.
Мемлекеттік нормативті әзірлеу күрделілігінің коэффициентінің q күр жоғарыда
көрсетілген факторлардың ықпал ету деңгейіне байланысты үш мәні (күрделіліктің үш
тобы) болуы мүмкін:
Күрделіліктің I-тобы – өнімнің нақты түріне немесе қызметтің қысаң бағытына
талаптарды белгілейтін мемлекеттік нормативтер;
Күрделіліктің IІ-тобы – өнімнің топтық түріне немесе бірнеше мамандандырылған
бағыттарды қамтитын қызметтің кең бағытына қойылатын талаптарды регламенттейтін
нормативтік құжаттар;
Күрделіліктің IІІ-тобы – өнімнің нақты не топтық түріне немесе нақты
халықаралық нормативтік құжаттармен және ИСО, СЕН ұйымдарымен, экономикалық
тұрғыдан дамыған елдердің ұлттық стандарттарымен үйлестірілген қызметтің бағытына
қойылатын талаптарды регламенттейтін мемлекеттік нормативтер.
5.2.5 Мемлекеттік нормативті әзірлеу кезінде анықталатын жұмыстың еңбек
сіңіргіштігінің нормативтік мәндері мен күрделілік коэффициенті qкүр 3-кестеде берілген.
5.2.6 Әзірлеудегі базалық еңбек сіңіргіштік мына формула бойынша анықталады:
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Ебн = Ен х qкүр

(3)

3-кесте – Мемлекеттік нормативті әзірлеу кезінде анықталатын жұмыстың
еңбек сіңіргіштігінің нормативтік мәндері мен күрделілік коэффициенті qкүр
Мемлекеттік нормативтің
түрі

1
Мемлекеттік қала құрылыстық
нормативтер
мен
регламенттер
Мемлекеттік
құрылыс
нормалары
Жобалау және құрылыс салу
жөніндегі
ережелер
жинақтары
Технологиялық
жобалау
нормалары
Мемлекеттік стандарттар
Арнайы техникалық шарттар
АТШ
Құрылыстағы
басшылық
құжаттары
Нормативтік-техникалық
құралдар
Әдістемелік құжаттар мен
кепілдемелер
Технологиялық карталар

Нормативтік
еңбек
сіңіргіштік
Ен , адам/ай
2

3

4

5

0,68

0,75

0,9

0,65

0,76

0,91

0,66

0,75

0,90

0,65

0,73

0,81

0,65

0,69

0,80

0,68

0,75

0,91

0,66

0,73

0,85

0,63

0,71

0,84

0,62

0,7

0,83

20,5
24,4

0,65

0,7

0,80

0,65

0,76

0,91

18,4

0,64

0,71

0,77

18,4

0,64

0,71

0,77

18,7

0,64

0,69

0,74

24.5
24,4
23,1

20,5
20,9
22,0
19,7
19,6
19,5

Сметалық нормалар
Сметалық бағалардың
жинақтары
Мемлекеттік
сәулетқұрылыстық бақылау және
қадағалау,
сәйкестілікті
бағалаудың нормативтері
Қағидалар

Берілген күрделілік топтары
бойынша qкүр мәні
I
II
III

5.2.7 Әзірленетін (қайта әзірленетін) мемлекеттік норматив бетінің (А4 Word
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форматында жоларалық интервалы 1,15, 12-шрифт) санын ескеретін qNс коэффициенті 4кесте бойынша анықталады.
5.2.8 Халықаралық және мемлекетаралық нормалармен үйлестірілген мемлекеттік
нормативті әзірлеудегі (қайта әзірлеудегі) еңбек сіңіргіштікті бағалау кезінде әзірленетін
(қайта әзірленетін) құжаттың жаңалығының деңгейі 5-кесте бойынша пайдаланылады.
5.2.9 Мемлекеттік нормативті әзірлеудегі (қайта әзірлеудегі) еңбек сіңіргіштікті бөлу
төмендегідей болуы керек:
15 % – шарт жасасу, техникалық тапсырманы әзірлеу және бекіту, ақпарат жинау,
жұмыс бағдарламаларын дайындау ж.т.б.;
60 % – мемлекеттік нормативтің бірінші редакциясының жобасын әзірлеу және пікір
алу үшін тарату;
25 % – мемлекеттік нормативтің соңғы редакциясының жобасын әзірлеу, келісу және
бекіту мен қабылдауға ұсыну.
4-кесте – Әзірленетін (қайта әзірленетін) мемлекеттік нормативтің көлемін (бет
санын) ескеретін коэффициенттің qNс мәндері
Бет саны (2000
белгісі бар
А4 формат)
qNс мәні

10 дейін

11-20

2130

31-40

4150

51-60

61-80

81100

101150*

0,25

0,33

0,66

0,75

1,00

1,25

1,33

1,66

1,75

* - мемлекеттік нормативтің 150 беттен асатын көлемі кезінде әрбір кейінгі 10 бетке
1,75 коэффициентіне 0,1 қосу керек
5-кесте – Әзірленетін немесе қайта әзірленетін мемлекеттік
нормативтің жаңашылдығының деңгейін ескеретін коэффициенттің qжаң мәні
№
1
2
3
4
5
6

Жұмыстардың атауы
Жаңа мемлекеттік нормативтік әзірлеу
Халықаралық нормалармен үйлестірілген жаңа мемлекеттік
нормативті әзірлеу
Мемлекетаралық нормалармен үйлестірілген жаңа мемлекеттік
нормативті әзірлеу
Қолданыстағы мемлекеттік нормативтің 30% дейінгі мазмұнын
пайдалану арқылы мемлекеттік нормативті қайта әзірлеу
Қолданыстағы мемлекеттік нормативтің 30%60% дейінгі мазмұнын пайдалану арқылы қайта әзірлеу
Қолданыстағы мемлекеттік нормативтің 60 % аса
мазмұнын пайдалану арқылы мемлекеттік
нормативті қайта әзірлеу

qжаң мәні
1,50
1,2
1,0
0,75
0,55
0,40

Ескертпе - Қайта әзірленетін мемлекеттік нормативті халықаралық және мемлекетаралық нормалармен
үйлестіру кезінде qжаң мәндері қайта әзірлеудің тиісті коэффициенттерін 0,15 арттыру арқылы қабылданады
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6 НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫ ӘЗІРЛЕУДІҢ (ҚАЙТА ӘЗІРЛЕУДІҢ)
БАҒАСЫН АНЫҚТАУДЫҢ ТӘРТІБІ
6.1 Барлық түрдегі және күрделілік топтарындағы мемлекеттік нормативтерді
әзірлеудің және қайта әзірлеудің бағасы мына формула бойынша есептелінеді:
Бәқ = Жор Х Енә Х КҰ + Бауд

(4)

мұнда Бәқ – әзірлеудің (қайта әзірлеудің) бағасы, теңге;
Жор – нормативті әзірлеуге қатысатын мамандардың орташа айлық жалақысы, теңге;
Енә – 2-формула бойынша анықталған мемлекеттік нормативті әзірлеудегі немесе
қайта әзірлеудегі еңбек сіңіргіштік, адам/ай;
Кұ – нормативті әзірлеуді (қайта әзірлеудің) жүзеге асыратын ұйымның жанама
шығындарының (жүкқұжат, пайдалануға беру, материалдық және басқа да шығындары)
коэффициенті. Сонымен қатар коэффициент ҚҚС қоса, мемлекеттік бюджетке төленетін
міндетті аударымдар мен есептерді де ескереді. Есептеу кезінде 2,5 тең етіп қабылданады;
Бауд – мемлекеттік нормативтің аудармасының бағасы.
6.2 Еңбек ақының орташа айлық қорын есептеу кезінде жұмыс төмендегідей төрт
адамнан тұратын орындаушылар тобымен (инженерлік-техникалық қызметкер) жүзеге
асырылады деп қабылданады:
- бөлімше жетекшісі;
- топтың жетекшісі;
- бас маман;
- басқарушы маман.
Еңбек ақының орташа айлық қоры құрылыс саласындағы нақты орташа айлық
жалақының, маманның еңбек ақысы қорының коэффициентінің, 6-кесте бойынша
орындаушылардың қатысуының салыстырмалық салмағының есебіне сәйкес мемлекеттік
нормативті әзірлеуге немесе қайта әзірлеуге маманның қатысуының үлестік салмағының
негізінде анықталады.
6.3 Инженерлік-техникалық қызметкердің орташа айлық жалақысы құрылыс
саласындағы нақты орташа айлық жалақының, маманның еңбек ақысы қорының
коэффициентінің, 6-кестеге сай мемлекеттік нормативті әзірлеуге немесе қайта әзірлеуге
маманның қатысуының үлестік салмағының және негізгі өндірістік қызметкердің
еңбекақы қорынан 16 пайыз мөлшерде әкімшілік-шаруашылық қызметкердің
еңбекақысына шығатын шығындардың негізінде мына формула бойынша есептелінеді:
Жор=(2,0Х0,1+1,5Х0,2+1,3х0,3+1,0х0,4)хЖоақХ1,16ХМЕКоаХМЕКжос=
1,497ХЖоақХМЕКжосХМЕКоақ

(5)

мұнда Жоақ – құрылыс саласындағы орташа айлық жалақы, мемлекеттік нормативті
әзірлеу немесе қайта әзірлеудің бағасын анықтаудың күнінен алдыңғы жылдың
статистикасы бойынша уәкілетті мемлекеттік органның ресми деректері бойынша
қабылданады;
МЕКоақ – құрылыс саласындағы орташа айлық жалақының мәнін есептеу үшін тиісті
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қабылдау жылының минималдық есептік көрсеткіші;
МЕКжос – ішінде мемлекеттік нормативті әзірлеу немесе қайта әзірлеу жоспарланған
жыл үшін бекітілген минималдық есептік көрсеткіш.
6 -кесте – Мемлекеттік нормативті әзірлеу немесе қайта әзірлеу кезіндегі
еңбек ақының орташа айлық қоры

№

Орындаушының
лауазымы

1
2
3
4

Бөлімше жетекшісі
Топтың жетекшісі
Бас маман
Басқарушы маман

Маманның еңбекақы
қорының құрылыс
саласындағы нақты орташа Қатысудың үлестік салмағы
айлық жалақысына
коэффициенті
2,0
0,1
1,5
0,2
1,3
0,3
1,0
0,4

7 НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛГЕ ЖӘНЕ БАСҚА
ТІЛДЕРГЕ АУДАРУДЫҢ БАҒАСЫ
7.1 Нормативтік құжатты мемлекеттік, орыс немесе басқа тілдерге аударудың бағасы
келесі формула бойынша есептелінеді:
Бауд=
1,201ХКбХЖорХ21,5

(6)

мұнда Бауд – мемлекеттік нормативтің аудармасының бағасы;
1,201 – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 24.11.2001 жылғы
№ 275-п бұйрығына сәйкес 1 баспа бетін аудару және толық жазбаша аударманы
редакциялау үшін норма болып табылатын құжатты аударудың коэффициенті;
Кб – аударма бетінің (2000 белгісі бар А4 форматтағы) көлемі;
Жор – жұмысшылар еңбекақысының орташа айлық қоры, теңге.
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Негізгі сөздер: мемлекеттік нормативтер, әзірлеу, қайта әзірлеу, бағаның орташа айлық
жалақылық құны, әзірлеудің бағасы, аударманың бағасы
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ВВЕДЕНИЕ
Переход на новую систему нормативной базы, осуществляется путем гармонизации
нормативных технических документов строительной отрасли с международными и
межгосударственными нормами развитых стран Европы и ближнего зарубежья.
Настоящий руководящий документ в строительстве вводится в действие на
территории
Республики
Казахстан
в
качестве
нормативного
документа,
устанавливающего порядок определения стоимости разработки новых и переработки
действующих государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и
строительства.
Новый нормативный документ разработан на основе определения трудоемкости
разработки и переработки нормативов с учетом установления фактических затрат и
сложности разработки и переработки нормативов, путем подготовки новых вариантов
проектов нормативно-технических документов.
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РДС РК 8.02-01-2014
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ БАСШЫЛЫҚ
ҚҰЖАТТАРЫ
РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПЕРЕРАБОТКИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОРМАТИВОВ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА
VALUATION DEVELOPMENT AND REFINING ОF SТАТЕ REGULATION
IN THE FIELDS OF ARCHITECTURE, URBAN PLANNING AND
CONSTRUCTION
Дата введения 2015-07-01
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящий руководящий документ в строительстве распространяется на
разработку новых и переработку действующих государственных нормативов в области
архитектуры, градостроительства и строительства.
1.2 Настоящий руководящий документ в строительстве определяет основные
принципы и устанавливает комплексные требования и положения по определению
стоимости разработки новых и переработки действующих государственных нормативов в
области архитектуры, градостроительства и строительства с учетом актуализации
основных параметров по нормам времени и трудовым затратам, устанавливаемым в
зависимости от новизны и сложности содержания государственных нормативных
документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
1.3 Положения настоящего норматива подлежат обязательному применению на
территории
Республики
Казахстан
субъектами-участниками
архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности, осуществляющих разработку и
переработку государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и
строительства за счет государственных средств, а для не государственных организацийзаказчиков документ имеет рекомендательный характер.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Для применения настоящего руководящего документа в строительстве необходимы
следующие ссылочные нормативные документы:
СН РК 1.01-01-2011 Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства. Основные положения.
РДС РК 1.01-01-2001 Порядок проведения работ по подготовке проектов
государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
СТ РК 1.1-2005 Государственная система технического регулирования Республики
Казахстан. Термины и определения.
СТ РК 1.5-2013 Государственная система технического регулирования Республики
Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию
стандартов.

Издание официальное
1
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Приказ Министерства труда и социальной защиты населения РК от 24.11.2001 г. №275-п
«Типовые нормы времени на работы по переводу с русского языка на государственный
язык и с Государственного языка на русский язык НПА и других документов в
Государственных органах».
Примечание - При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить
действие ссылочных документов по информационным «Перечню нормативных правовых и нормативнотехнических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории
Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан и
«Указателю межгосударственных нормативных документов», составляемых ежегодно по состоянию на
текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими нормативами
следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без
замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем руководящем документе в строительстве применены соответствующие
термины и определения, приведенные в СТ РК 1.1.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Стоимость работ, определяемая согласно настоящего РДС, предусматривает
проведение всего комплекса работ по разработке (переработке), оформлению,
согласованию и подготовке к принятию государственных нормативов в области
архитектуры, градостроительства и строительства (далее - государственные нормативы)
согласно требованиям, изложенными в СН РК 1.01-01 и других нормативных документах.
4.2
Оценка стоимости и трудоемкости создания нормативных документов
производится:
- при заключении договоров на разработку и переработку нормативных документов;
- при составлении планов формирования тематического плана и программ по
разработке и переработке нормативно-технических документов.
4.3 Стоимость разработки и переработки государственных нормативов определяют
исходя из трудоемкости их разработки или переработки, квалифицированного состава
исполнителей, уровня оплаты труда, материальных затрат, необходимости перевода на
государственный, русский или другие языки, обязательных отчислений и платежей в
государственный бюджет, установленных законодательством Республики Казахстан,
затрат на проведение экспертной оценки.
4.4 Оценку стоимости этапов разработки, пересмотра и внесения изменений в
государственные нормативы, а также проведение их экспертизы устанавливает в
процентах к стоимости вновь разрабатываемого государственного норматива
в
соответствии с положениями настоящего нормативного документа.
5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТРУДОЕМКОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПЕРЕРАБОТКИ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
5.1 Методика оценки трудоемкости разработки государственных нормативов
5.1.1 Разработка и переработка государственных нормативов осуществляется на
основе трудоемкости выполняемых работ с учетом квалификации специалистов
привлекаемых к этим работам, сложности, объема и новизны нормативных документов.
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5.1.2 При оценке трудоемкости разработки конкретного государственного норматива
оценивается базовая трудоемкость применительно к разработке одной страницы
государственного норматива (Тб).
5.1.3 При оценке трудоемкости разработки государственного норматива необходимо
учитывать необходимые затраты, в том числе на перевод с русского на государственный
или с государственный на русский языки.
5.1.4 Оценка общей трудоемкости разработки государственного норматива (Тс,
чел./день), состоящего из N-го количества страниц, определяется по формуле:

Tс = Tб х N х qNc х qгарм х qнов

(1)

где Tб – базовая трудоемкость разработки одной страницы государственного
норматива, чел./день;
N – число страниц разрабатываемого и планируемого к утверждению
государственного норматива;
qNc – коэффициент трудоемкости разработки государственного норматива,
зависящий от объема государственного норматива (в страницах);
qгарм – коэффициент уровня гармонизации, определяющий применение для
рассматриваемой конкретной области архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности специальных требований, правил, положений, методов расчетов,
конструктивных решений и др., позаимствованных из других нормативов и введенных в
действие гармонизированных национальных нормативов;
qнов
–
коэффициент
новизны
конкретной
области
архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности (функционально связан с новой
технологией и терминологией, новыми требованиями, правилами, положениями,
методами расчетов, конструктивными решениями и др).
5.1.5 Нормативная трудоемкость в общем виде на разработку одной страницы
государственных нормативов с определением содержательной части работ, а также
требуемой для их выполнения квалификации специалистов - разработчиков и экспертов
(долевое участие) приведена в таблице 1.
5.1.6 Нормативные значения трудоемкости этапов и видов работ по разработке
(переработке) государственного норматива основываются на обработанных и
проанализированных при среднестатистическом подходе экспертных оценках
трудоемкости этапов работ, откорректированы в соответствии с особенностями
разработки каждого конкретного вида норматива.
5.1.7 Нормативная трудоемкость разработки соответствующего раздела норматива
определяется путем суммирования величин нормативной трудоемкости выполнения
соответствующих технологических операций, входящих в объем разработки данного
раздела норматива. В свою очередь, нормативная трудоемкость выполнения
соответствующей
стадии
определяется
путем
суммирования
величин
среднестатистической
нормативной
трудоемкости
технологических
действий,
составляющих данную операцию (Таблица 2).
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Таблица 1 – Нормативная трудоемкость в общем виде на разработку одной страницы
государственного норматива
Квалификация специалиста

Содержательная часть работы

1. Руководитель
Руководство работой, управление
подразделения (д.т.н., к.т.н)
проектом
2. Руководитель группы Анализ соответствия новых терминов
специалист-разработчик
и семантических конструкций,
(д.т.н., к.т.н.) в конкретной
разработка требований к объектам
предметной области при
нормирования и научное
разработке государственного редактирование с учетом
норматива определяемый
гармонизации разрабатываемого
согласно классификации в
норматива а с международными
соответствии с действующими нормами и стандартами
нормативными документами в
области архитектурной,
градостроительной и
строительной деятельности
3. Специалист-разработчик в Проверка и корректировка текста.
области стандартизации и
Соответствие требований
нормотворчества (к.т.н,
разрабатываемого норматива пологлавный специалист )
жениям Национальной системы
технического нормирования и гармонизация с введенными в действие
государственными (национальными) и
межгосударственными нормативами
(стандартами), включая обеспечение
терминологического единства и разработки предложений по внесению
изменений в действующие государственные (национальные)
(межгосударственные) нормативы
4. Менеджер 1-й категории
Разработка основного раздела проек(ведущий специалист)
та, выполнение работ по комплектации текстов и подготовка редакции
проекта норматива с графическими
материалами и методикой расчета,
внесение изменений и дополнений.

Нормативная трудоемкость Тн = Т1 + Т2 + Т3 + Т4.
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Нормативная Удельный
трудоемкость вес участия
Tн, чел./день*

Т1

0,1

T2

0,2

T3

0,3

T4

0,4
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Таблица 2 – Нормативная трудоемкость разработки нормативов
Вид государственного
норматива

Нормативная трудоемкость*
Tн,
чел./мес.

среднестатистическая нормативная
трудоемкость специалистов
Т1
Т2
Т3
Т4

(Т1+Т2+Т3+Т4)

Государственные
градостроительные
нормативы и регламенты
Государственные
строительные нормы
Своды правил по
проектированию и
строительству
Нормы технологического
проектирования

24,5

2,45

4,9

7,35

9,8

24,4

2,44

4,9

7,35

9,8

23,1

2,31

4,62

6,93

9,24

20,3

2,03

4,06

6,09

8,12

20,9

2,09

4,18

6,27

8,36

22,0

2,2

4,4

6,6

8,8

19,7

1,97

3,94

5,91

7,88

19,6

1,96

3,92

5,88

7,84

19,5

1,95

3,9

5,85

7,8

Технологические карты

20,5

1,93

3,86

5,79

8,92

Сметные нормы

24,4

2.12

4.58

6.95

10,75

Сборники сметных цен
Нормативы
государственного
архитектурностроительного контроля и
надзора,
оценки
соответствия
Положения

18,4

1.05

2.18

4.61

10,56

18,4
18,7

1,84
1,87

3,68
3,74

5,52
5,66

7,36
7,48

Государственные
стандарты
Специальные технические
условия СТУ
Руководящие документы в
строительстве
Нормативно-технические
пособия
Методические документы
и рекомендации

* Определяются на основании экспертных оценок.
Среднестатистическая трудоемкость определена
предыдущих лет

на основе проведенного анализа опыта

5.2 Определение трудоемкости разработки (переработки) государственного
норматива
5.2.1 В состав работ по определению трудоемкости разработки (переработки)
государственного норматива входят все этапы разработки норматива, за исключением
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технического задания подготовляемого заказчиком до заключения договора на разработку
норматива.
5.2.2 Исходными данными для расчетов трудоемкости разработки государственного
норматива являются:
- базовый норматив трудоемкости разработки государственного норматива;
- коэффициент, учитывающий число страниц государственного норматива.
5.2.3 Трудоемкость разработки (переработки) государственного норматива Трн,
чел./мес, определяется по базовой нормативной трудоемкости на основе
экспериментальных оценок и сложности разработки норматива по формуле (1),
преобразованной с учетом объединения характеристик новизны и
гармонизации
норматива, по формуле:
Tр н = Тб. н х qNc х qнов,
(2)
где Тб.н – базовый норматив трудоемкости разработки государственного норматива,
чел./мес, определяемый в зависимости от нормативной трудоемкости разработки и
коэффициента сложности разрабатываемого норматива;
qNc – коэффициент, учитывающий число страниц государственного норматива;
qнов – коэффициент новизны разрабатываемого или перерабатываемого
государственного норматива с учетом его гармонизации с международными нормативами
по таблице 5;
5.2.4 Значение базового норматива трудоемкости разработки государственного
норматива определяется, учитывая следующие величины:
Тн – нормативная трудоемкость разработки норматива конкретного вида,
основанный на установившемся среднестатистическом подходе к оценке его сложности, в
частности наукоемкости (таблица 3);
qсл – коэффициент сложности разрабатываемого норматива, учитывающий:
перспективные показатели достижений современной науки и техники; показатели,
соответствующие международным или региональным нормативам стран по
нормированию в строительстве, а также принципиально новые решения, вновь вводимые
требования в области нормирования.
Коэффициент сложности разработки государственного норматива qсл в зависимости
от степени влияния вышеуказанных факторов может иметь три значения (на три группы
сложности):
I группа сложности – государственные нормативы, устанавливающие требования к
конкретному виду продукций или узкому направлению деятельности.
II группа сложности – нормативные документы, регламентирующие требования к
групповому виду продукции или широкому направлению деятельности, охватывающему
несколько специализированных направлений.
III группа сложности – государственные нормативы, регламентирующие требования
к конкретному или широкому виду продукции или направлению деятельности,
гармонизированные с конкретными международными нормативными документами и
организациями ИСО, СЕН, национальными стандартами экономически развитых стран.
5.2.5
Нормативные
значения
трудоемкости работ и коэффициент сложности
qсл определяемого при разработке государственного норматива приведены в Таблице 3.
5.2.6 Базовая трудоемкость разработки определяется по формуле:
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Т б.н = Тн х qсл

(3)

Таблица 3 – Базовые нормативы трудоемкости работ и коэффициент сложности qсл
при разработке государственного норматива
Вид государственного
норматива
Государственные
градостроительные нормативы
и регламенты,
Государственные
строительные нормы
Своды правил по
проектированию и
строительству,
Нормы технологического
проектирования
Государственные стандарты
Специальные технические
условия СТУ
Руководящие документы в
строительстве,
Нормативно-технические
пособия
Методические документы и
рекомендации
Технологические карты
Сметные нормы
Сборники сметных цен
Нормативы государственного
архитектурно-строительного
контроля и надзора, оценки
соответствия
Положения

Нормативная
трудоемкость
T.н , чел./мес
24.5

Значение qсл по группам сложности
I
II
III

0,68

0,75

0,9

0,65

0,76

0,91

0,66

0,75

0,90

0,65

0,73

0,81

0,65

0,69

0,80

0,68

0,75

0,91

0,66

0,73

0,85

0,63

0,71

0,84

0,62

0,7

0,83

20,5
24,4
18,4
18,4

0,65
0,65
0,64
0,64

0,7
0,76
0,71
0,71

0,80
0,91
0,77
0,77

18,7

0,64

0,69

0,74

24,4
23,1

20,5
20,9
22,0
19,7
19,6
19,5

5.2.7 Коэффициент qNс, учитывающий число страниц (формат А4, в формате Word шрифт 12 с межстрочным интервалом 1,15) разрабатываемого (перерабатываемого),
государственного норматива определяется по таблице 4.
5.2.8 При оценке трудоемкости разработки (переработки) государственных
нормативов гармонизированных с международными и межгосударственными нормами
используется степень новизны разрабатываемого (перерабатываемого) с документа по
таблице 5.
5.2.9 Распределение трудоемкости по этапам разработки (переработки) проекта
государственного норматива должно быть следующим:
15 % – заключение договоров, сбор информации, подготовка программы работ и т.д.;
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60 % – разработка и рассылка на отзыв проекта первой редакции проекта
государственного норматива;
25 % – разработка, согласование и представление окончательной редакции проекта
государственного норматива для утверждения и принятия.
Таблица 4 – Значения коэффициента, учитывающий объем (число страниц)
разрабатываемого (перерабатываемого) государственного норматива – qсN
Количество
страниц
(формата А4 с
2000 знаками)
Значение qсN

до 10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-80 81-100

101150*

0,25

0,33

0,66

0,75

1,00

1,25

1,33

1,75

1,66

* - при объеме государственного норматива свыше 150 страниц, на каждые последующие 10
страниц к коэффициенту 1,75 следует прибавлять 0,1

Таблица 5 – Значение коэффициента, учитывающий степень новизны
разрабатываемого или перерабатываемого государственного норматива qнов
№
1
2
3
4
5
6

Наименование работ
Разработка нового государственного норматива
Разработка нового государственного норматива с гармонизацией с
международными нормативами
Разработка нового государственного норматива с гармонизацией с
межгосударственными нормативами
Переработка государственного норматива с использованием до 30%
содержания существующего государственного норматива
Переработка с использованием от 30% до 60% содержания
существующего государственного норматива
Переработка с использованием свыше 60% содержания существующего
государственного норматива

Значение

qнов
1,50
1,2
10
0,75
0,55
0,40

ПРИМЕЧАНИЕ При гармонизации перерабатываемого государственного норматива с
международными и межгосударственными нормативами значения qнов принимаются с повышением
соответствующих коэффициентов переработки на 0,15

6 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ
(ПЕРЕРАБОТКИ) НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
6.1 Стоимость разработки и переработки нормативных документов всех видов и
групп сложности рассчитывают по следующей формуле:
СРП = Зср Х ТРН Х КО + Сп,
где Срп - стоимость разработки (переработки), тенге;
8
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Зср - среднемесячная заработная плата специалистов, участвующих в разработке
норматива, тенге;
Т р н - трудоемкость разработки или переработки государственного норматива,
определенная по формуле 2, чел./ мес;
КО - коэффициент, косвенных расходов организации, осуществляющей разработку
(переработку) норматива (накладные, эксплуатационные, материальные и прочие
расходы). Коэффициент также учитывает обязательные отчисления и платежи в
государственный бюджет, включая НДС. В расчетах принимается равным 2,5;
Сп - стоимость перевода государственного норматива.
6.2 При расчете среднемесячного фонда оплаты труда принимается, что работа
осуществляется группой исполнителей (инженерно-технический персонал), состоящей из
четырех человек:
- руководитель подразделения;
- руководитель группы;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
Среднемесячный фонд оплаты труда определяется на основе фактической
среднемесячной заработной платы сфере профессиональной, научной и технической
деятельности, коэффициента фонда оплаты труда специалиста, удельного веса участия
специалиста в разработке или переработке государственного норматива в соответствии с
учетом удельного веса участия исполнителей по таблице 6.
6.3 Среднемесячная заработная плата инженерно-технического персонала
рассчитывается на основе фактической среднемесячной заработной платы сфере
профессиональной, научной и технической деятельности, коэффициента фонда оплаты
труда специалиста, удельного веса участия специалиста в разработке или переработке
государственного норматива в соответствии с таблицей 6 и расходов на оплату труда
административно-хозяйственного персонала в размере 16 процентов от фонда оплаты
труда основного производственного персонала по формуле:
Зср= (2,0Х0,1 + 1,5Х0,2 + 1,3Х0,3 + 1,0Х0,4)ХЗфсрХ1,16ХМРПфср Х МРПплан =
1,497ХЗфсрХМРПплан ХМРПфср
(5)
где Зфср - среднемесячная заработная плата в сфере профессиональной, научной и
технической деятельности, принимается по официальным данным уполномоченного
государственного органа по статистике, за год предшествующий дате определения
стоимости разработки или переработки государственного норматива;
МРПфср - минимальный расчетный показатель, соответствующий году принятия для
расчета значения среднемесячной заработной платы в строительной отрасли;
МРПплан - минимальный расчетный показатель установленный для года, в течение
которого планируется разработка или переработка государственного норматива.
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Таблица 6 – Среднемесячный фонд оплаты труда при разработке или переработке
государственных нормативов

№

1
2
3
4

Должность исполнителя

Коэффициент фонда оплаты
труда специалиста к
фактической среднемесячной
заработной плате в
строительной отрасли

Удельный вес
участия

2,0
1,5
1,3
1,0

0,1
0,2
0,3
0,4

Руководитель подразделения
Руководитель группы
Главный специалист
Ведущий специалист

7 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОДА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, РУССКИЙ ИЛИ ДРУГИЕ ЯЗЫКИ
7.1 Стоимость перевода государственного норматива на государственный, русский
или другие языки рассчитывается по следующей формуле:
Сп = 1,201XКсXЗсрX 21,5

(6)

где Сп – стоимость перевода государственного норматива;
1,201 – коэффициент перевода документа, являющийся нормой времени на перевод
и на редактирование полного письменного перевода 1-го печатного листа согласно
Приказа Министерства труда и социальной защиты населения РК от 24.11.2001 г. №275п;
Кс – количество страниц перевода (формата А4 с 2000 знаков);
Зср – среднемесячный фонд оплаты труда работников, тенге.
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МКС 91.010.40-20
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