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Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету процестерінің тізбесі мен олардың мазмұны 
 

р/с 

№ 

Процестердің 

атауы 

АҚ қамтамасыз ету процестерінің мазмұнына 

қойылатын талап 

Түсіндірме ақпарат 

1 2 3 4 

1 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологияларм

ен байланысты 

активтерді 

басқару 

1. Ақпаратты өңдеу құралдарымен 

байланысты активтерді сәйкестендіру, сыныптау 

және маркалау қағидаларында айқындалған 

активтерді сәйкестендіру тәртібіне сәйкес 

активтерді сәйкестендіру; 

2. Ақпаратты өңдеу құралдарымен 

байланысты активтерді сәйкестендіру, сыныптау 

және маркалау қағидаларында айқындалған 

сыныптау жүйесіне сәйкес ақпаратты сыныптау; 

3. Ақпараттандыру объектілерін сыныптау 

қағидаларының талаптарына сәйкес сынақ 

объектісіне айқындалған сыныпты тексеру; 

4. Ақпаратты өңдеу құралдарымен 

байланысты активтерді сәйкестендіру, сыныптау 

және маркалау қағидаларында айқындалған 

маркалау қағидаттарына сәйкес активтерді 

маркалау; 

5. Сәйкестендірілген активтерге жауапты 

тұлғаларды бекіту; 

6. Активтер тізілімін қабылданған тізілім 

нысанына сәйкес жүргізу және өзектілендіру; 

7. Ақпаратты өңдеу құралдарымен 

байланысты активтерді сәйкестендіру, сыныптау 

және маркалау қағидаларында айқындалған 

сыныптау жүйесіне сәйкес активтермен жұмыс 

істеу (беру, пайдалану, сақтау, енгізу/шығару және 

қайтару) рәсімдерін айқындау, құжаттау және іске 

асыру; 

8. Есептеу техникасы құралдарын, 

телекоммуникациялық жабдықты және 

бағдарламалық қамтылымды паспорттандыру; 

1. Ұйымда активтерді сәйкестендіру (активтерді белгілеу) 

рәсімі құрылуы тиіс (активтерді сәйкестендіру жұмыстарының 

қорытындылары бойынша әрбір актив үшін оның құндылығы, 

маңыздылығы, аса маңыздылығы, құпиялылығы бағаланады және 

оның құндылығы айқындалады, «жоғары», «орташа», «төмен» 

деген 3 деңгей пайдаланылады (құпиялылықты, тұтастықты және 

қолжетімділікті бұза отырып, актив өзінің қауіпсіздік қасиеттерін 

жоғалтқан жағдайда). 

Активтерді сәйкестендіру рәсімінің орындалуы Активтер 

тізілімін жасаумен және бекітумен, сондай-ақ Есептеу техникасы 

құралдарын, телекоммуникациялық жабдықты және 

бағдарламалық қамтылымды түгендеу мен паспорттандыру 

қағидаларына сәйкес түгендеу жүргізу арқылы расталуға тиіс). 

2. Ақпаратты өңдеу құралдарымен байланысты активтерді 

(мысалы, құпия деректер, дербес деректер және т.б.) 

сәйкестендіру, сыныптау және маркалау қағидаларында 

айқындалуы тиіс сыныптау жүйесіне сәйкес АЖ және интернет - 

ресурстарда жайылатын ақпаратты сыныптауды жүргізу қажет.  

Ақпаратты сыныптау нәтижелерін құжатпен көрсету (ресімдеу) 

және осы құжатты бекіту қажет. 

3. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 

министрінің м.а. 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 135 бұйрығымен 

бекітілген Ақпараттандыру объектілерін сыныптау және 

ақпараттандыру объектілерінің сыныптауышына немесе 

«электрондық үкіметтің» архитектуралық порталынан алынған 

ақпаратқа сәйкес ТЭН, ТТ-да СО сыныбын анықтау қажет. 

Құжатты АИ иесі бекітуі керек (мысалы, Бірінші басшы, 

Басшының орынбасары және т.б.). 

4. Ұйымда активтерді, оның ішінде Ақпаратты өңдеу 

құралдарымен байланысты активтерді сәйкестендіру, сыныптау 

және маркалау қағидаларында айқындалған маркалау 
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9. Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялармен байланысты активтерді 

қабылдап алу/тиеу кезінде жұмыстарды қауіпсіз 

ұйымдастыру; 

10. Серверлік және телекоммуникациялық 

жабдықты, деректерді сақтау жүйелерін, жұмыс 

станцияларын, ақпарат тасымалдауыштарды 

қауіпсіз кәдеге жарату (қайта пайдалану). 

қағидаттарына сәйкес келетін ақпаратты маркалау рәсімдерінің 

жиынтығы іске асырылуға тиіс. Активтерді маркалауға арналған 

процедуралар физикалық және ақпараттық активтерді қамтуы 

керек. Назарға алынуға тиіс объектілер: серверлік 

инфрақұрылымды, телекоммуникациялық инфрақұрылымды, 

желілік инфрақұрылымды, электр-фурнитураны және т.б. қамтуы 

тиіс. Виртуалды активтер үшін: физикалық түрде 

таңбаланбайтын виртуалды серверлер, виртуалды свитчтер, 

желілер, кіші желілер, виртуалды дискілер үшін Ақпаратты өңдеу 

құралдарымен байланысты активтерді сәйкестендіру, сыныптау 

және маркалау қағидаларына сәйкес электрондық таңбалау 

құралдары пайдаланады. 

5. Сәйкестендірілген активтерге жауапты тұлғаларды бекіту 

жүзеге асырылуы тиіс.  

Активтер иелерінің АҚ-ны қамтамасыз ету жөніндегі міндеті 

құжатпен бекітілуі тиіс. 

6. Ұйымда активтер тізілімі жүргізілуі тиіс. 

Активтер тізілімінің нысаны Ақпаратты өңдеу құралдарымен 

байланысты активтерді сәйкестендіру, сыныптау және маркалау 

қағидаларында айқындалатын нысанға сәйкес келуге тиіс. 

7. Құжатта (құжаттарда) активтерді сыныптау схемасын 

ескеретін активтермен қауіпсіз жұмыс істеу рәсімдерін айқындау 

қажет. 

Мобильдік құрылғылармен қауіпсіз жұмыс істеу рәсімдерінің 

мазмұны ҚР СТ 27002-2015 6.2.1-тармағының ұсынымдарына 

сәйкес болуы тиіс. 

Ұйым таза үстел мен таза экран саясатын ұстануы керек. 

Келесі ұсыныстарды қарастыру қажет: 

a) елеулі немесе аса маңызды бизнес-ақпарат, мысалы, қағазда 

немесе электрондық деректер тасығыштардағы ақпарат 

құлыпталуы тиіс (ең дұрысы сейфте немесе кабинетте немесе 

қауіпсіздік жиһаздардың басқа түрлерінде) әсіресе кеңсе 

босатылған кезде. 

b) компьютерден немесе терминалдардан шығу керек немесе 

жұмыс жүргізілмеген кезде құпия сөз, белгі немесе ұқсас 

пайдаланушының сәйкестендіру механизмі басқаратын экранды 
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және пернетақтаны түсіру механизмін қорғау керек және 

компьютер пайдаланылмаған кезде оны құлыптармен, 

парольдермен немесе басқа да басқару элементтерімен қорғау 

керек;   

c) фотокөшірме құрылғыларын және басқа да көшірме 

технологияларын (мысалы, сканерлер, цифрлық камералар) 

рұқсатсыз пайдаланудың алдын алу керек; 

d) елеулі немесе құпия деректерді қамтитын ақпарат 

принтерлерден дереу жойылуы тиіс. 

8. Ұйымда АКТ-мен байланысты активтерді түгендеу қажет.  

Есептеу техникасы құралдарын, телекоммуникациялық 

жабдықты және бағдарламалық қамтылымды түгендеу мен 

паспорттандыру қағидаларына сәйкес ЕТҚ және БҚ паспорттауды 

жүзеге асыру қажет.  

Есептеуіш техника құралдарын және БҚ паспорттау үшін 

жауапты тұлғаларды құжат жүзінде бекіту қажет. 

9. Ұйымда активтерді қабылдау/жөнелту кезінде 

жұмыстарды қауіпсіз ұйымдастыру рәсімдері құжат түрінде 

айқындалуы тиіс. Осы рәсімдерді сақтамағаны үшін жауапкершілік 

белгіленуі тиіс. (Мысалы, Есептеу техникасы құралдарын, 

телекоммуникациялық жабдықты және бағдарламалық 

қамтылымды түгендеу мен паспорттандыру қағидаларымен). 

Жұмыстарды қауіпсіз ұйымдастыру рәсімдері ҚР СТ 27002-2015 

11.1.6-тармағының ұсынымдарына сай болуы тиіс. 

10. Ұйымда серверлік және телекоммуникациялық 

жабдықтарды, деректерді сақтау жүйелерін, жұмыс 

станцияларын, ақпарат тасығыштарды қауіпсіз жою және 

(немесе) қайта пайдалану рәсімдерін құжат жүзінде айқындау 

қажет және осы рәсімдерді сақтамағаны үшін жауапкершілік 

айқындалуы тиіс. Серверлік және телекоммуникациялық 

жабдықтарды, деректерді сақтау жүйелерін, жұмыс 

станцияларын, ақпарат тасығыштарды жою және (немесе) қайта 

пайдалануға дайындау рәсімдері АҚ бойынша ТҚ-да айқындалған 

талаптарға сәйкес келуге тиіс. 

2 Ақпараттық 

қауіпсіздікті 

1. Ақпараттық технологиялар бөлімшесінен 

жекеленген жоғары басшылыққа тікелей 

1. АҚ-ны қамтамасыз ету саласындағы жауапкершілік пен 

функциялардың аражігін ажырату мақсатында ақпараттандыру 
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ұйымдастыру бағынысты ақпараттық қауіпсіздік бөлімшесінің 

немесе ақпараттық қауіпсіздікке жауапты 

қызметкердің болуы; 

2. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

және жұмыстарды үйлестіру мәселелері жөніндегі 

жұмыс топтарының жұмыс істеуі мен кеңестер 

өткізу; 

3. Ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі 

техникалық құжаттаманы әзірлеу (өзектілендіру), 

басшылықтың бекітуі, мақұлдауы, олардың 

мазмұнын қызметкерлерге және сырттан 

тартылатын орындаушыларға жеткізу; 

4. Уәкілетті органдармен, кәсіптік 

қоғамдастықтармен, кәсіптік қауымдастықтармен 

немесе ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі 

мамандардың форумдарымен байланыстарды 

қолдап отыру; 

5. Сыртқы ұйымдарды тарту кезінде 

ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

рәсімдерін айқындау мен құжаттау; 

6. Ақпаратты қорғау қажеттілігі көрсетілетін 

құпиялылық немесе жарияламау туралы 

келісімдерді әзірлеу (қайта қарау); 

7. Ақпараттық қауіпсіздік және қызмет 

көрсету деңгейі жөніндегі талаптарды айқындау 

мен сыртқы ұйымдармен жасалатын келісімдерге 

енгізу. Келісім ережелерінің іске асырылуын 

бақылау. 

объектілерін құру, сүйемелдеу және дамыту мәселелерімен 

айналысатын басқа құрылымдық бөлімшелерден оқшауланған 

құрылымдық бөлімше болып табылатын АҚ бөлімшесі құрылады 

немесе АҚ-ны қамтамасыз етуге жауапты лауазымды адам 

айқындалады. АҚ-ны қамтамасыз етуге жауапты қызметкерлер 

кемінде үш жылда бір рет АҚ-ны қамтамасыз ету саласында 

сертификат берілетін мамандандырылған курстардан өтеді 

(ҚРҮҚ БТ 30-тармағының талабы). 

2. Басшылық ақпараттық қауіпсіздік саясатын, оның 

рәсімдері мен басқару шараларын қолдауды көрсетуі тиіс (АҚ 

мәселелері бойынша кеңестер мен үйлестіруді жүргізу). Тиімсіз 

менеджмент қызметкерлердің өзін бағаланбаған болып сезінуінің 

себебі болуы мүмкін, бұл болашақта ұйым үшін жағымсыз салдарға 

әкелуі мүмкін. Мысалы, тиімсіз басқару қауіпсіздікті елемеуге 

немесе ұйым активтерін мақсатсыз пайдалануға әкелуі мүмкін. 

3. АҚ ТҚ өз қызметінде МО, ЖАО немесе ұйым басшылыққа 

алатын құжатталған қағидалардың, рәсімдердің, практикалық 

тәсілдердің немесе басшылық қағидаттарының төрт деңгейлі 

жүйесі түрінде құрылады. 

4. АҚ ТҚ қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді, МО, ЖАО 

немесе ұйымның құқықтық актісімен бекітіледі және МО, ЖАО-

ның барлық жұмыскерлерінің немесе ұйым қызметкерлерінің 

назарына жеткізіледі. 

5. АҚ ТҚ оларда жазылған ақпаратты талдау және 

өзектілендіру мақсатында кемінде екі жылда бір рет қайта 

қаралады. 

6. Мамандандырылған кәсіби топтармен немесе қауіпсіздік 

форумдарының қатысушыларымен, сондай-ақ кәсіби 

қауымдастықтармен тиісті байланыстар сақталуы тиіс. 

7. Елеулі ақпаратқа қол жеткізе алатын қызметкерлер, 

мердігерлер және үшінші тараптың өкілдері ақпаратты өңдеу 

құралдарына қол жеткізбей тұрып, құпиялылық немесе 

жарияламау туралы келісімге қол қоюы тиіс. 

3 Персоналға 

байланысты 

қауіпсіздік 

1. Жұмысқа қабылдау кезінде үміткерлерді 

алдын ала тексеру; 

2. Жұмыспен қамту, еңбек қатынастарын 

1. Ұйымда, егер қызметкер АҚ-мен байланысты лауазымға 

қабылданса, кандидаттарды жұмысқа қабылдау кезінде алдын ала 

тексеру жүргізілуі тиіс (кандидат түйіндемесі мәліметтерінің 
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өзгерту немесе тоқтату кезеңінде қызметкерлердің 

және сырттан тартылатын орындаушылардың 

ақпараттық қауіпсіздікке байланысты рөлдерін, 

міндеттері мен жауапкершілігін және сынақ 

объектісі иеленушісінің міндеттемелерін 

айқындау, тағайындау және олардың лауазымдық 

нұсқаулықтарында және (немесе) еңбек шартының 

талаптарында көрсету; 

3. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

саласында міндеттемелері бар қызметкерлерді 

жұмыстан босату рәсімдерін анықтау және 

құжаттау; 

4. Ақпараттық қауіпсіздік қағидаларын 

бұзушыларға қолданылатын іс-әрекеттерді 

айқындау мен регламенттеу; 

5. Қызметкерлерді ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету саясаттарындағы, 

қағидаларындағы және рәсімдеріндегі олардың 

қызметтік міндеттерін орындауды қозғайтын 

өзгерістер туралы хабардар ету; 

6. Жұмыспен қамту, еңбек қатынастарын 

өзгерту немесе тоқтату кезеңінде қызметкерлердің 

және сырттан тартылатын орындаушылардың 

ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

байланысты міндеттері мен жауапкершілігі туралы 

хабардарлығы және оларды орындауы; 

7. Ақпараттық қауіпсіздік саласында 

қызметкерлерді оқыту және даярлау; 

8. Қызметкерлердің және сырттан тартылатын 

орындаушылардың ақпараттық қауіпсіздікке 

қатысты міндеттемелерін орындау мүмкіндігін 

қамтамасыз ету үшін басшылықтың жауаптылығы. 

толықтығы мен дәлдігін тексеру, ақпаратқа және (немесе) 

ақпаратты өңдеу құралдарына қол жеткізу кезінде болжамды 

тәуекелдермен мөлшерлес қылмыстық өткенді немесе кредиттік 

тарихты тексеру мүмкіндігі). 

2. АҚ-ны қамтамасыз ету жөніндегі функционалдық 

міндеттер және МО, ЖАО қызметшілерінің немесе ұйым 

жұмыскерлерінің АҚ ТҚ талаптарын орындау жөніндегі 

міндеттемелер лауазымдық нұсқаулықтарға және (немесе) еңбек 

шартының талаптарына енгізіледі (ҚРҮҚ БТ 40-тармағының 

талаптары). 

3. Құжаттарда АҚ-ны қамтамасыз ету саласында 

міндеттемелері бар жұмыскерлерді жұмыстан шығару рәсімдерін 

белгілеу қажет. 

АҚ-ны қамтамасыз ету саласында міндеттемелері бар 

жұмыскерлерді жұмыстан шығару рәсімінің орындалуы іс жүзінде 

расталуға тиіс. 

4. Құжаттарда АҚ талаптарын бұзушыларға қолданылатын 

іс-әрекеттерді (рәсімдерді) сипаттау қажет (қызметтік 

тексерулер, тәртіптік жазалар). 

АҚ талаптарын бұзушыларға қолданылатын іс-әрекеттер 

(рәсімдер) қандай құжаттармен (бұйрықтар және т.б.) 

расталатынын айқындау. 

5.  Ұйымда жұмыскерлерге олардың қызметтік міндеттерін 

орындауды қозғайтын ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

саясатындағы, қағидалары мен рәсімдеріндегі өзгерістер туралы 

хабарлау жүзеге асырылуға тиіс. 

Жұмыскерлерге АҚ-ны қамтамасыз ету саясатындағы, 

қағидалары мен рәсімдеріндегі, олардың қызметтік міндеттерін 

орындауды қозғайтын өзгерістер туралы хабарлау құжатпен 

расталуға тиіс. 

6. Жұмыскерлердің АҚ-ны қамтамасыз етуге байланысты 

міндеттері мен жауапкершілігі туралы хабардар болуы АҚ 

мәселелері бойынша барлық талаптар көрсетілетін АҚ бойынша 

ТҚ-мен танысу парақтарына қол қоюмен не басқа тәсілмен 

расталуға тиіс. 

Ұйымда жұмыскерлердің және сырттан тартылатын 
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орындаушылардың АҚ талаптарын сақтау жөніндегі міндеттерді 

орындауын бақылауды АҚ үшін жауапты адамдар жүзеге асыруға 

тиіс. 

7. Ұйымда жұмыскерлерді АҚ мәселелері бойынша оқыту 

(нұсқау беру) жүргізілуі тиіс. 

Ұйымның АҚ үшін жауапты жұмыскерлері АҚ мәселелері бойынша 

ақпаратты өңдеу құралдарына қол жеткізе алатын бөгде 

ұйымдардың жұмыскерлерімен нұсқау беру жүргізуі тиіс. 

АҚ мәселелері бойынша оқытуды (нұсқау берулерді) 

ұйымдастыруды жүргізу құжат жүзінде расталуға тиіс. 

8. Ұйым жұмыскерлерінің және басқа жақтан тартылатын 

орындаушылардың АҚ-ға қатысты міндеттемелерді орындау 

мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін басшылықтың жауапкершілігі 

АҚ бойынша ТҚ-да айқындалуға тиіс. 

Жұмыскерлердің АҚ-ға қатысты міндеттемелерді орындау 

мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін басшылықтың жауапкершілігі 

ҚР СТ 27002-2015 7.2.1-тармағының ұсынымдарын қамтуы тиіс. 

4 

АҚ 

оқиғаларының 

мониторингі 

және АҚ 

инциденттерін 

басқару 

1. Пайдаланушылардың, операторлардың, 

әкімшілердің іс-қимылдарын және операциялық 

жүйелердің, дерекқорын басқару жүйелерінің, 

вирусқа қарсы БҚ, қолданбалы БҚ, 

телекоммуникациялық жабдықтың, шабуылдарды 

айқындау мен болдырмау жүйелерінің, контентті 

басқару жүйесінің оқиғаларын тіркеу; 

2. Оқиғаларды тіркеу журналдарын жүргізу, 

сақтау және қорғау; 

3. Оқиғаларды тіркеу журналдарының 

талдауын жүзеге асыру; 

4. Тіркелген оқиғалардың мониторингін 

жүргізіп, ақпараттық қауіпсіздік үшін маңыздылық 

дәрежесі жоғары және аса маңызды оқиғалар 

туралы хабарлау; 

5. Ақпараттық қауіпсіздік оқиғасын бағалау 

және ол бойынша шешім қабылдау; 

6. Ақпараттық қауіпсіздік инциденттеріне 

әрекет ету рәсімдерін әзірлеу, құжаттау, 

1. Ұйымда АҚ үшін жауапты бөлімше/тұлға 

пайдаланушылардың, операторлардың, әкімшілердің іс-қимылдарын 

және операциялық жүйелердің, деректер базасын басқару 

жүйелерінің, вирусқа қарсы БҚ, қолданбалы БҚ, 

телекоммуникациялық жабдықтың, шабуылдарды анықтау және 

алдын алу жүйелерінің, контентті басқару жүйесінің оқиғаларын 

тіркеуді жүргізуі тиіс. 

1) 

- әкімшілердің, 

- операторлардың, 

- пайдаланушылардың 

іс-әрекеттерін тіркейтін оқиғалар журналдарын жүргізу қажет; 

2) 

- операциялық жүйелердің,  

- деректер базасын басқару жүйелерінің,  

- вирусқа қарсы БҚ,  

- қолданбалы БҚ,  

- телекоммуникациялық жабдықтардың, 
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қызметкерлердің және сырттан тартылатын 

орындаушылардың назарына жеткізу, орындау; 

7. Ақпараттық қауіпсіздік инциденттерінің 

талдауын жүргізу. 

- шабуылдарды анықтау және алдын алу жүйелерінің,  

- контентті басқару жүйелерінің  

оқиғаларын тіркейтін оқиғалар журналдарын жүргізу қажет; 

3) оқиғалар журналдары ҚР СТ 27002-2015 12.4.1 және 12.4.3-

тармақтарының талаптарына сәйкес келуі тиіс. 

2. Оқиғалар журналдарын сақтау орындары АҚ талаптарына 

сәйкес болуы тиіс. 

Оқиғаларды тіркеу журналдары араласудан және 

авторланбаған қол жеткізуден қорғаумен қамтамасыз етілуге тиіс. 

Оқиғалар журналдарын қорғаудың қолданылатын тәсілдері ҚР СТ 

27002-2015 12.4.2-тармағының талаптарына сәйкес келуі тиіс. 

Оқиғаларды тіркеу журналдарының нақты сақтау мерзімі 

ҚРҮҚ БТ 38-тармағының 4) тармақшасында белгіленген мерзімге 

сәйкес келуі тиіс (оқиғаларды тіркеу журналдары АҚ ТҚ-да 

көрсетілген мерзім ішінде сақталады, бірақ кемінде үш жыл және 

кемінде екі ай жедел қолжетімділікте болады). 

3. АҚ үшін жауапты бөлімше/тұлға оқиғаларды тіркеу 

журналдарын талдауды тұрақты түрде жүзеге асыруы тиіс. 

4. АҚ-ға жауапты бөлімше/тұлға тіркелген АҚ оқиғаларына 

мониторингті тұрақты түрде жүзеге асыруы тиіс. 

АҚ оқиғалары/инциденттері жағдайында АҚ үшін жауапты 

тұлғаны хабардар ету арқылы хабарлау жүзеге асырылуы тиіс.   

АҚ инциденттері мен осалдықтар туралы хабарлау қандай 

құралдармен жүргізілетінін анықтау қажет. 

5. АҚ оқиғаларына жатқызу туралы шешім қабылдау 

мақсатында барлық тіркелген АҚ оқиғаларын АҚ үшін жауапты 

тұлға бағалауы тиіс. 

6. Ұйымда ақпараттық қауіпсіздік үшін жоғары және аса 

маңызды дәрежедегі оқиғалар туралы және анықталған 

осалдықтар туралы хабарлау бойынша бекітілген рәсім болуы тиіс. 

Жұмыскерлер мен сырттан тартылған орындаушылар осы 

процедурамен танысуы тиіс. 

АҚ инциденттеріне жедел және нәтижелі әрекет етуді 

қамтамасыз ету үшін басшылықтың міндеттері белгіленуі тиіс. 

АҚ инциденттеріне әрекет ету рәсімін орындау тіркелуге тиіс. 
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Ұйымда АҚ инциденттерінің пайда болу себептеріне талдау 

жүргізілуі керек. Бұл іс-шараларды жауапты бөлімше не АҚ-ға 

жауапты тұлға жүргізуі тиіс. АҚ оқиғаларының себептерін 

талдау нәтижелері құжатталуы керек. 

Болашақ инциденттердің болу ықтималдығын немесе әсерін 

азайту үшін, олардың болу тәуекелі болған жағдайда АҚ 

инциденттерін талдау нәтижесінде алынған білімді пайдалану 

керек.  

Туындаған оқиғаның себептерін талдау нәтижелері персоналға 

жеткізілуі тиіс. АҚ үшін жауапты бөлімше немесе жауапты тұлға 

АҚ-ның туындаған оқиғалары бойынша персоналды оқытуды 

жүргізуі тиіс. 

5 

АҚ үздіксіздігін 

басқару 

1. Ақпараттық қауіпсіздіктің үздіксіздігін 

жоспарлау; 

2. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

процесінің немесе бизнес процестердің 

үздіксіздігін бұзудың ықтимал себебі болып 

табылатын оқиғаларды сәйкестендіру; 
3. Штаттан тыс (дағдарысты) жағдайларда 

ақпараттық қауіпсіздік үздіксіздігінің қажетті 

деңгейін қолдап отыру процестері мен рәсімдерін 

әзірлеу (өзектілендіру) және енгізу; 
4. Штаттан тыс (дағдарысты) жағдайлар 

кезіндегі рәсімдерді айқындау, құжаттау, 

қызметкерлердің және сырттан тартылатын 

орындаушылардың назарына жеткізу, орындау; 
5. Ақпараттық қауіпсіздіктің үздіксіздігін 

қамтамасыз ету процестері мен рәсімдерін тексеру 

(тестілеу), талдау және бағалау; 
6. Заңнама талаптарын ескере отырып, 

ақпаратты өңдеу құралдарын, ақпараттандыру 

объектісін резервілеу. 

1. Ұйымда ұйымның бизнес-процестерінің үздіксіздігін 

қамтамасыз ету үшін АҚ талаптарын ескеретін стратегия немесе 

процесс болуы тиіс.  

Ақпаратты өңдеу құралдарымен байланысты активтердің үздіксіз 

жұмысын қамтамасыз ету жөніндегі қағидаларға сәйкес СО-да АҚ 

үздіксіздігін қамтамасыз ететін стратегия құрылуы және 

ақпаратты өңдеу құралдарымен байланысты активтер 

жұмысының үздіксіздігін қамтамасыз ету жоспарында көрсетілуі 

тиіс. 

2. АҚ-ны қамтамасыз ету процестерінің үздіксіздігін бұзудың 

ықтимал себебі болып табылатын оқиғаларды сәйкестендіру 

Ақпаратты өңдеу құралдарымен байланысты активтердің үздіксіз 

жұмысын қамтамасыз ету жөніндегі қағидаларда айқындалуға 

және АҚ-ға жауапты адамдарға жүктелуге тиіс. 

АҚ және бизнес процестерді қамтамасыз ету процесінің 

үздіксіздігін бұзудың ықтимал себебі болып табылатын оқиғаларды 

сәйкестендіру нәтижелері көрсетілуге тиіс. 

3. Штаттан тыс (дағдарыстық) жағдайларда рәсімдерді, 

процестер мен іс-қимылдарды және олардың орындалуына 

жауаптыларды құжатпен айқындау қажет. Бұл құжатты кім 

жасайтынын, кім бекітетінін анықтау қажет.  

Ұйымда үздіксіздікті қамтамасыз ету және қалпына келтіру 

жоспарларын жаңарту үшін жауапты адамды анықтау қажет. 

Штаттан тыс (дағдарысты) жағдайларда АҚ үздіксіздігінің 
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қажетті деңгейін ұстап тұру процестері мен рәсімдерін 

өзектілендіруді жүзеге асыру кезеңділігін айқындау қажет. 

Қажет болған жағдайда бизнестің үздіксіздігін қамтамасыз 

ету процестерін және АҚ-ны қамтамасыз ету процестерін 

түсінуге бағытталған персоналды оқытуды жүргізу. Персоналды 

оқыту процесі мен нәтижесін кім басқаратынын анықтау қажет. 

4. Ұйым жұмыскерлерін және орындаушылар тарапынан 

тартылатын қызметкерлерді штаттан тыс (дағдарыс) 

жағдайлардағы іс-қимыл рәсімдерімен таныстыру қажет. 

Штаттан тыс (дағдарыстық) жағдайларда рәсімдер мен іс-

қимылдардың орындалуын кім және қандай кезеңділікпен 

бақылайтын болады. 

Ұйымда (жауапты тұлға және жүйелі түрде) штаттан тыс 

(дағдарыстық) жағдайларда процестердің, рәсімдер мен іс-

қимылдардың нәтижелілігі мен тиімділігіне талдау жүргізу қажет. 

5. АҚ-ға жауапты бөлімше немесе тұлға АҚ-ның және бизнес-

процестердің үздіксіздігін қамтамасыз ету және белгілі бір 

кезеңділікпен штаттан тыс (дағдарысты) жағдайды қалпына 

келтіру жоспарларына (рәсімдері мен процестеріне) тестілеу 

жүргізуі тиіс. 

6. Ақпаратты өңдеу құралдарын, деректерді сақтау 

жүйелерін, деректерді сақтау желілерінің компоненттерін және 

деректерді беру арналарын резервтеуді жүзеге асыру қажет. 

Ақпаратты өңдеу құралдарын, деректерді сақтау жүйелерін, 

деректерді сақтау желілерінің компоненттерін және деректерді 

беру арналарын резервте қалдырудың қолданылатын тәсілі ҚРҮҚ 

БТ-ның 49-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарға 

сәйкес келуге тиіс. (ҚРҮҚ БТ 49-тармағының 2) тармақшасы, 

аппараттық-бағдарламалық деректерді өңдеу құралдарын, 

деректерді сақтау жүйелерін, деректерді сақтау желілерінің 

компоненттері мен деректерді беру арналарын, оның ішінде ЭҮ 

ақпараттандыру объектілері үшін резервтеу). 

Ақпаратты резервтеу рәсімдері СО резервтік көшіру 

регламентінде айқындалған рәсімдерге сәйкес келуі тиіс. 

Резервтік көшірмелерді тестілеу бойынша жұмыстарды 

жүзеге асыру қажет. 
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6 

Желілік 

қауіпсіздікті 

басқару 

1. Желілік қауіпсіздікті басқару рәсімдерін 

айқындау, құжаттау, қызметкерлердің және 

сырттан тартылатын орындаушылардың назарына 

жеткізу, орындау; 

2. Барлық желілік қызметтер мен сервистердің 

қауіпсіздігін, қолжетімділік деңгейлерін 

қамтамасыз ету механизмдерін анықтау және 

желілерге қызмет көрсету мен ақпаратты беру 

жөніндегі келісімдерге енгізу; 

3. Желілер мен желілік қызметтерді 

пайдалану, ақпаратты жіберу, Интернетке, 

телекоммуникация және байланыс желілеріне 

қосылу мен желілік ресурстарға сымсыз 

қолжетімділікті пайдалану саясаттарын және 

ресімдерін айқындау, құжаттау, қызметкерлердің 

және сырттан тартылатын орындаушылардың 

назарына жеткізу, орындау; 

4. Желі арқылы жіберілетін ақпарат пен 

электрондық хабарламаларды қорғау құралдарын 

қолдану бойынша рәсімдерді айқындау, құжаттау 

және орындау; 

5. Желіні құрылымдау мен сегменттеу; 

6. Желіні қосу және өзара іс-қимылының 

заңнама талаптары ескерілген әдістері. 

1. Желілік жабдықты басқару рәсімдерін регламенттеуді 

қамтамасыз ету және жұмыскерлер мен орындаушылар 

тарапынан тартылатын қызметкерлерді желілік жабдықты 

басқару рәсімдерімен таныстыру қажет. 

Ұйымда желілік жабдықты сәйкестендіру жүзеге асырылуы 

тиіс. Басқару порттарының бекітілген тізбесі жүргізілуі тиіс. АҚ 

үшін жауапты адам басқару порттарына қол жеткізуді 

бақылауды жүзеге асыруы қажет. 

2. Қауіпсіз беруге кепілдік беретін және іске асырылатын 

желілерге қызмет көрсету және ақпарат беру жөніндегі келісімнің 

рәсімдері ҚР СТ 27002-2015 13.2.2-тармағының ұсынымдарына 

сәйкес келуге және келісімге желілік қызметтер мен сервистердің 

қолжетімділік деңгейі бойынша қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

тетіктерін енгізуге тиіс. 

3. Желілер мен желілік қызметтерді пайдалану, ақпарат беру, 

Интернетке, телекоммуникация және байланыс желілеріне қосылу 

және желілік ресурстарға сымсыз қолжетімділікті пайдалану 

саясаты мен рәсімдерін регламенттеу.  

АҚ-ға жауапты тарап тарапынан желілер мен желілік 

қызметтерді пайдалану, ақпарат беру, Интернетке, 

телекоммуникация және байланыс желілеріне қосылу және желілік 

ресурстарға сымсыз қолжетімділікті пайдалану саясаттары мен 

рәсімдерінің орындалуын бақылау. 

Қолданылатын желілерді қосу және өзара іс-қимыл жасау 

тәсілдерінің: 

- ҚРҮҚ БТ 128-тармағы 1) - 4) тармақшаларының;  

- ҚРҮҚ БТ 139-тармағы 8) - 11) тармақшаларының 

талаптарына сәйкестігі.  

ҚРҮҚ БТ 128-тармағы 5) - 6) тармақшаларының талаптарын 

сақтау. 

4. СО-да АҚ қамтамасыз ету құралдарын қолдану және 

құжаттау. 

ҚРҮҚ БТ 128-тармағының 1) және 3) тармақшаларының 

талаптарын іске асыру.  ҚР СТ 27002-2015 13.2.3-тармағының 

ұсынымдарын іске асыру. 

5. Желілерді басқару сегменттеріне және пайдаланушы 
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желілеріне бөлу. 

6. Желілерді қосу мен өзара әрекет етудің қолданылатын 

әдістері: 

- ҚРҮҚ БТ 123-124-тармақшаларының; 

- ҚРҮҚ БТ 128-тармағы 2) тармақшасының; 

- ҚРҮҚ БТ 129-131-тармақтарының; 

- ҚРҮҚ БТ 139-тармағы 5) - 7) тармақшаларының 

талаптарға сәйкес келе ме. 

ҚРҮҚ БТ 125-тармағының сақталуын қамтамасыз ету қажет. 

7 

Криптографиял

ық қорғау 

әдістері 

1. Криптографиялық кілттерді жасау, есепке 

алу, сақтау, беру, пайдалану, қайтару (жою), 

қорғау мәселелерін қамтитын криптографиялық 

кілттерді басқарудың заңнама талаптары ескеріліп 

реттелуі; 

2. Аутентификация деректерін қоса алғанда, 

ақпаратты сақтау және беру кезінде 

криптографиялық құралдарды пайдалану. 

1. Ұйымда қолдану жағдайында заңнаманың талаптарын 

ескеретін криптографиялық кілттерді дайындау, есепке алу, 

сақтау, беру, пайдалану, қайтару (жою), қорғау мәселелерін 

қамтитын криптографиялық кілттерді басқаруды регламенттеу 

жүзеге асырылуға тиіс. 

Криптографиялық кілттерді басқару саясатының ҚР СТ 

27002-2015 10.1.2-тармағының ұсынымдарына сәйкестігі. 

ҚРҮҚ БТ 114-тармағы 2) тармақшасының талаптарын іске 

асыруды қамтамасыз ету. 

2. СО-да криптографиялық қорғау әдістерін қолдану. 

Пайдаланылатын АКҚҚ БТ ҚРҮҚ 48-тармағының 

талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету қажет.  

Қолданылатын криптографиялық қорғау әдістерінің 

саясаттарының ҚР СТ 27002-2015 10.1.1-тармағының 

ұсынымдарына сәйкестігін қамтамасыз ету қажет. 

8 

Ақпараттық 

қауіпсіздік 

тәуекелдерін 

басқару  

1. Тәуекелдерді басқару әдістемесін таңдау; 

2. Сәйкестендірілген және сыныпталған 

активтердің қатерлерін (тәуекелдерін) 

сәйкестендіру және ақпараттық қауіпсіздік 

қатерлерінің (тәуекелдерінің) каталогын 

қалыптастыру (өзектілендіру). Ақпараттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету процестеріне 

байланысты тәуекелдерді қатерлер (тәуекелдер) 

каталогында көрсету; 

3. Сәйкестендірілген тәуекелдерді бағалау 

(қайта бағалау); 

1. Ұйымда АҚ тәуекелдерін бағалау әдістемесі анықталуы 

тиіс. 

2. Ұйымда СО ақпаратын өңдеу құралдарымен байланысты 

активтердің қатерлері (тәуекелдері) каталогы жүргізілуі тиіс. 

Қатерлердің (тәуекелдердің) каталогында ақпараттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету процестерімен байланысты 

тәуекелдер жүргізілуге тиіс. 

3. Тәуекелдерді бағалау әдістемесінде айқындалған жауапты 

жұмыскерлер сандық, сапалық немесе олардың комбинациясы 

әдістерін қолданатын тәуекелдерді өлшеумен АҚ тәуекелдерін 

өлшеуді жүзеге асыруға тиіс. 
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4. Тәуекелдерді өңдеу, тәуекелдерді өңдеу 

жоспарын қалыптастыру және бекіту 

(өзектілендіру); 

5. Тәуекелдердің мониторингін жүргізу және 

қайта қарау. 

4. Жауапты жұмыскерлер тәуекелдер іске асырылған 

жағдайда салдарды бағалауды жүргізуге тиіс. 

Жауапты жұмыскерлер тәуекелдерді өңдеу әдістемесінде 

айқындалған тәуекелдерді өңдеудің бекітілген жоспарына сәйкес 

АҚ тәуекелдерін өңдеуді және қалдық тәуекелдерді бағалауды 

жүргізуі тиіс. 

5. Тәуекелдерді өлшеу үшін пайдаланылатын қайта қарау 

өлшемшарттарын таңдауды қамтамасыз ету, ҚҚ қатерлері мен 

осалдықтарын қайта қараудың жүйелілігін айқындау және 

қатерлер (тәуекелдер) каталогын өзектілендіру қажет. 

9 

Қолжетімділікті 

басқару 

1. Ақпаратқа, қолданбалы жүйелердің 

функцияларына, қызметтерге, жүйелік БҚ, желілер 

мен желілік сервистерге қол жеткізу құқықтарын 

бөлу қағидаларын әзірлеу (өзектілендіру), 

құжаттау, пайдаланушыларды таныстыру; 

2. Пайдаланушыларды авторландырудың және 

аутентификациялаудың, сәйкестендірудің 

қолданыстағы әдістері мен рәсімдері; 

3. Электрондық ақпараттық ресурстарға қол 

жеткізу құқығының аражігін ажырату 

қағидаларында белгіленген қол жеткізу 

рұқсатының аражігін ажырату қағидаларын жүзеге 

асыру; 

4. Пайдаланушыларды тіркеу және тіркеуді 

(бұғаттауды) жою рәсімдері; 

5. Қол жеткізу құқықтары артықшылықты 

есептік жазбаларды басқару; 

6. Пайдаланушылардың аутентификациясы 

рәсімдерінде криптографиялық әдістерді қолдану 

және басқару; 

7. Қол жеткізу құқықтарын өзгертулерді 

басқару; 

8. Парольдерді басқару; 

9. Артықшылықты утилиталарды пайдалану; 

10. Сынақ объектісінің бастапқы кодына қол 

жеткізуді басқару. 

1. Ақпаратқа, қолданбалы жүйелердің функцияларына, 

қызметтерге, жүйелік БҚ, желілер, желілік сервистер, 

ресурстарға қол жеткізу құқықтарын шектеудің қолданылатын 

әдістері мен ережелерін регламенттеуді және жүйелік әкімшілер 

мен пайдаланушыларды жеке құпия аутентификациялық 

ақпараттың құпиялылығын сақтау қажеттілігімен таныстыруды 

қамтамасыз ету қажет. 

2. СО пайдаланушыларын сәйкестендіру және 

аутентификациялау әдістерін қолдану тиісті СО сыныбына сәйкес 

келуі тиіс. 

3. Ақпаратқа, қолданбалы жүйелердің функцияларына, 

қызметтерге, жүйелік бағдарламалық қамтылымға, желілерге, 

желілік қызметтерге және жұмыскерлердің немесе 

орындаушылардың ресурстарына қол жеткізу құқығы қандай 

құжаттар негізінде берілетінін анықтау қажет. 

Құжатта жұмыскердің немесе орындаушы тарапынан 

тартылған ақпаратқа, қолданбалы жүйелердің функцияларына, 

қызметтерге, жүйелік БҚ, желілер, желілік сервистер мен 

ресурстарға қатысты ресурстар тізбесін және өкілеттіктер 

тізбесін айқындау, құжатты кім бекітеді (қол қояды, келіседі). 

Ақпаратқа, қолданбалы жүйелердің функцияларына, 

қызметтерге, жүйелік БҚ-ға, желілер мен желілік сервистерге, 

оның лауазымдық міндеттеріне, қабылданған қолжетімділік 

саясаттарына және міндеттерді бөлу жөніндегі талаптарға 

қатысты жұмыскерлер ұсынатын немесе орындаушылар 

тарапынан тартылған өкілеттіктердің сәйкестігін бақылау 



13 

 

кезеңділігі. 

Қызметкерлерге немесе орындаушылар тарапынан тартылған 

ақпаратқа, қолданбалы жүйелердің функцияларына, қызметтерге, 

жүйелік бағдарламалық қамтылымға, желілерге, желілік 

сервистерге және ресурстарға қатысты оларға берілген 

құқықтармен таныстыру. 

4. СО пайдаланушыларын тіркеу және тіркеуден шығару 

рәсімін анықтау.  

СО пайдаланушыларына сәйкестендіргіштер мен 

аутентификация факторларын тағайындау, іске қосу, жою және 

беру рәсімдерін іске асыру.  

Құпия идентификатор мен аутентификация факторларын беру 

немесе ауыстыру алдында пайдаланушының жеке басын тексеруді 

жүзеге асыру. 

Бірнеше пайдаланушы мен СО әкімшілері үшін ортақ 

идентификаторларды пайдалануды болдырмау. 

СО пайдаланушылар тізілімінде тіркелген пайдаланушыларды 

есепке алуды жүзеге асыру. 

Пайдаланушыларға берілген сәйкестендіргіштерді немесе 

сәйкестендіру факторларын есепке алуды жүзеге асыру. 

СО пайдаланушыларын олардың аутентификациялық 

деректерінің құпиялылығын сақтау талабымен таныстыру. 

Пайдаланушы интерфейсіне аутентификациялық ақпаратты 

енгізу кезінде құпиялылықты қамтамасыз ету. 

5. Парольдерді басқару бойынша рәсімдерді анықтау және СО-

да жеке парольдерді пайдалану.  

Парольдерді өзгерту жиілігін анықтау. 

Парольдерді енгізіп көру әрекеттерінің санына шектеулерді 

енгізу қажет. 

Сапалы (тұрақты) құпиясөздерді таңдауға қойылатын 

талаптарды белгілеу және СО құпиясөзді ауыстырған кезде осы 

талаптардың орындалуы. 

6. Ақпаратқа, қолданбалы жүйелердің функцияларына, 

қызметтерге, жүйелік БҚ, желілер мен желілік сервистерге 

қатысты артықшылықты қол жеткізу құқықтарын бөлу және 

беру рәсімдерін регламенттеу. 
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Әкімші идентификаторларын рұқсатсыз пайдалануды 

болдырмау процедурасын анықтау. 

АҚ ТҚ-да артықшылықты есептік жазбаларды жаңарту 

жүйелілігін регламенттеу. 

7. СО-да берілетін және сақталатын аутентификациялық 

ақпаратты жасырудың криптографиялық әдістерін пайдалану. 

8. Жұмыскерлердің немесе еңбек келісімінің мерзімі 

аяқталғаннан кейін орындаушылар тарапынан тартылған 

ақпаратқа және ақпаратты өңдеу құралдарына қол жеткізу 

құқықтарын жою жөніндегі рәсімдерді регламенттеу және іске 

асыру. 

9. СО-да артықшылықты құқықтары бар утилиталарды 

пайдалану (қажет болған жағдайда). СO-де артықшылықты 

құқықтары бар утилитаны пайдалануды құжаттау. 

Артықшылықты құқықтары бар утилиталарды пайдалану 

кезінде ҚР СТ 27002-2015 9.4.4-тармағының ұсынымдары ескеріледі 

ме? 

10. АО бастапқы кодын сақтау тәсілдері мен әдістері. 

АО бастапқы кодтарына қол жеткізу қалай бақыланады және 

құжатталады, кімнің қол жеткізуге құқығы бар. 

Қызмет көрсету мерзімділігі бойынша процесті құжаттау 

және СО бастапқы кодтарын көшіру. 

10 

Физикалық 

қауіпсіздік және 

табиғи 

қатерлерден 

қорғау 

1. Заңнама талаптарын ескере отырып, 

серверлік, телекоммуникациялық жабдықты, 

деректерді сақтау жүйелерін орналастыру; 

2. Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялармен байланысты активтер 

орналастырылған орынжайлардың қауіпсіздік 

периметрін физикалық қорғау; 

3. Негізгі және резервтік серверлік 

орынжайлардың заңнама талаптары ескеріліп 

ұйымдастырылуы; 

4. Негізгі және резервтік серверлік 

орынжайлардың қамтамасыз ету жүйелерімен 

заңнама талаптары ескеріліп жарақтандырылуы; 

5. Серверлік орынжайларға бақыланбалы 

1. Серверлік, телекоммуникациялық жабдықтарды, деректерді 

сақтау жүйелерін (негізгі және резервтік) орналастыру орындары 

ҚРҮҚ БТ 49, 108, 141, 153-тармақтарының 1) тармақшасының 

талаптарына сәйкес келуге тиіс. 

2. Серверлік, телекоммуникациялық жабдықтар, деректерді 

сақтау жүйелері (негізгі және резервтік) орналасқан аймақтар 

үшін қауіпсіздіктің физикалық периметрі ҚР СТ 27002-2015 11.1.1 - 

11.1.3 тармақшаларының талаптарына сәйкес келуі тиіс. 

3. Серверлік үй-жайлар ҚР СТ 27002-2015 142-148, 151-

тармақтарының және 11.2.1-тармағының талаптарына сәйкес 

болуы тиіс. 

4. Серверлік үй-жайлар ҚРҮҚ БТ 156-162-тармақтардың 

талаптарына сәйкес болуы тиіс. 

5. Серверлік үй-жайларға бақыланатын қолжетімділік ҚРҮҚ 
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кіруді ұйымдастыру; 

6. Серверлік орынжайдағы жұмысты 

ұйымдастыру; 

7.  Серверлік және телекоммуникациялық 

жабдықты, деректерді сақтау жүйелері мен 

қамтамасыз ету жүйелерін техникалық қолдап 

отыру және қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды 

ұйымдастыру; 

8. Электр энергиясымен жабдықтау 

жүйесіндегі тоқтап қалулар мен коммуналдық 

қызметтердің жұмысындағы кідірулерден 

туындайтын басқа да бұзылулардан жабдықты 

қорғау тәсілдері; 

9. Кәбіл жүйесінің қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету. 

БТ 155-тармағының және ҚР СТ 27002-2015 11.1.2-тармағының 

талаптарына сәйкес келуі тиіс.  

6. Серверлік үй-жайда жұмыс жүргізу рәсімдері Ақпаратты 

өңдеу құралдарын физикалық қорғауды және ақпараттық 

ресурстардың қауіпсіз жұмыс істеу ортасын ұйымдастыру 

қағидаларында айқындалған ережелерге және ҚР СТ 27002-2015 

11.1.5-тармағының талаптарына сәйкес келуі тиіс. Регламенттік 

жұмыстарды жүргізуді, авариялық жағдайлардағы іс-қимылдарды, 

серверлік үй-жайларға (физикалық және ұйымдастырушылық) 

кіруді, жұмыстарды жүргізу кезінде еңбекті қорғау мәселелерін 

серверлік үй-жайдың иесі регламенттеуі тиіс. Егер жұмыстарды 

бөгде ұйымдардың өкілдері жүзеге асыратын болса, онда бұл 

жұмыстардың орындалуын серверлік үй-жайдың иесі бақылауы 

тиіс. 

7. Егер техникалық қызмет көрсету процесін үшінші тарап 

ұйымы жүзеге асырса, онда шарт ұсыну қажет. Шартта: 

- ақпаратты қорғау үшін өнім берушілерге қолданылатын 

міндеттемелер; 

- техникалық қызмет көрсету процесінде туындайтын АҚ 

инциденттерін өңдеу түрлері; 

- жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру 

сияқты ережелер болуға тиіс. 

Техникалық қызмет көрсету рәсімінің орындалуы мен іске 

асырылуының толықтығы құжатпен (актілермен/хаттамалармен) 

расталуға тиіс.  

8. Электрмен жабдықтау жүйесінде қолданылатын қорғау 

шаралары және коммуналдық қызметтер жұмысындағы 

іркілістерден туындайтын басқа да бұзушылықтар ҚРҮҚ БТ 145-

тармағының және ҚР СТ 27002-2015 11.2.2-тармағының 

талаптарына сәйкес келуі тиіс. 

9. Ведомстволық (корпоративтік) телекоммуникация желісінің 

схемасын ұсыну, ҚКЖ құжаттамасын өзектілендіруге жауапты 

тұлғаны айқындау қажет. ҚКЖ ҚР СТ 27002-2015 және ҚР ҚН 

3.02-17-2011. 11.2.3-тармағының талаптарына сәйкес болуы тиіс. 

Күштік және телекоммуникациялық желілер бөлінуі және БТ-

ның 146-тармағының талаптарына сәйкес болуы тиіс. Кабельдік 
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қосылыстар журналда/тізілімде тіркелуі керек. ҚКЖ элементтерін 

таңбалау тұрақты негізде жүзеге асырылуы тиіс. 

11 

АҚ қамтамасыз 

етуді пайдалану 

рәсімдері 

1. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді 

пайдалану рәсімдерін регламенттейтін 

нұсқалуықтарды әзірлеу (өзектілендіру), құжаттау, 

пайдаланушыларды таныстыру; 
2. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

құралдары мен жүйелерін пайдалану; 
3. Ақпаратты резервтік көшіру рәсімдері және 

көшіру нәтижелерін тестілеу. Резервтік 

көшірмелерді сақтау орындарының қауіпсіздігі; 
4. Оқиғаларды тіркеу журналдарының 

уақытын бірыңғай уақыт көзімен синхрондау; 
5. Пайдаланылатын жүйелерде қолданбалы 

және жүйелік БҚ жаңа нұсқаларын орнату кезінде 

өзгерістерді басқару рәсімдері; 
6. БҚ осалдықтарын бақылау және басқару; 
7. Қызметкерлерді мобильдік құрылғыларды 

және ақпарат тасымалдауыштарды пайдалану 

қағидаларының ережелерімен таныстыру және 

оларды іске асыру; 
8. Қашықтықтан жұмыс істеуді ұйымдастыру 

жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу (өзектілендіру), 

қызметкерлерді таныстыру, оның ережелерін іске 

асыру; 
9. Сынақ объектісінің жұмысқа қабілеттілігін 

мониторингтеу; 
10. Әзірлеу, тестілеу және пайдалану 

орталарын бөлу; 
11. Электрондық пошта хабарламаларын және 

ақпаратты Интернет арқылы жіберу кезінде 

құпиялылықты қамтамасыз ету; 
12. Заңнама талаптарына сәйкес Интернетті 

беру және сыртқы электрондық пошталық 

жүйелермен өзара іс-қимыл әдістері; 
13. Интернет ресурстарына қол жеткізу 

1. Егер ұйымда қашықтықтан жұмыс істеу тәжірибесі болса, 

онда қашықтағы жұмыс орындарында орналастырылған 

ақпаратты қорғаудың қолданылатын шаралары мен рәсімдері ҚР 

СТ 27002-2015 6.2.2-тармағының ұсынымдарына сәйкес болуы 

қажет. ҚР СТ 27002-2015 12.1.1-тармағының талаптарына сәйкес 

келетін АҚ-ны қамтамасыз етудің пайдалану рәсімдерін 

регламенттейтін бекітілген нұсқаулықтарды (немесе 

құжаттардың өзге де түрлерін) әзірлеу және ұсыну қажет. 

2. СО құралдары мен АҚ қамтамасыз ету жүйелері жұмыс 

істейтін ортада ҚРҮҚ БТ 54 және 54-1-тармақтарының және ҚР 

СТ 27002-2015 12.2.1-тармағының талаптарына сәйкес келуі тиіс. 

3. Ақпаратты резервтік көшіру рәсімі ақпаратты резервтік 

көшіру регламентінде айқындалған кестеге сәйкес орындалуы тиіс. 

Резервтік көшірме жасау процедураларының орындалуы туралы 

журналдарды немесе есептерді ұсыну қажет. Қолданылатын 

резервтік көшіру рәсімі ҚР СТ 2702-2015 12.3.1-тармағының 

талаптарына сәйкес келуі тиіс. Резервтік көшірмелерді тестілеуді 

жүргізу және нәтижелерді тіркеу қажет.  

4. ҚР СТ 12.4.4-тармағының талаптарына сәйкес ОЖ, МББЖ, 

ҚБҚ оқиғаларын тіркеу журналдарының, телекоммуникациялық 

жабдықтардың уақыттарын бірыңғай уақыт көзімен үйлестіру 

қажет. 

5. ҚР СТ 27002-2015 12.5.1, 12.6.2,14.2.2 – 14.2.4-

тармақтарының талаптарына сәйкес келетін БҚ (қолданбалы 

және жүйелік)  орнату (жаңарту) рәсімдері құжатталуы және 

бекітілуі тиіс. Орнатылған (жаңартылған) бағдарламалық 

қамтылымның өзгерістері мен нұсқаларының есебін жүргізу және 

нәтижелерді тіркеу қажет. БҚ қайта орнатқаннан кейін СО 

жұмыс қабілеттілігін тестілеуді (тексеруді) жүзеге асыру қажет. 

6. СО-дағы техникалық осалдықтарды анықтау және жою 

бойынша жұмыстарды орындау және нәтижелерді тіркеу қажет.  

7. АҚ-ны қамтамасыз етуге жауапты тұлға мобильдік 

құрылғылар мен ақпарат тасығыштарды пайдалану қағидалары 

ережелерінің іске асырылуын бақылауды жүзеге асыруы қажет. 
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кезіндегі шектеулер және фильтрлеу тәртібі. 8. Егер ұйымда қашықтан жұмыс істеу тәжірибесі болса, 

онда қашықтықтан қауіпсіз жұмыс істеу процедураларын реттеу 

қажет. АҚ-ны қамтамасыз етуге жауапты тұлға осы рәсімдердің 

орындалуын бақылауды жүзеге асыруы қажет. 

9. ҚР СТ 27002-2015 12.1.3-тармағының талаптарына сәйкес 

келетін СО жұмысқа қабілеттілік мониторингін жүзеге асыру 

қажет. Мониторингке жататын ресурстарды және жұмысқа 

қабілеттілікті СО мониторингтеу құралдарын көрсету қажет. 

10. ҚРҮҚ БТ 98-тармағының 3) тармақшасының және 

ҚР СТ 27002-2015 12.1.4-тармағының әзірлеу, тестілеу және 

пайдалану ортасын бөлу мәселесі бойынша талаптарын орындау 

қажет. Бағдарламалық қамтылымды әзірлеу ортасынан тестілеу 

ортасына және пайдалану ортасына ауыстыру процесі.  

11. ҚР СТ 27002-2015 13.2.1-тармағының ұсынымдарына 

сәйкес электрондық пошта және Интернет арқылы берілетін 

қызметтік ақпараттың қорғалуын қамтамасыз ету қажет. ҚРҮҚ 

БТ 128-тармағының 5) тармақшасының талаптарын іске асыруды 

қамтамасыз ету қажет. 

12. ҚРҮҚ БТ 128-тармағының 6) тармақшасының және ҚРҮҚ 

БТ 24, 25, 25-1-тармақтарының талаптарын іске асыруды 

қамтамасыз ету қажет. 

13. ҚРҮҚ БТ 133-тармағының талаптарын іске асыруды 

қамтамасыз ету қажет. Интернет-ресурстардың тізбесін 

анықтау қажет, оларға қол жетімділік шектеліп, осы құжатты 

ұйым басшысы бекітуі керек. Интернет-ресурстарға қол жеткізуді 

техникалық шектеуді іске асыру және жүзеге асыру рәсімдерін 

көрсету. АҚ-ны қамтамасыз етуге жауапты тұлға Интернет-

ресурстарға қолжетімділік шектеулерінің іске асырылуын 

бақылауды жүзеге асыруы қажет. 

12 

Заңнама және 

шарттық 

талаптарға 

сәйкестік  

1. Сынақ объектісіне қойылатын заңнама, 

нормативтік, өзге міндетті, шарттық талаптарды 

айқындау (өзектілендіру), құжаттау; 
2. Зияткерлік меншікке берілетін құқықтарға 

байланысты заңнама, нормативтік және шарттық 

талаптарға сәйкестікті іске асыратын рәсімдерді 

енгізу; 

1. СО (ТТ, ТЭН, БҚТЕ, ҚТТ, тұжырымдама) үшін АҚ-ны 

қамтамасыз етуге қойылатын заңнамалық, нормативтік, өзге де 

міндетті, шарттық талаптар айқындалған құжаттарды ұсыну 

қажет. Заңның 38-бабы 2-1-тармағының 1) тармақшасының және 

Заңның 39-бабы 2-тармағының ережелерін іске асыру қажет. 

2. БҚ немесе ақпараттық өнімдер мен сервистердің зияткерлік 

меншік құқықтарына байланысты заңнамалық, нормативтік және 
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3. Заңнама талаптарына сәйкес келетін құпия 

және дербес деректерді қорғау саясаттарын әзірлеу 

мен іске асыру; 
4. Қолданылатын криптографиялық әдістер 

мен құралдардың заңнама талаптарына және 

келісімдерге (шарттарға) сәйкестігі; 
5. Ақпараттық қауіпсіздік аудитін жүргізу; 
6. Сынақ объектісіне ақпараттық қауіпсіздік 

бойынша заңнама, стандарттар мен техникалық 

құжаттама талаптарына сәйкестігіне талдау 

жүргізу; 
7. Заңнама, нормативтік және шарттық 

талаптарға сәйкес жазбаларды зақымдаудан, 

бұрмалаудан, заңсыз қол жеткізуден және заңсыз 

шығарудан қорғау. 

шарттық талаптарға сәйкестігін іске асыратын рәсімдерді бекіту 

қажет. Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау жөніндегі талап 

қолданылатын активтер туралы мәліметтер көрсетілген 

құжатты ұсыну (не лицензиялық БҚ тізбесін активтер тізіліміне 

енгізу). Лицензиялық БҚ қауіпсіз жою (немесе беру) рәсімдерін АҚ 

бойынша ТҚ-да айқындау қажет. ҚРҮҚ БТ 79-тармағының 

талаптарын іске асыруды қамтамасыз ету қажет. 

3. Заңнама нормаларына сәйкес келетін құпия және дербес 

деректерді қорғау әдістерін АҚ бойынша ТҚ-да анықтау және 

құпия және дербес деректерді қорғау әдістерін СО-да көрсету 

қажет. 

4. Заңнаманың және келісімдердің (шарттардың) 

талаптарына сәйкес келетін ақпаратты СО-да түрлендірудің 

криптографиялық әдістерін көрсету қажет. 

5. Жоспар-кестеге сәйкес АҚ ішкі аудитін жүргізу және 

нәтижелерді (есептерді) ұсыну қажет. 

6. СО нәтижелерін белгілей отырып, АҚ бойынша заңнаманың, 

стандарттардың және техникалық құжаттаманың талаптарына 

сәйкестігі тұрғысынан талдау жүргізу қажет. АҚ-ны қамтамасыз 

ету процестерін және АҚ-ны қамтамасыз ету процестерін 

реттейтін құжаттаманы өзектілендіруді жүзеге асыру. 

7. Заңнамалық, нормативтік, шарттық талаптарға сәйкес 

жазбаларды жоғалтудан, бүлінуден, бұрмалаудан, санкцияланбаған 

қол жеткізуден және санкцияланбаған шығарудан қорғау тәсілдерін 

көрсету қажет. 

13 

Жүйелерді 

сатып алу, 

әзірлеу және 

оларға қызмет 

көрсету 

1.  Сынақ объектісіне арналған техникалық 

құжаттаманың құрамына ақпараттық қауіпсіздікке 

байланысты және қолданыстағы заңнама мен 

стандарттарға сәйкес келетін талаптарды енгізу 

(өзектілендіру); 

2. Пайдаланылатын жүйелерге арналған БҚ 

(жүйелік және қолданбалы) өзгерістерін 

басқарудың қауіпсіз рәсімдерін айқындау және 

қолдану; 
3. Сыртқы ұйым жүзеге асыратын сынақ 

объектісінің БҚ әзірлеу процесін бақылау; 

1. Құжаттарды ұсыну қажет: 

- ҚР СТ 27002-2015 14.2.1-тармағының талаптарын қоса 

алғанда, интеграция бойынша қауіпсіз әзірлеуді (жаңғыртуды) 

регламенттейтін. Бағдарламалық қамтылымды әзірлеу 

өнеркәсіптік пайдалану ортасынан бөлінген ортада жүзеге 

асырылуы керек. 

- СО жобалау кезеңінде оған қатысты АҚ тәуекелдерін 

бағалау жүргізілген. 

- СО құру мен жаңғыртуға арналған техникалық 

құжаттамада АҚ бойынша талаптар (ТТ, ҚТТ, ЖТТ, ТЕ, АКҚ 

ЖАТ, МЖӘ тұжырымдамасы, ТЭН және т.б.), оның ішінде ҚРҮҚ 
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4. Сыртқы ұйым жүзеге асыратын жүйені 

техникалық қолдап отыру процесін бақылау; 
5. Жүйенің қауіпсіздік функцияларын 

тестілеу. 

БТ 78-тармағының 1) және 2) тармақшаларының талаптары 

ескерілген. 

- АҚ бойынша талаптар және дайын БҚ сатып алуға арналған 

шарттарда (ТЕ) БҚ қабылдау критерийлері, оның ішінде ҚРҮҚ БТ 

78-тармағының 1) және 2) тармақшаларының талаптары. 

- дайын СО құруға және жаңғыртуға арналған техникалық 

құжаттамада немесе сатып алуға арналған шарттарда (ТЕ) АҚ 

бойынша талаптарды қалыптастыру кезінде ЭАР және БҚ 

сыныбы. 

2. Пайдаланылатын жүйелер үшін БҚ (жүйелік және 

қолданбалы) өзгерістерін басқару рәсімі сипатталатын және 

орындалатын құжаттарды ұсыну қажет. Жүйелік БҚ-ға 

өзгерістер енгізілгеннен кейін қолданбалы БҚ-ның жұмыс істеу 

қабілетін тексеруді жүзеге асыру және пайдаланылатын жүйелер 

үшін БҚ (жүйелік және қолданбалы) өзгерістердің нәтижелеріне 

талдау жүргізу қажет. 

3. Егер БҚ әзірлеу процесін бөгде ұйым жүзеге асырған 

жағдайда, оның ішінде ҚР СТ 27002-2015 14.2.1-тармағының 

талаптарын қамтитын БҚ әзірлеу шартын ұсыну қажет. 

Бөгде ұйым жүзеге асыратын БҚ әзірлеу процесін бақылауды 

жүзеге асыру қажет. 

4. Егер БҚ әзірлеу процесін үшінші тарап ұйымы жүзеге 

асырған жағдайда, БҚ-ны техникалық сүйемелдеуге арналған 

шартты ұсыну қажет, онда: 

- өнім берушінің АКТ-мен байланысты құжаттамаға және 

активтерге қол жеткізуін регламенттеумен; 

- ақпаратты қорғау үшін өнім берушілерге қолданылатын 

міндеттемелермен; 

- техникалық сүйемелдеу процесінде туындайтын АҚ 

инциденттерін өңдеумен; 

- БҚ жұмыс қабілеттілігін қалпына келтірумен байланысты 

ережелер бар. 

ҚРҮҚ БТ 149-150-тармақтарының және ҚР СТ 27002-2015 

11.2.4-тармағының талаптарын іске асыруды қамтамасыз ету 

қажет. 

5. Жүйені әзірлеу және жүйені қабылдау не дайын өнімді 
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сатып алу (нәтижелерді ресімдей отырып) кезінде СО-да немесе 

шарттарда (ТЕ) техникалық құжаттамада айқындалған 

қауіпсіздік функциялары мен АҚ талаптарын тексеруді 

(тестілеуді) жүзеге асыру қажет. 

Өнеркәсіптік пайдалану ортасынан бөлінген ортада БҚ 

тестілеуді жүзеге асыру. БҚ тестілеу кезінде өнеркәсіптік 

пайдалану ортасындағы жүйелерді пайдаланушылардың нақты 

есептік жазбаларын пайдаланбау қажет. 

 

Қысқартулар мен аббревиатуралар  тізбесі 

СО – сынақ объектісі;  

ОЖ – операциялық жүйе 

ДБ – деректер базасы; 

МББЖ - мәліммет базасын басқару жүйелері; 

АҚ ТҚ - ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі техникалық құжаттама; 

ТЭН –техниқалық - экономикалық негіздеме; 

ТТ – техниқалық тапсырма; 

ҚБҚ – қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру: 

ЕТҚ - есептеу техникасы құралдары; 

БҚ - бағдарламалық қамтылымы; 

АКТ – ақпараттық- коммуникациялық технологиялар; 

АЖ – ақпараттық жүйе; 

АҚ – ақпараттық қауіпсіздік; 

ҚФ – қауіпсіздік функциясы; 

ДҚБЖ – деректер қауіпсіздігін басқару жүйесі; 

МО – мемлекеттік органдар; 

ЖАО – жерілікті атқарушы органдар; 

Заң – Ақпараттандыру туралы Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V Заңы; 

ҚРҮҚ БТ – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 832 қаулысымен бекітілген 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай 

талаптар. 
 


