Закон Республики Казахстан от 13 декабря
2001 года № 267 «О Праздниках в
Республике Казахстан»
Праздничные дни, отмечаемые в Республике Казахстан:
национальный праздник:
День Независимости - 16 – 17 декабря;
государственные праздники:
Новый год - 1-2 января;
Международный женский день – 8 марта;
Наурыз мейрамы – 21-23 марта;
Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;
День защитника Отечества - 7 мая;
День Победы – 9 мая;
День Столицы – 6 июля;
День Конституции Республики Казахстан – 30 августа;
День Первого Президента Республики Казахстан – 1 декабря.
В связи с чем, при составлении баланса рабочего времени в 2014 году с
учетом норм Закона Республики Казахстан «О праздниках в Республике
Казахстан» праздничные дни, совпадающие с выходными днями (суббота,
воскресенье) перенесены на следующий после праздничного рабочий день:
при пятидневке:
с 8 марта на 10 марта;
с 22 марта на 24 марта;
с 23 марта на 25 марта;
с 6 июля на 7 июля;
с 30 августа на 1 сентября.
при шестидневке:
с 23 марта на 24 марта;
с 6 июля на 7 июля.
В соответствии со статьей 96 Кодекса при пятидневной и шестидневной
рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной
день при пятидневной рабочей неделе устанавливается актом работодателя или
графиком сменности. Оба выходных дня предоставляются подряд, если иное не
установлено коллективным, трудовым договорами.
Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7
января - православное Рождество являются выходными днями.
В 2014 году первый день Курбан-айта приходится на 4 октября.

В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы,
кварталы и 2014 год в целом в рабочих днях (часах). Она рассчитана по
календарю пятидневной и шестидневной рабочей недели, исходя из восьми,
семи и шестичасового рабочего дня при 40-часовой и 36-часовой рабочей
неделе.
В 2014 году норма рабочего времени составляет:
при 40-часовой рабочей неделе:
пятидневка – 1968 часов (246 дней * 8,00 часов);
шестидневка – 1983 часа (249 дней * 7,00 часов + 48 дней * 5,00 часов);
при 36-часовой рабочей неделе:
пятидневка – 1771,2 часа (246 дней * 7,20 часов);
шестидневка – 1782 часа (297 дней * 6,00 часов).
Среднемесячное число рабочих дней на 2014 год составляет:
при пятидневной рабочей неделе – 20,5 дней;
при шестидневной рабочей неделе – 24,75 дней.
Среднемесячное число календарных дней на 2014 год составляет 29,25 (без
учета праздничных дней, установленных законодательством Республики
Казахстан).

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы
13 желтоқсандағы «Қазақстан
Республикасындағы мерекелер туралы»
№ 267 Заңы
Қазақстан Республикасындағы атап өтілетін мереке күндері:
ұлттық мереке:
16-17 желтоқсан – Тәуелсіздік күні;
мемлекеттік мерекелер:
1-2 қаңтар – Жаңа жыл;
8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні;
21-23 наурыз – Наурыз мейрамы;
1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі мерекесі;
7 мамыр – Отан қорғаушылар күні;
9 мамыр – Жеңіс күні;
6 шілде – Астана күні;
30 тамыз – Қазақстан Республикасының Конституциясы күні;

1 желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні.
2014 жылғы жұмыс уақытының теңгерімін жасау кезінде Қазақстан
Республикасының «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» Заңының
нормаларын есепке ала отырып, мереке күндері демалыс күндеріне (сенбі,
жексенбі) сәйкес келген жағдайда мерекеден кейінгі жұмыс күні демалыс
күніне ауыстырылды:
бес күндікте:
8 наурыздан 10 наурызға;
22 наурыздан 24 наурызға;
23 наурыздан 25 наурызға;
6 шілдеден 7 шілдеге;
30 тамыздан 1 қыркүйекке.
алты күндікте:
23 наурыздан 24 наурызға;
6 шілдеден 7 шілдеге.
Кодекстің 96-бабына сәйкес бес күндік және алты күндік жұмыс
аптасында жексенбі жалпы демалыс күні болып саналады. Бес күндік жұмыс
аптасындағы екінші демалыс күні жұмыс берушінің актісінде немесе ауысым
кестесінде белгіленеді. Егер ұжымдық шартта, еңбек шартында өзгеше
белгіленбесе, екі демалыс күні қатар беріледі.
Мұсылман күнтізбесі бойынша атап өтілетін Құрбан айттың бірінші күні,
7 қаңтар - православиелік Рождество демалыс күндері болып саналады.
2014 жылы Құрбан айттың бірінші күні 4 қазанға тура келеді.
Айлар, тоқсандар және 2014 жылдың тұтастай жұмыс күндері (сағаттары)
бойынша жұмыс уақытының нормасы өндірістік күнтізбеде берілген. Ол 40
сағаттық және 36 сағаттық жұмыс аптасында сегіз, жеті және алты сағаттық
жұмыс күнінің негізінде бес күндік және алты күндік жұмыс аптасының
күнтізбесі бойынша есептелген.
2014 жылғы жұмыс уақытының нормасы:
40 сағаттық жұмыс аптасында:
бес күндік – 1968 сағатты (246 күн * 8,00 сағат);
алты күндік – 1983 сағатты (249 күн * 7,00 сағат + 48 күн * 5,00 сағат);
36 сағаттық жұмыс аптасында:
бес күндік – 1771,2 сағатты (246 күн * 7,20 сағат);
алты күндік – 1782 сағатты (297 күн * 6,00 сағат) құрайды.
2014 жылға арналған жұмыс күндерінің орташа айлық саны:
бес күндік жұмыс аптасында – 20,5 күнді;

алты күндік жұмыс аптасында – 24,75 күнді құрайды.
2014 жылға арналған күнтізбелік күндердің орташа айлық саны (Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген
мереке
күндерін
қоспағанда) 29,25 күнді құрайды.

