
11 шілде 2017 жыл 13РЕСМИ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 30 маусым             №405           Астана, Үкімет Үйі

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына 
шетелдік жұмыскерлерді тарту қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 
31 желтоқсандағы № 1198 қаулысына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына шетелдік жұмыскерлерді 

тарту қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 
желтоқсандағы № 1198 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 
89-90, 635-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік органда-
рына шетелдік жұмыскерлерді тарту қағидаларында: 2-тармақ мынадай мазмұндағы 
1-1) тармақшамен толықтырылсын:

«1-1) уәкілетті мемлекеттік органдар – мемлекеттік жоспарлау, еңбек, инвестици-
ялар және даму саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары;»;

5-тармақ алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 5-1, 5-2, 5-3-тармақтармен толықтырылсын:
«5-1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары шетелдік жұмыскерлердің 

лауазымдарын және оларға қойылатын біліктілік талаптарын белгілейді және оларды 
осы Қағидаларға 1-қосымшага сәйкес нысан бойынша уәкілетті мемлекеттік органдарға 
келісуге жібереді.

5-2. Уәкілетті мемлекеттік органдар он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік органдары ұсынған шетелдік жұмыскерлердің лауазымдарын қарайды 
және келіседі не осы Қағидаларға 2-қосымшада жазылған көрсеткіштерге сай келме-
ген кезде оларды келісуден бас тартады.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары келісу нәтижелерін алған 
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті 
органға уәкілетті мемлекеттік органдардың келісуін қоса бере отырып, шетелдік 
жұмыскерлердің лауазымдарын белгілеу туралы ұсыныстар енгізеді.

5-3. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган шетелдік жұмыскерлердің 
лауазымдарын белгілеу туралы ұсыныстарды алған күннен бастап бес жұмыс күні 
ішінде белгіленген тәртіппен оларды жинақтап, кейіннен уәкілетті комиссияның 
қарауына жібереді.

Уәкілетті комиссияның оң шешімін алған жағдайда Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік органдары бес жұмыс күні ішінде шетелдік жұмыскерлердің лауазым-
дарын және шетелдік жұмыскерлерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілейді.»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының персоналды басқару қызметі 

(кадр қызметі) ұсынылған құжаттарды шетелдік жұмыскердің тиісті лауазымға 
қойылатын белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарайды және 
олар сәйкес келген жағдайда Қағидалардың 7-тармағында көрсетілген құжаттарды 
қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде міндетті арнайы тексеру жүргізу үшін 
қажетті материалдарды қалыптастырады және оларды Қазақстан Республикасының 
ұлттық қауіпсіздік органдарына жібереді.»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы немесе белгіленген тәртіппен 

тиісті өкілеттіктер жүктелген лауазымды адамы, ал жауапты хатшы немесе көрсетілген 
лауазымды адам болмаған жағдайларда – мемлекеттік органның басшысы шетелдік 
жұмыскерді мемлекеттік орган уәкілетті комиссиямен келісу бойынша белгілеген 
лауазымға тағайындайды және шетелдік жұмыскермен бір жылдан аспайтын мерзімге, 
оның алдына қойылған міндеттерді қамтитын еңбек шартын жасасады.»;

мынадай мазмұндағы 15, 16 және 17-тармақтармен толықтырылсын:
«15. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары шетелдік жұмыскермен 

жасалған еңбек шартының мерзімі өткенге дейін екі айдан кешіктірмей уәкілетті мемле-
кеттік органдарға шетелдік жұмыскерлер қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты 
жібереді.

Еңбек шарты бір жылдан аз мерзімге жасалған жағдайда шетелдік жұмыскерлер 
қызметінің нәтижелері туралы ақпарат уәкілетті мемлекеттік органдарға шетелдік 
жұмыс кермен жасалған еңбек шарты аяқталған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
жіберіледі.

16. Уәкілетті мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының мемлекеттік ор-
гандары жіберген шетелдік жұмыскер қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты алған 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарап, оның нәтижелері бойынша осы Қағидаларға 
2-қосымшада көзделген көрсеткіштерге сәйкес шетелдік жұмыскерлердің қызметі 
туралы қорытындыны береді және оны мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті 
органға жібереді.

17. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган уәкілетті мемлекеттік 
органдардың шетелдік жұмыскерлердің қызметі туралы қорытындыларын жинақтайды 
және соңғы қорытындыны бес жұмыс күні ішінде уәкілетті комиссияның қарауына 
жібереді.

Шетелдік жұмыскерлер қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты қарау және 
уәкілетті комиссияның оң шешімінің қорытындылары бойынша еңбек шарты бір жыл-
дан аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін.».

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 30 маусымдағы № 405 
қаулысына 1-қосымша

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына шетелдік 
жұмыскерлерді тарту қағидаларына 1-қосымша

Нысан

Лауазымдар мен шетелдік жұмыскерлерге қойылатын біліктілік талаптары
_________________________________________________
(Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының атауы)

Р/с № Лауазымның атауы Біліктілік талаптары* Негіздеме
1______________________________________
(Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының басшысы)

* шетелдік жұмыскерлердің лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптары нақты 
лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда біліктілікке және жұмыс 
тәжірибесіне қойылатын талаптарды нақтылайды.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 30 маусымдағы № 405 
қаулысына 2-қосымша

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына шетелдік 
жұмыскерлерді тарту қағидаларына 2-қосымша

Нысан
Шетелдік жұмыскерлердің лауазымдарын келісу

Р/с
№

Лауазымның 
атауы және 

біліктілік 
талаптары

Көрсеткіштер Сәйкес
келеді/
сәйкес

келмейді

Негіз-
деме

1 2 3 4 5
1 елдің немесе жекелеген өңірлердің даму 

бағытының өзектілігі мен басымдығы
елде қажетті салалар және қызмет салалары 
бойынша тиісті кадрлардың болмауы не бар 
кадрлардың біліктілігінің жеткіліксіздігі
озық әлемдік технологияларға қолжетім-
ділікті қамтамасыз ету не заманауи арнайы 
білім беру
мемлекеттік аппараттың еңбекті ұйымдас-
тыру тиімділігін және мәдениетін арттыру
елдің немесе жекелеген өңірлердің нақты 
салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
шетелдік жұмыскерлерге еңбекақы төлеуге 
жұмсалған қаражатты қайтару анықтығы мен 
болжамдылығы

______________________________________________
(Қазақстан Республикасы уәкілетті мемлекеттік органының басшысы)

_______________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 30 маусым              №408            Астана, Үкімет Үйі

«Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына активтерді 
есептеу және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын 

пайдалану қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қорының қалыптастырылуы мен 
пайдаланылуы туралы жылдық есепті жасау нысандары 

мен қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі № 267 қаулысына 

өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына активтерді есептеу және Қазақстан 

Республикасының Ұлттық қорын пайдалану қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қорының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық 
есепті жасау нысандары мен қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі №267 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына 
активтерді есептеу және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын пайдалану 
қағидаларында:

көрсетілген Қағидаларға 1-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа ре-
дакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 
қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық есепті жасау нысандары осы 
қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қалыптас-
тырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық есепті жасау қағидаларында:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Ұлттық қордың қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық есеп-

те мыналар: 
осы қаулымен бекітілген 1-нысан бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық 

қор түсімдері мен оларды пайдалану туралы есеп; 
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенімгерлік басқару бойынша Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің қызметі туралы есеп, ол нысандар бойынша мынадай 
есептерден тұрады:

1) осы қаулымен бекітілген 2-нысан бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қорының активтері мен міндеттемелері туралы есеп;

2) осы қаулымен бекітілген 3-нысан бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қорының жиынтық кірісі туралы есеп;

3) осы қаулымен бекітілген 4-нысан бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қорының ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;

4) осы қаулымен бекітілген 5-нысан бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қорының таза активтеріндегі өзгерістер туралы есеп қамтылған.

Ұлттық қор қаражатының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы есеп ҚР ҰБ-
ның және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның есепке алудың түрлі 
әдістерін (есептеу және кассалық) қолдануына байланысты, сондай-ақ дөңгелектеу 
есебінен есеп бойынша айырмашылық сомасы көрсетілетін жолды қамтуы мүмкін.».

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 30 маусымдағы №408 
қаулысына 1-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына активтерді есептеу және 
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын пайдалану қағидаларына 1-қосымша

Нысан
               № ____ бет
    Қалыптастырылған күні ____ 

_________ жағдай бойынша
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы 

ақша қозғалысы туралы есеп 
20 ___ж. есепті кезең

Индексі: ДДКСННФ- 1 
Кезеңділігі: ай сайын, жыл сайын
Ұсынады: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Үкіметі, Есеп комитеті, Ұлттық 

экономика министрлігі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 15-і күніне дейінгі мерзімде 
Өлшем бірлігі ________

Бiрыңғай 
бюджеттiк 
сыныпта-

маның 
коды

Атауы Жыл басы-
нан бастап өсу 

қорытындысының 
сомасы

I. Кірістер:
1 Салықтық түсiмдер  
01 Табыс салығы  
1 Корпоративтiк табыс салығы  

05 Мұнай секторы ұйымдарының заңды тұлғаларынан алына-
тын корпоративтiк табыс салығы

 

05 Тауарларға, жұмыстарға және көрсетiлетiн қызметтерге са-
лынатын iшкi салықтар

 

3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланудан түсетiн 
түсiмдер

 

22 Мұнай секторының ұйымдарынан алынатын үстеме пайдаға 
салынатын салық

 

25 Мұнай секторының ұйымдарынан түсетiн бонустар  
26 Мұнай секторының ұйымдарынан түсетiн пайдалы 

қазбаларды өндiруге салынатын салық
 

27 Мұнай секторының ұйымдарынан түсетiн экспортқа салына-
тын рента салығы

 

28 Мұнай секторының ұйымдарынан жасалған келiсiмшарттар 
бойынша өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасының 
үлесi

 

29 Мұнай секторының ұйымдарынан өнiмдi бөлу туралы 
келiсiмшарт бойынша қызметтi жүзеге асыратын жер 
қойнауын пайдаланушының қосымша төлемi

 

2 Салықтық емес түсiмдер  
04 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

 

2 Мұнай секторының ұйымдарына мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұста ла-
тын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер са-
латын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

 

01 Мұнай секторының ұйымдарына орталық мемлекеттiк ор-
гандар, олардың аумақтық бөлімшелері салатын әкімшілік 
айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiпалулар

 

02 Мұнай секторының ұйымдарына республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын өзге 
де айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

 

03 Мұнай секторы ұйымдарының зиянды өтеуі туралы талаптар 
бойынша табиғатты пайдаланушылардан алынған қаражат

 

06 Өзге де салықтық емес түсiмдер  
1 Өзге де салықтық емес түсiмдер  

11 Мұнай секторының ұйымдарынан түскен басқа да салықтық 
емес түсiмдер

 

3 Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер  
03 Жер және материалдық емес активтер сату  
1 Жер сату  
02 Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерiн сатудан 

түсетiн түсiмдер
 

II. Қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер
6 Мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер  
01 Мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер  
1 Ел ішінде қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер  
03 Республикалық меншiктегi және кен өндiру мен өңдеу са-

лаларына жататын мемлекеттiк мүлiктi жекешелендiруден 
түсетiн түсiмдер

 

III. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сына арналған түсiмдерiнiң жиыны
IV. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сынан аударымдар

13 Өзге  
9 Өзге  

217 Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi  
005 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына қаражат ауда-

руды ұйымдастыру
 

349 Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берілетін өзге 
ағымдағы трансферттер

 

V. Түсiмдер мен аударымдар сальдосы
VI. Қаржы жылының басында Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сындағы 

ақша қалдығы
VII. Есептi кезеңнің соңында Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сындағы ақша 

қалдығы

Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық
уәкiлеттi органның басшысы __________________________________ 
                                                                         (қолы, Т.А.Ә.)
Есептi қалыптастыруға жауапты 
құрылымдық бөлiмшенiң басшысы     ____________________________ 
                                                                         (қолы, Т.А.Ә.)

Нысанға қосымша

«Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшаны бақылау 
шотындағы ақша қозғалысы туралы есептің» нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшаны бақылау шотын-

дағы ақша қозғалысы туралы есептің» нысаны 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Бюджет кодексі 125-бабының 2-тармағына және «Мемлекеттiк 
мекемелердiң, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және бюджетті атқару жөніндегі 
уәкілетті органдардың бюджеттiк есептiлiктi жасау және ұсыну қағидаларын бекiту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы № 
630 бұйрығына сәйкес әзірленді. 

2. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы 
ақша қозғалысы туралы есептің» нысанын бюджетті атқару жөніндегі орталық 
уәкілетті орган есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-і күніне дейінгі мерзімде жасайды 
және оны Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Есеп комитетіне, Ұлттық экономика 
министрлігіне жолдайды. 

2-тарау. Нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме
3. Нысан мынадай түрде толтырылады: 
«Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы 

ақша қозғалысы туралы есеп» кестесінде:
нысанның 1-бағанында бiрыңғай бюджеттiк сыныптаманың коды көрсетіледі;
нысанның 2-бағанында түсімдер атауы көрсетіледі;
нысанның 3-бағанында жыл басынан бастап өсу қорытындысының сомасы 

көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 30 маусымдағы №408 
қаулысына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі № 267 
қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының қалыптастырылуы мен 
пайдаланылуы туралы жылдық есепті жасау нысандары

1-нысан
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері мен

пайдаланылуы туралы есеп
20 ___ж. есепті кезең

Индексі: ФФИНФ- 1 
Кезеңділігі: жылдық
Ұсынады: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Үкіметі 
Ұсыну мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылдың 1 маусымына дейінгі мерзімде 

Р/с 
№

Қаржылық есептілік баптарының атауы Сомасы, 
мың 
теңге

1 2 3
1 Есепті кезеңнiң басындағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы 

Ұлттық қорының (бұдан әрі – Ұлттық қор) қаражаты, БАРЛЫҒЫ
 

2 Түсiмдер, БАРЛЫҒЫ: 
Оның iшiнде: 
- мұнай секторының ұйымдарынан түсетiн тiкелей салықтар (жергiлiктi 
бюджеттерге есептелетiн салықтарды қоспағанда), оның ішінде: 
корпоративтік табыс салығы; үстеме пайдаға салынатын салық; бонустар; 
пайдалы қазбаларды өндiруге салынатын салық; экспортқа салынатын 
рента салығы; 
жасалған келiсiмшарттар бойынша өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан 
Республикасының үлесi; 
мұнай секторының ұйымдарынан өнiмдi бөлу туралы келiсiмшарт бойын-
ша қызметтi жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша 
төлемi; 
- мұнай секторының ұйымдары жүзеге асыратын операциялардан 
түсетін басқа да түсімдер (жергілікті бюджеттерге есептелген түсімдерді 
қоспағанда) оның ішінде: 
мұнай секторының ұйымдарына орталық мемлекеттiк органдар, олардың 
аумақтық бөлімшелері салатын әкімшілік айыппұлдар, өсiмпұлдар, санк-
циялар, өндiрiп алулар, мұнай секторының ұйымдарына республикалық 
бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын өзге де 
айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар; 
мұнай секторы ұйымдарының шығынды өтеуі туралы талап-арыздар бой-
ынша табиғатты пайдаланушылардан алынған қаражат; 
мұнай секторының ұйымдарынан түсетін басқа да салықтық емес түсiмдер;
- тау-кен өндірісі және өңдеуші салаларға жататын республикалық 
меншіктегі мемлекеттік мүлікті жекешелендіруден түсетін түсімдер; 
- ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерiн сатудан түсетiн 
түсiмдер;
- инвестициялық кiрiстер;
-республикалық бюджеттен берілетін кепілдендірілген трансфертті қайтару;
- республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттері қайтару;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де 
түсiмдер мен кiрiстер

 

3 Пайдалану, БАРЛЫҒЫ:
Оның iшiнде:

 

- кепiлдiк берiлген трансферт; - нысаналы трансферттер; - Ұлттық қорды 
басқаруға және жыл сайынғы сыртқы аудиттi жүргiзуге байланысты 
шығыстарды жабу

4 Есептi кезеңнiң соңындағы Ұлттық қордың қаражаты, БАРЛЫҒЫ:   
Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық
уәкiлеттi органның басшысы 
_____________________________
 (Т.А.Ә. (ол бар болса), қолы)

Бюджетті атқару жөніндегі орталық
уәкілетті органның жауапты орындаушысы 
_____________________________
 (Т.А.Ә. (ол бар болса), қолы)

1-нысанға қосымша

«Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері мен
пайдаланылуы туралы есептің» нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері мен пайдаланылуы туралы 

есептің» нысаны 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет 
кодексі 133-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленді. 

2. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері мен пайдаланылуы тура-
лы есептің» нысаны бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган жыл сайын 
есепті кезеңнен кейінгі ________ жылға дейінгі мерзімде жасайды және Қазақстан 
Республикасының Үкіметіне жолдайды. 

 2-тарау. Нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме
3. Нысан мынадай түрде толтырылады: 
«Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері мен пайдаланылуы туралы 

есеп» кестесінде:
нысанның 1-бағанында реті бойынша нөмірі көрсетіледі;
нысанның 2-бағанында қаржылық есептілік бабының атауы көрсетіледі;
нысанның 3-бағанында қаржылық есептілік бабының сомасы көрсетіледі;

2-нысан
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 
активтері мен міндеттемелері туралы есеп

20___ ж. есепті кезең
Индексі: ФФИНФ- 2 
Кезеңділігі: тоқсан сайын, жыл сайын
Ұсынады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Ұсыну мерзімі: Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенімгерлік басқару ту-

ралы шартқа сәйкес ұсынылады. 
(мың теңге)

Қаржылық есептілік 
бабының атауы

Ағым-
дағы 
күн

Алдың-
ғы күн

Активтер
Ақша қаражаты және оның баламалары
Туынды қаржы құралдарын қоспағанда, пайда немесе шы ғын 
арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы құралдары:
- Ұлттық қор меншігіндегі
- РЕПО мәмілелері бойынша кепілмен ауыртпалық салынған
Өтеу мерзіміне дейін ұсталатын инвестициялар
Туынды қаржы құралдары
Дебиторлық берешек
Активтер жиыны
Міндеттемелер
Туынды қаржы құралдары
РЕПО мәмілелері бойынша кредиторлық берешек
Кредиторлық берешек және есептелген шығыстар
Міндеттемелер жиыны
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шотын құрайтын таза активтер

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
төрағасының орынбасары

_________________
(қолы)

Тегі және 
аты-жөні

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есеп-
тілікті жасауға жауапты бөлімшесінің басшысы

_________________ 
(қолы)

Тегі және 
аты-жөні

 2-нысанға қосымша

«Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтері мен міндеттемелері туралы 
есептің» нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтері мен міндеттемелері туралы 

есептің» нысаны 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет 
кодексі 133-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленді. 

2. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтері мен міндеттемелері туралы 
есептің» нысанын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жасайды және Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлігіне жолданады.

 2-тарау. Нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме
3. Нысан мынадай түрде толтырылады: 
«Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтері мен міндеттемелері туралы 

есеп» кестесінде:
«Қаржылық есептілік бабының атауы» деген бағанда қаржылық есептілік бабының 

атауы көрсетіледі;
«Ағымдағы күн» деген бағанда қаржылық есептілік бабының сомасы ағымдағы 

күнгі мың теңгемен көрсетіледі;
«Алдыңғы күн» деген бағанда қаржылық есептілік бабының сомасы алдыңғы күнгі 

мың теңгемен көрсетіледі.
3-нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жиынтық кірісі туралы есеп
20___ ж. есепті кезең

Индексі: ФФИНФ- 3
Кезеңділігі: тоқсан сайын, жыл сайын
Ұсынады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Ұсыну мерзімі: Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенімгерлік басқару ту-

ралы шартқа сәйкес ұсынылады.
мың теңге

Қаржылық есептілік бабының атауы Ағымдағы 
кезең

Алдыңғы 
кезең

Кірістер
Сыйақы түріндегі кірістер
Дивидендтер түріндегі кірістер
Форвардтық валюталық келісімшарттарды қоспағанда, пайда 
немесе шығын арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын 
қаржы құралдарынан түскен таза кіріс /(шығын)
Форвардтық валюталық келісімшарттардан түскен таза кіріс 
/(шығын)
Шетел валютасымен операциялардан түскен таза кіріс 
(шығын)
Кірістердің жиыны
Шығыстар
Активтерді басқарғаны үшін комиссия
Кастодиандық қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстар
Аудиторлық қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстар
Кәсіби қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстар
Бағдарламалық өнімдерді және ақпараттық дерекқорларды 
пайдаланғаны үшін ақы төлеу бойынша шығыстар
Шығыстардың жиыны _________________
Таза пайда/(шығын) _________________
Басқа да жиынтық кіріс /(шығын)
Қайта санау кезіндегі бағамдық айырма
Басқа да жиынтық кіріс/(шығын) _______________
Кезең ішіндегі жалпы жиынтық кіріс /(шығын) жиыны ________________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
төрағасының орынбасары

_________________
            (қолы)

Тегі және 
аты-жөні

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есеп-
тілікті жасауға жауапты бөлімшесінің басшысы

_________________                                  
(қолы)

Тегі және 
аты-жөні

3-нысанға қосымша
«Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 

 жиынтық кірісі туралы есептің» нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жиынтық кірісі туралы есептің» нысаны 
2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 133-бабының 
5-тармағына сәйкес әзірленді. 

2. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жиынтық кірісі туралы есеп» нысанын 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жасайды және Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрлігіне жолданады. 

 2-тарау. Нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме
3. Нысан мынадай түрде толтырылады: 
«Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жиынтық кірісі туралы есеп» кестесінде:
«Қаржылық есептілік бабының атауы» деген бағанда қаржылық есептілік бабының 

атауы көрсетіледі;
«Ағымдағы кезең» деген бағанда қаржылық есептілік бабының сомасы ағымдағы 

кезеңдегі мың теңгемен көрсетіледі;
«Алдыңғы кезең» деген бағанда қаржылық есептілік бабының сомасы алдыңғы 

кезеңдегі мың теңгемен көрсетіледі.
4-нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 
ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп 

20___ ж. есепті кезең
Индексі: ФФИНФ- 4
Кезеңділігі: тоқсан сайын, жыл сайын
Ұсынады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Ұсыну мерзімі: Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенімгерлік басқару ту-

ралы шартқа сәйкес ұсынылады.
мың теңге

Баптың атауы Ағымдағы 
кезең

Алдыңғы 
кезең

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы:
Таза пайда /(шығын) 
Мыналарға түзетулер:
Қазақстанның мемлекеттік компанияларының облигациялары бой-
ынша (дисконттың) /сыйлықақының амортизациясы
РЕПО мәмілелері бойынша сыйақы түріндегі шығыстар 
Әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы құралдарынан 
іске асырылмаған (кіріс)/шығын, олардың өзгерістері кезеңдегі 
пайданың немесе шығынның құрамында көрсетіледі
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының операциялық 
активтердегі және міндеттемелердегі өзгерістерге дейінгі қозғалысы
Операциялық активтердің (ұлғаюы)/азаюы:
Туынды қаржы құралдарын қоспағанда, пайда немесе шығын 
арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы құралдары
Туынды қаржы құралдары
Дебиторлық берешек
Операциялық міндеттемелердің ұлғаюы (азаюы):
Туынды қаржы құралдары
РЕПО мәмілелері бойынша кредиторлық берешек
Кредиторлық берешек және есептелген шығыстар
Операциялық қызметтегі/қызметтен ақша қаражатының таза түсуі/
(пайдаланылуы)

Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы:
Қазақстанның мемлекеттік компанияларының облигацияларын (са-
тып алу)/сату немесе өтеу 
Инвестициялық қызметтегі/қызметтен ақша қаражатының таза 
түсуі/(пайдаланылуы)
Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы:
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінен түсімдер
Республикалық бюджетке аударымдар
Өзге аударымдар
Қаржылық қызметтен/қызметтегі ақша қаражатының таза түсуі/
(пайдаланылуы)

Ақша қаражатының және олардың баламаларының таза ұлғаюы 
(азаюы)
Кезең басындағы ақша қаражаты және оның баламалары

Кезең соңындағы ақша қаражаты және оның баламалары

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары _________________ Тегі және аты-жөні
                 (қолы) 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
есептілікті жасауға жауапты бөлімшесінің 
басшысы    _________________ Тегі және аты-жөні
                  (қолы)

4-нысанға қосымша

«Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры ақша қаражатының қозғалысы туралы 
есептің» толтыру нысанын жөніндегі түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры ақша қаражатының қозғалысы туралы 

есептің» нысаны 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет 
кодексі 133-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленді. 

2. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры ақша қаражатының қозғалысы туралы 
есептің» нысанын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жасайды және Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлігіне жолданады.

2-тарау. Нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме
3. Нысан мынадай түрде толтырылады: 
«Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры ақша қаражатының қозғалысы туралы 

есеп» кестесінде:
қаржылық есептіліктің «Баптың атауы» деген бағанда қаржылық есептілік бабының 

атауы көрсетіледі;
«Ағымдағы кезең» деген бағанда қаржылық есептілік бабының сомасы ағымдағы 

кезеңдегі мың теңгемен көрсетіледі;
«Алдыңғы кезең» деген бағанда қаржылық есептілік бабының сомасы алдыңғы 

кезеңдегі мың теңгемен көрсетіледі.
5-нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 
таза активтеріндегі өзгерістер туралы есеп 

20___ ж. есепті кезең
Индексі: ФФИНФ- 5
Кезеңділігі: тоқсан сайын, жыл сайын
Ұсынады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Ұсыну мерзімі: Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенімгерлік басқару 

туралы шартқа сәйкес.
мың теңге

Баптардың атауы                 Түсім-   Ауда-    Таза пайда/   Валютаны      Бар-
Өткен кезеңнің                   дер    рымдар   (шығын)     қайта бағалау   лы-
басындағы қалдық                                                                            бойынша резерв   ғы
Таза пайда/(шығын) 
Басқа да жиынтық кіріс
Кейіннен пайданың немесе 
шығынның құрамында қайта 
жіктелмейтін баптар:

Валютаны қайта бағалаудағы 
таза активтердің бастапқы 
сальдоға әсері
Валютаны қайта бағалаудағы 
таза пайдаға (шығынға) және 
басқа да ауыстыруларға әсері

Кейіннен пайданың немесе 
шығынның құрамында қайта 
жіктелмейтін баптардың барлығы:

Басқа да жиынтық кірістің барлығы   ______ _______ ________ _________ ________

Таза активтердің құрамында 
тікелей көрсетілген меншік иелерімен 
операциялар
Қазақстан Республикасының Қаржы 
министрлігінен түсімдер
Республикалық бюджетке аударымдар
Өзге аударымдар 

Таза активтердің құрамында тікелей ______ _______ ________ _________ ________ 
көрсетілген меншік иелерімен
операциялардың барлығы

                      Түсім-   Ауда-    Таза пайда/   Валютаны      Бар-
                    дер    рымдар   (шығын)     қайта бағалау   лы-
                                                                                     бойынша резерв   ғы

Ағымдағы кезеңнің басындағы қалдық
Таза пайда/(шығын) 
Өзге де жиынтық кіріс
Кейіннен пайданың немесе шығынның
құрамында қайта жіктелмейтін баптар:
Валютаны қайта бағалаудың
таза активтердің бастапқы
сальдосына әсері
Валютаны қайта бағалаудың
таза пайдаға (шығынға) және
басқа да ауыстыруларға әсері
Кейіннен пайданың немесе
шығынның құрамында қайта
жіктелмейтін баптардың барлығы:

Кезеңдегі басқа да жиынтық
кірістің барлығы

Таза активтердің құрамында
тікелей көрсетілген 
меншік иелерімен операциялар 

Қазақстан Республикасының Қаржы 
министрлігінен түсімдер

Республикалық бюджетке аударымдар

Өзге аударымдар

Таза активтердің құрамында тікелей  ______ _______ ________ _________ ________
көрсетілген меншік иелерімен
операциялардың барлығы

Ағымдағы кезеңнің соңындағы           ______ _______ ________ _________ ________ 
қалдық

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары   _________________ Тегі және аты-жөні
                                                                               (қолы) 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
есептілікті жасауға жауапты бөлімшесінің 
басшысы                          _________________ Тегі және аты-жөні
            (қолы) 

5-нысанға қосымша

«Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының таза активтеріндегі өзгерістер туралы 
есептің» нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының таза активтеріндегі өзгерістер туралы 

есептің» нысаны 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет 
кодексі 133-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленді. 

2. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының таза активтеріндегі өзгерістер туралы 
есептің» нысанын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жасайды және Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлігіне жолданады.

2-тарау. Нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме
3. Нысан мынадай түрде толтырылады: 
«Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының таза активтеріндегі өзгерістер туралы 

есеп» кестесінде:
қаржылық есептіліктің «Баптың атауы» деген бағанда қаржылық есептілік 

баптарының атауы көрсетіледі;
«Түсімдер» деген бағанда қаржылық есептілік бабының сомасы ағымдағы және 

алдағы кезең үшін мың теңгемен көрсетіледі;
«Аударымдар» деген бағанда қаржылық есептілік бабының сомасы ағымдағы және 

алдағы кезең үшін мың теңгемен көрсетіледі;
«Таза пайда/(шығын)» деген бағанда қаржылық есептілік бабының сомасы ағымдағы 

және алдағы кезең үшін мың теңгемен көрсетіледі;
«Валютаны қайта бағалау бойынша резерв» деген бағанда қаржылық есептілік 

бабының сомасы ағымдағы және алдағы кезең үшін мың теңгемен көрсетіледі;
«Барлығы» деген бағанда қаржылық есептілік бабының жиынтық сомасы ағымдағы 

және алдағы кезең үшін мың теңгемен көрсетіледі.

_______________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ жәНЕ ғЫЛЫМ МИНИСТРЛІгІНІҢ БҰйРЫғЫ

2015 жылғы 15 маусым           № 384          Астана қаласы

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары 
бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін 

оқу бағдарламаларын бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 2016 ж. 167, 169, 172, 174, 176, 178, 181, 183, 186, 188, 191, 193, 
201, 203, 206, 208, 211, 213, 216,221, 2017 ж. 59, 61, 66, 69, 79, 85, 91, 96, 103, 106, 

118, 126-нөмірлерде)
Қысқартулар мен белгілер
МС - мемлекеттік стандарт
ТМД - Тәуелсіз мемлекеттер достастығы
ОЗЗ - орталық зауыттық зертханалар
ТББ - техникалық бақылау бөлімі
ТЖ - техникалық шарттар
КҚБЖ - конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі
ТЭХЭ - талдаудың электрхимиялық әдістері
ПӘК - пайдалы әсер коэффициенті
РШК - рұқсат етілген шектік концентрация

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 149-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары 
техникалық және кәсіптік білім
Білім коды мен бейіні: 0800000 – Мұнай-газ және химия өндірісі
Мамандығы: 0817000 – Коксхимиялық өндіріс
Біліктіліктері: 081701 2 – Кокс пештерінің газдаушысы
081702 2 – Люктеуші
081703 2 – Қалыптағы коксты өндіру аппаратшысы
081704 2 – Коксталатын шихтаны жылу өңдеу аппаратшысы
081705 2 – Коксты сұрыптау операторы

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

негізгі орта білім базасында

Циклдер 
және 

пәндер-
дің 

индексі

Циклдер және 
пәндердің атаулары

Бақылау 
нысаны
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көлемі (сағ.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЖБП. 00 Жалпы білім беретін пәндер 1448 1,2
ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пәндер 

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік 
шетел тілі, дене тәрбиесі)

224 2,3

ЖКП. 00 Жалпы кәсіптік пәндер 693 556 137 1,2,3
ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу
+ 32 32 3

ЖКП. 02 Сызу + + 53 53 1
ЖКП. 03 Техникалық механика негіздері + 48 40 8 2
ЖКП. 04 Электрониканың негіздерімен 

электротехника
+ 48 38 10 2

ЖКП. 05 Аналитикалық химия негіздері + 48 48 2
ЖКП. 06 Химия өнеркәсібінің процестері 

мен аппараттары
+ + + 86 86 1,2

ЖКП. 07 Жалпы химиялық технология + + 64 54 10 2
ЖКП. 08 Химиялық аппараттардың 

конструкциялық материалдары
+ 48 48 2

ЖКП. 09 Химиялық өндірістің 
технологиялық процестерін ав-
томаттандыру негіздері

+ 48 48 2

ЖКП. 10 Стандарттау, метрология және 
өнім сапасын басқару негіздері

+ 40 40 3

ЖКП. 11 Өндіріс экономикасының 
негіздері

+ 24 24 3

ЖКП. 12 Қолданбалы информатика + 24 24 2
АП. 00 Арнайы пәндер 248 240 8 2,3
АП. 01 Еңбекті қорғау және өнеркәсіп 

экологиясының негіздері
+ + 64 56 8 3

АП. 02 Кокс-химия өндірісінің техно-
логиясы

+ 
+

+ 120 120 2,3

АП. 03 Технологиялық жабдықтарды 
пайдалану (біліктіліктер бойынша)

+ + + 64 64 2,3

БҰАП. 00 Білім беру ұйымы 
анықтайтын пәндер*

37-
272*

ӨО және 
КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік 
практика

1602

ӨО. 00 Өндірістік оқыту 540
ӨО. 01 Танысу практикасы 36
ӨО. 02 Слесарлық практика 108
ӨО. 03 Химиялық өндірістің процестері 

мен аппараттары зертханасын-
да оқыту

108

ӨО. 04 Химиялық зертханада оқыту 90
ӨО. 05 Өндірісті техникалық талдау 

және бақылау бойынша прак-
тикум

108

ӨО. 06 Бақылау-өлшеу аспапта-
ры мен автоматика (БӨАжА) 
зертханасындағы оқыту 

90

КП. 00 Кәсіптік практика 1062
КП. 01 Бастапқы кәсіптік дағдылар 

қалыптастыру практикасы
306

КП. 02 Оқуды бітіру алдындағы өндіріс тік 
практика, сонын ішінде диплом дық 
жұмысты орындау және/немесе 
кешенді емтиханға дайындық

756

АА. 00 Аралық аттестаттау 162
ҚА. 00 Қорытынды аттестаттау 36
ҚА. 01 Қорытынды аттестаттау** 24
ҚА. 02
(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін 
бағалау және біліктілікті беру

12

Міндетті оқытудың 
қорытындысы

4320

К Консультациялар оқу жылына 100 сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық емес

Барлығы: 4960
Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - 
әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП 
– жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – 
өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестат-
тау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру; К – консультациялар; Ф 
– факультативтік сабақтар. ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарын-
да орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық (жоба) жұмыс, бақылау 
жұмысы, емтихан, сынақ), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, 
мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, оның 
ішінде жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.
*Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы 
пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.
**Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: арнайы пәндер (01, 02, 03) бойынша кешенді 
емтихан тапсыру немесе арнайы пәндерден бірі (02) бойынша қорытынды аттестаттау емтиха-
нын тапсыра отырып, дипломдық жұмысты қорғау.
Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті 
мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады. 
Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының 
тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес 
кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-
технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды 
ескеру ұсынылады.

(жалғасы бар) 
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Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімін жүргізу және өзектендіру бойынша әдістемеге 3-қосымша

Әкімшілік дереккөздерден үйлердің апаттылығы туралы мәліметтер 
Елді мекен (ауыл, кент):  Аудан (қала):

№ Әкімшілік-аумақтық 
объектілер жіктеуші 

(ӘАОЖ) бойынша код

Үй типі (жеке, екі 
пәтерлі, үш және одан 
да көп пәтерлі үйлер)

Мекен-жайдың 
тіркеу коды 

(МТК)

Мекенжай мәліметтері: облыс, қала, ау-
дан/қаладағы аудан, ауылдық округ, елді 

мекен (кент, ауыл), көше атауы, үйдің 
нөмірі, пәтер нөмірі

Құқық иеленушінің тегі, 
аты, әкесінің аты (ол 
бар болған жағдайда)

Үнемі 
тұратындар 
саны, адам

Тұрғын үй қорынан 
шығарылу (бұзылу) 

себебі мен күні

Ескертпе

 1       
 2       
 3       
 4       
 ...       

Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімін жүргізу және өзектендіру бойынша әдістемеге 4-қосымша

Әкімшілік дереккөздерден шаруашылықтар бойынша есепке алу мәліметтері
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Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 22 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15246 бо-
лып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА 
МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 22 мамыр               №75            Астана қаласы

Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімін жүргізу және 
өзектендіру бойынша әдістемені бекіту туралы 

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сәйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімін жүргізу және өзектендіру 
бойынша әдістеме бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық тіркелімдер және жіктелімдер басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп 
заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 

қазақ және орыс тілдерінде қағаз және электрондық түрде ресми жариялану және Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялануға жіберілуін; 

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М.Керімханова) 
жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 22 мамырдағы № 75 бұйрығымен бекітілді

Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімін жүргізу және өзектендіру бойынша әдістеме
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімін жүргізу және өзектендіру бойынша әдістеме 
(бұдан әрі – Әдістеме) халықаралық стандарттарға сәйкес қалыптастырылатын және 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңына (бұдан әрі - Заң) сәйкес бекітілетін статистикалық әдіснамаға жатады.

2. Осы Әдістеменің мақсаты тұрғын үйлер мен тұрғын үй-жайлар (пәтерлер) бойынша 
деректерді қалыптастыру мен жинақтау және үй шаруашылықтарын зерттеу іріктемелерін 
қалыптастыру болып табылады.

3. Осы Әдістеме Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің (бұдан әрі – Комитет), статистиканың аумақтық органдарының, «Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ақпараттық-есептеу 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының 
тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімінің ақпараттық жүйесін жүргізу мен өзектендіру кезінде 
пайдалануына арналған. 

4. Әдістемеде Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар пайдаланылады.
2-тарау. Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімінің мәліметтері мен міндеттері
5. Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімінің ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – ТҚСТ АЖ) 

Қазақстан Республикасы тұрғын үй қоры туралы деректерді жинау, сақтау және бейнелеудің 
орталықтандырылған ақпараттық жүйесін білдіреді.

 ТҚСТ АЖ Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан барлық тұрғын үйлер мен тұрғын 
үй-жайларды (пәтерлер) қамтиды.

 Оларға:
 тұрғын үй-жай (пәтер);
 бір пәтерлі (жеке) үй;
 екі пәтерлі үй;
 үш және одан да көп пәтерлі үй жатады.
ТҚСТ АЖ-да тұрғын үй қоры туралы және пәтерлерде тұратын адамдар саны туралы де-

ректер бар және негізгі екі модульден:
1) үйлер каталогы;
2) пәтерлер каталогынан тұрады.
 Үйлер каталогында үйдің типін, үйдің сыртқы қабырғаларының материалдарын, үйдегі 

пәтерлер санын, жалпы және тұрғын алаңын сипаттайтын әрбір үй туралы мәліметтер болады. 
 Пәтерлер каталогында алаң көлемі, бөлмелер саны, тұрғындар саны туралы 

мәліметтермен бірге белгілі бір үйге кіретін тұрғын үйдің әрбір тұрғын үй-жайы (пәтер) тура-
лы мәліметтер болады.

 Үйлер каталогындағы әрбір жазба пәтерлер каталогындағы жазбаларға сәйкес келеді және 
үйдің сәйкестендіру кодымен байланысты болады. Әрбір каталог атрибуттарының өз құрамы 
бар. ТҚСТ АЖ атрибуттары (үйлер каталогы) және ТҚСТ АЖ атрибуттарының (пәтерлер ката-
логы) мысалдары осы Әдістемеге сәйкес 1 және 2-қосымшаларда келтірілген. 

ТҚСТ АЖ-ны жүргізудің негізгі міндеттері: 
 тұрғын үйлер мен тұрғын үй-жайлар (пәтерлер) туралы деректерді жинақтау;
тұрғын үй қоры бойынша статистикалық ақпаратты (болуы, жай-күйі, пайдалануға беру, 

шығарылуы) қалыптастыру және өзектендіру; 
 ТҚСТ АЖ негізінде іріктемелі зерттеулер жүргізу және статистикалық әзірлемелерде 

пайдалану; 
ТҚСТ АЖ-ны өзектендіру үшін үй шаруашылықтарына іріктемелі зерттеулер жүргізу бо-

лып табылады.
6. Келесі деректер ТҚСТ АЖ-ны өзектендіру болып табылады:
1) әкімшілік дереккөздерден тіркелген тұрғын үйлер мен тұрғын үй-жайлар (пәтерлер) 

туралы мәліметтер;
2) осы Әдістемеге 3-қосымшада келтірілген әкімшілік дереккөздерден тұрғын үйлердің 

апаттылығы туралы мәліметтер;
3) осы Әдістемеге 4-қосымшада келтірілген әкімшілік дереккөздерден әр шаруашылық 

бойынша есепке алу мәліметтері;
 4) үй шаруашылықтарын іріктемелі зерттеуден тұратындардың саны бойынша мәліметтер.

3-тарау. ТҚСТ АЖ-ны жүргізуді ұйымдастыру
7. ТҚСТ АЖ міндеттердің белгілі бір тобын шешуге бағытталған әрекеттерді автоматтан-

дыруға мүмкіндік береді және келесі блоктардан тұрады:
1) деректерді жинау, өңдеу және талдау;
2) есептерді қалыптастыру;
3) сыртқы дерекқорды «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесінің 

компоненттерімен интеграциялау.
8. Деректерді жинау, өңдеу, талдау кезінде келесі үдерістерді бақылау және автоматтан-

дыру жүзеге асырылады:
ТҚСТ АЖ-ны қалыптастыру;
әкімшілік деректерден алынған деректер негізінде ТҚСТ АЖ деректерін өзектендіру;
үйлер мен пәтерлер каталогын жүргізу және өзектендіру. 
9. Деректерді жинау, өңдеу және талдау кезінде бастапқы қалыптастыруға, өзектендіруге 

және ТҚСТ АЖ-ға енгізуге байланысты міндеттерді шешеді.
Деректерді өңдеу, түзету негізінде ай сайын (белгілі бір кезеңге) республикалық деңгейде 

кескін қалыптастырылады.
ТҚСТ АЖ-дан ұйғарынды кестелерді қалыптастыру кезінде кескін пайдаланылады.
Ай сайынғы кескін есептер мен деректердің әртүрлі іріктемелерін қалыптастыруды 

қамтамасыз етеді.
10.  Есептерді қалыптастыру блогы келесі міндеттерді қамтиды: 
кескіндерді қалыптастыру;
іріктемелерді қалыптастыру;
ұйғарынды ақпаратты қалыптастыру.
11. Интеграция блогы ақпараттық жүйені сыртқы дерекқордың компоненттерімен интегра-

циялауды қамтамасыз етеді және келесі міндеттерді қамтиды:
1) «Метадеректер» ақпараттық жүйесімен өзара іс-қимыл;
2) агрегатталған көрсеткіштердің дерекқорымен өзара іс-қимыл;
3) «Халықтың статистикалық тіркелімі» ақпараттық жүйесімен өзара іс-қимыл;
4) «Ауылшаруашылығы тіркелімі» ақпараттық жүйесімен өзара іс-қимыл;
5) ішкі интранет-порталмен өзара іс-қимыл.
12. ТҚСТ АЖ-ға ақпаратты енгізу және түзету өңірлік деңгейде жүзеге асырылады. 

Ақпаратты енгізу және түзету кезінде келесі кезеңдер сақталады:
1) анықтамалық ақпараттың барлығы мәзірден таңдалады;
2) жеке үй болған кезде «пәтер нөмірінің» жиегіне «нөл» енгізіледі;
3) екі және одан да көп пәтерлі үйлер болған кезде «пәтердің нөмірі» жиегіне тиісті 

«пәтердің нөмірі» қойылады;
4) «үй пайдаланудан шыққан» жағдайда пәтердің жағдайына «тұрғын емес» себебі 

қойылады бұл ретте барлық пәтерлердің тұрғын алаңы жойылады, ал жалпы алаңы қалады;
5) пәтердің жағдайы «тұрғын емес» болса, тұратындар саны мен үй шаруашылықтарының 

саны жойылады;
6) пәтер тұрғын үй қорынын шығарылған кезде, «пәтердің пайдаланудан шығарылу себебі» 

жиегі міндетті түрде толтырылады;
7) «үйдің карточкасында» «қабаттылығы» бағанында «бірден жоғары» белгісін енгізу 

көзделген;
8) үйдің немесе пәтердің жағдайы «шығарылған» болса, «шығарылу себебі» және 

«шығарылған күні» жиектері міндетті түрде толтырылуы керек, басқа жағдайларда бұл жи-
ектер толтырылмайды; 

9) бақылау кезінде пәтердің жалпы алаңы пәтердің тұрғын алаңына тең болуына жол 
беріледі;

10) ТҚСТ АЖ базасында кез келген өзгеріс болған кезде «өзектендірудің соңғы күні» атри-
бутына автоматты түрде жүйелік күн енгізіледі;

11) бақылау кезінде үйдің жалпы алаңына үйдегі шығарылған пәтерлердің жалпы алаңы кіреді;
12) бақылау кезінде үйдің тұрғын алаңына шығарылған пәтерлердің тұрғын алаңы кірмейді;

13) бақылау кезінде үйдің тұрғын алаңына «тұрғын еместен» «тұрғынға» өзгергенде 
енгізілген пәтерлердің тұрғын алаңы кіреді;

14) «жапсаржай» бойынша деректер түскен кезде «жапсаржай» алаңы тұрғын үйдің жал-
пы алаңына қосылады;

15) ТҚСТ АЖ базасына түзетулер енгізілген кезде өзгерістер түскен деректер ғана ауы-
стырылады, ал қалған деректер өзгертілмейді;

16) ТҚСТ АЖ базасына өзгеріс енгізілген кезде «өзектендіру туралы мәліметтер» атрибу-
тына автоматты түрде жүйелік күн енгізіледі;

17) ТҚСТ АЖ базасында тұрғын үйлер мен тұрғын үй-жайлар (пәтерлер) туралы жазбалар 
болмаған кезде жазбалар қосылады;

18) тұратындар, үйдің жағдайы, тұрғын үй-жайлардың (пәтерлердің) жағдайы, бөлмелер 
саны, сыртқы қабырға материалдары, көше типінің атаулары, көше атаулары, үй (пәтерлер) 
нөмірі туралы деректерде сәйкессіздіктер анықталған жағдайда ТҚСТ АЖ-ға тиісті түзетулер 
енгізіледі;

19) тұрғын үй қорын абаттандыруды өзектендіру кезінде жабдықталған тұрғын үй-жайлар 
туралы мәліметтер енгізіледі. Тұрғын үй-жай:

егер үйде электр өткізгіш болса, электрмен;
егер еденүсті электр плитасы немесе еденүсті электр плитасы орнатылған бөлек тұрған 

асүйі (асүйге арналған арнаулы күрделі ғимарат) бар үй болса, еденүсті электр плитасымен; 
егер желілік табиғи газбен жабдықталған еденүсті газ плитасы болса, желілік (табиғи) газбен;
егер сұйытылған газбен (газ тәрізді заттарды сақтауға арналған баллондағы немесе 

газгольдерлердегі-резервуарлардағы) жабдықталған еденүсті газ плитасы болса, сондай-ақ 
сұйытылған газбен жабдықталған еденүсті газ плитасы орнатылған бөлек тұрған асүйі бар 
газдандырылған деп саналатын үй сұйытылған газбен;

егер үйде жылу қазандығы, орамдық немесе аудандық қазандық, жылу электр орталықтары, 
сондай-ақ автоматты газды су жылытқыштары орнатылған болса, орталықтан жылытумен;

жеке қондырғылардан жылытумен: егер жылу қондырғыларынан немесе дәстүрлі тұрғын 
үйдің ішінде тұрған немесе үлкен жеке үйлердің немесе коттедждердің және уақытша шағын 
үйлердің иелерінде айрықша жағдайлар үшін қосымша нұсқа ретінде газбен, қатты немесе 
сұйық отынмен жағылатын жабдықтан жылытылатын болса, пешпен жылытумен;

егер үйдің ішінде су орталықтандырылған су құбырынан немесе артезиандық ұңғымадан 
түсетін тарату желісі болса, үйдегі (пәтердегі) су құбырымен;

егер үйдің (жеке тұрған ас үй немесе үйден тыс ұқсас үй-жайлар) сыртында су 
орталықтандырылған су құбырынан немесе артезиандық ұңғымадан түсетін тарату желісі 
болса, үйден (пәтерден) тыс су құбырымен;

егер үй ауласында құдық немесе су таратқыш шүмек (колонка) немесе сумен жабдықтаудың 
ұқсас көздері болса, құдықпен, колонкамен немесе сумен жабдықтаудың ұқсас көздерімен;

егер үйде жоғарыда көрсетілген сумен жабдықтау көздері болмаса көлікпен жеткізу басқа 
өңірлерден, алыс орналасқан су көздерінен немесе сумен жабдықтаудың ұқсас көздерінен 
көлікпен жүзеге асырылса, ауыз суды жеткізумен;

егер үйдің ішінде көшедегі кәріз желісіне шаруашылық нәжіс суларының ағуына арналған 
кәріз құрылғысы немесе сорғыш құдықтар болса, орталық кәрізбен. Су құбыры жоқ, сондай-
ақ биодәретханасы бар болған жағдайда тұрғын үй-жай кәрізбен жабдықталған тұрғын үй 
деп есептелмейді;

егер жеке ванна бөлмесімен қатар осы мақсаттар үшін арнайы жабдықталған бөлмеде 
ыстық судың түсу тәсіліне қарамастан, стационарлық ванна немесе себезгімен, бұл ретте 
ванна (себезгі) орнатылған, ал кәрізі жоқ тұрғын үй ваннамен немесе себезгімен жабдықталған 
деп есептелмейді;

егер тұрғындардың тұрмыстық мұқтаждығы үшін ыстық суды орталықтан беретін арнайы 
су құбыры болса, орталық ыстық сумен қамтамасыз етумен; 

егер шағын жылу қазандықтарын қоса алғанда, пәтерде су жылытқыштардан, газды (отын-
ды) колонкалардан ыстық су беретін арнайы су құбыры болса, жеке су жылытқыштар арқылы 
ыстық сумен қамтамасыз етумен жабдықталған болып есептеледі.

4-тарау. Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімінен жиынтық ақпаратты 
қалыптастыру

13. Тұрғын үй қорының болуы және жағдайы туралы жиынтық деректер мен уәкілетті 
орган бекітетін тиісті жылға арналған статистикалық жұмыс жоспарына сәйкес «Қазақстан 
Республикасының тұрғын үй қоры туралы» статистикалық жинағында жыл сайын 
қалыптастырылатын тұрғын үй қорының болуы мен абаттандырылуын сипаттайтын 
статистикалық көрсеткіштер ТҚСТ АЖ-дан алынатын ұйғарынды ақпарат болып табылады.

Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімін жүргізу және
өзектендіру бойынша әдістемеге 1-қосымша

ТҚСТ АЖ атрибуттары (үйлер каталогы) 

№ Атрибуттар атауы ТҚСТ дерекқорындағы 
атрибуттардың атауы 

1 Үй коды HOUSE_ID
2 Кадастрлық нөмірі KADASTR_NU
3 ӘАОЖ KATO
4 ӘАОЖ атауы. Rus KATO_FN_RU
5 ӘАОЖ атауы. Kaz KATO_FN_KK

Мекенжай мәліметтері  
6 Көше типі 2-ші деңгей. Коды STREET2_ID 
7 Көше типі 2-ші деңгей. 

Атауы RUS
STREET2_TYPE

8 Үйдің құрылымданбаған мекенжайы. Атауы RUS ADDRESS_RU
9 Үйдің құрылымданбаған мекенжайы. Атауы KAZ ADDRESS_KK

10 Үй нөмірі HOUSE_NUMB
11 Мекенжайды тіркеу коды МТК

Үйдің сипаттамалары  
12 Үй жағдайы HOUSE_SITU
13 Үй типі HOUSE_TYPE
14 Үйдің қабаттылығы FLOOR_NUMBER
15 Пайдалануға берілген күні INPUT_DATE
16 Үйді салушы HOUSE_BUIL
17 Пайдалануға беру шарттары HOUSE_INPU
18 Қабырға материалдары HOUSE_WALL
19 Пайдаланудан шығарылған күні LEAVE_DATE
20 Пайдаланудан шығарылу себептері HOUSE_LEAVE

Жиынтық көрсеткіштер  
21 Жалпы алаңы FULL_SQUAR
22 Тұрғын алаңы LIVING_SQU
23 Барлық пәтерлер FLATS
24 Олардан: тұрғын INFABITED_
25 Олардан: тұрғын емес UNINHABITE
26 Барлық тұратындар RESIDENT_N
27 Барлық үй шаруашылықтары HOUSEHOLD

Өзектендіру туралы мәліметтер  
28 Өзектендіру күні ACTUA_DATE
29 Дереккөзі. Коды ACTUAL_SOU
30 Негіздеме ACTUA_BASI
31 Үйдің абаттандырылуы: Коды HOUSE_ACCO

Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімін жүргізу және өзектендіру бойынша 
әдістемеге 2-қосымша

ТҚСТ АЖ атрибуттары (пәтерлер каталогы)

№ Атрибуттар атауы ТҚСТ дерекқорындағы 
атрибуттардың атауы 

1 ӘАОЖ коды KATO 
2 Үй коды HOUSE_ID 
3 Пәтер коды FLAT_ID
4 Кадастрлық нөмірі CADASTRALN
5 Мекенжайдың тіркелім коды МТК
6 Үй-жай типі. Коды FLAT_TYPE
7 Пәтер нөмірі NUM
8 Пәтер жағдайы. Коды FLAT_SITUA
9 Меншік түрі. Коды FLAT_OWNER
10 Пайдалануға беру шарты. Коды FLAT_INPUT
11 Пайдаланудан шығарылу себептері. Коды FLAT_CAUSE
12 Пайдаланудан шығарылған күні DATEOFRETI
13 Жалпы алаңы FULL_SQUAR
14 Тұрғын алаңы LIVING_SQU
15 Бөлме саны QUAN_ROOM
16 Үй шаруашылықтарының саны QUAN_HHOL
17 Тұратындар саны QUAN_HABI
18 Қабаты LEVEL_NUMB
19 Өзектендіру күні ACTUAL_DATE
20 Дереккөзі. Коды ACTUAL_ID
21 Негіздеме ACTUAL_BAS
22 Жаңартылған күні REFRESH_DA
23 Пайдаланушы. Логині USERNAME
24 Сатып алу-сату шарты бойынша мәміле сомасы TRANSA_SUM
25 Күніне сатып алу-сату шарты бойынша мәміле сомасы TRANSA_DAT
26 Салық салу мақсатындағы құны (мың теңге) TAX_COST
27 Күніне салық салу мақсатындағы құны (мың теңге) TAX_ESTIMA
28 Пәтер иесі. ТАӘ RUS PRAVOOBLAD

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЕҢБЕК 
ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 16 маусым    №164     Астана 
қаласы

2017 жылғы 3-тоқсанға арналған 
кедейлік шегінің мөлшерін айқындау 

туралы

«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» 2001 
жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
2-бабының 1-1-тармағына сәйкес бұйырамын:

1. Қазақстан Республикасы бойынша 2017 жылғы 
3-тоқсанға арналған кедейлік шегі өткен тоқсанға есептел-
ген ең төменгі күнкөріс деңгейінің 40 пайызы мөлшерінде 
айқындалсын.

2. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігінің Әлеуметтік көмек 
департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінде мемлекеттік тіркеуді; 

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің қазақ және 
орыс тілдеріндегі бір данасын қағаз және электрондық 
түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына 
және мерзімді баспа басылымдарында жариялауға жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастыруды;

4) осы бұйрықты облыстардың, Астана және Алматы 
қалаларының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармаларының назарына жеткізуді;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс 
күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді 
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан 
Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
вице-министрі С.Қ.Жақыповаға жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2017 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа 
енгізіледі және ресми жариялануға тиіс. 

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрі Т.ДҮЙСЕНОВА

Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет 
министрлігінде 2017 жылғы 1 шілдеде Нормативтік 
құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№15294 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 21 қаңтар               №23                Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын 
мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау жөнінде анықтама беру», «Сәулет-

жоспарлау тапсырмасын беру» және «Тіреу және қоршау конструкцияларын, 
инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертуге байланысты емес қолданыстағы 
ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға (қайта 

жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы № 257 бұйрығына 
өзгерiстер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау жөнінде анықтама 

беру», «Сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру» және «Тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен 
жабдықтарды өзгертуге байланысты емес қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға 
(қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы № 257 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11018 болып тіркелген, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2015 жылы 5 маусымда жарияланған) мынадай өзгерiстер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжай-
ын айқындау жөнінде анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес редак-
цияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы 
бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертуге бай-
ланысты емес қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта 
жабдықтауға) шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және 
жер ресурстарын басқару комитеті заңнамада бекітілген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмесінің баспа және электрондық түрде мерзімдік баспа басылымдарына және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне 
ресми жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
Республикалық құқықтық ақпараттар орталығына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында және мемлекеттік 
органдардың интранет порталында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күнінің ішінде 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне 
жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2016 жылғы 1 наурызда қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
міндетін атқарушы Қ.ӨСКЕНБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар және даму 
министрінің міндетін атқарушы
____________ Ж. Қасымбек
2016 жылғы 25 ақпан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 21 қаңтардағы №23 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 27 наурыздағы № 257 бұйрығына 1-қосымша

«Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекен-
жайын айқындау жөнінде анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 

1. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын 

айқындау жөнінде анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан әрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Астана және Алматы қалаларының, аудандардың және облыстық 
маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорация» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация);
2) жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын нақтылау бойынша анықтама алу 

(«Мекенжай тіркелімі» ақпараттық жүйесінде ақпарат болмаған жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы Мемлекеттік корпорацияға өтініш білдіреді) www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-
порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері: 
1) құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап:
порталға:
жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын тарихсыз нақтылау бойынша анықтама 

беру – 15 (он бес) минут;
жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын тарихымен нақтылау бойынша анықтама 

беру («Мекенжай тіркелімі» ақпараттық жүйесінде жылжымайтын мүлік объектісі мекенжайының 
өзгеруі туралы мұрағаттық мәліметтер болмаған кезде) – 3 (үш) жұмыс күні;

Мемлекеттік корпорацияға:
жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын тарихсыз нақтылау бойынша анықтама 

беру – 15 (он бес) минут;
жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын тарихымен нақтылау бойынша анықтама 

беру («Мекенжай тіркелімі» ақпараттық жүйесінде жылжымайтын мүлік объектісі мекенжайының 
өзгеруі туралы мұрағаттық мәліметтер болмаған кезде) – 3 (үш) жұмыс күні;

жылжымайтын мүлік объектісінің орналасқан жеріне барып және мекенжайдың тіркеу 
кодын көрсете отырып, оны «Мекенжай тіркелімі» ақпараттық жүйесінде міндетті тіркей оты-
рып, жылжымайтын мүлік объектісіне мекенжай беру немесе жою туралы анықтама беру – 7 
(жеті) жұмыс күні;

Мемлекеттік корпорацияға өтініш білдірген кезде құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді;

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің ең көп рұқсат берілген уақыты – 15 (он 
бес) минут; 

3) қызмет көрсетудің ең ұзақ жол берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 

және (немесе) қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі: осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мекенжайдың тіркеу кодын көрсете отырып, жылжымай-
тын мүлік объектісінің мекенжайын нақтылау, беру, жою болып табылады.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін қағаз түрінде алуға 
өтініш білдірген кезде, мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі электрондық түрде рәсімделеді, 
басып шығарылады.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық түрде.
7. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін 

қызметті алушы) тегiн көрсетiледi.
8. Жұмыс кестесі:
1) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 

жексенбі және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда белгіленген 
жұмыс кестесіне сәйкес үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

«Мекенжай тіркелімі» ақпараттық жүйесінде мәліметтер болған жағдайда, қабылдау 
қөрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша жүргізіледі, ал жылжымайтын мүлік 
орналасқан жер бойынша объекті болмаса, онда қабылдау жеделдетілмеген қызмет көрсетудің 
«электрондық» кезек тәртібімен жүзеге асырылады. Портал арқылы электрондық кезекті 
брондауға болады;

 2) портал – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда 
тәулік бойы (Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес көрсетілетін қызметті 
алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш білдірген 
кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметтер көрсету нәтижелері келесі жұмыс 
күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не уәкілетті өкілі: құзыретін растайтын құжат бойынша 
заңды тұлға; нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға) өтініш білдірген 
кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) порталға:
жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайын нақтылау үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойын-

ша өтініш;
2) Мемлекеттік корпорацияға:
жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайын нақтылау, мекенжай беру және мекенжайын 

жою бойынша анықтама алу үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойын-

ша өтініш;
жеке басын куәландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушының жеке басын 

сәйкестендіру үшін);
жылжымайтын мүлікке құқықтары (ауыртпашылықтары) және оның техникалық 

сипаттамалары туралы анықтамасы (анықтаманы ақпараттық жүйеден алу мүмкіндігі болса 
– қажет емес).

жылжымайтын мүлік объектісіне мекенжай (алдын-ала) беру бойынша анықтама алу үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойын-

ша өтініш;
жеке басын куәландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушының жеке басын 

сәйкестендіру үшін);
жер учаскесін құрылыс мақсаттарына ұсыну туралы жергілікті ақтарушы органның шешімі 

немесе төменде көрсетілген құжаттардың бірі:
сәйкестендіру құжаты;
шарт (алдын-ала, инвестициялау, сатып-алу);
мұрагерлік құқық туралы куәлік.
Ақпараттық жүйелерден алуға болатын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыдан та-

лап етуге жол берілмейді. 
Жеке басын куәландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 

туралы, жеке кәсіпкер ретінде тіркеу туралы мәлеметтерді, жылжымайтын мүлікке тіркелген 
құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтаманы 
көрсетілетін қызметті беруші және Мемлекеттік корпорацияның қызметкері «электрондық 
үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Мемлекеттік корпорация қызметкері көрсетілетін қызметті алушының, егер Қазақстан 
Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімін алады.

Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды қабылдаған кезде құжаттардың 
электрондық көшірмелерін жасайды, содан кейін түпнұсқаларды көрсетілетін қызметті 
алушыға қайтарады.

Мемлекеттік корпорация арқылы құжаттарды қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға осы тармағымен көзделген тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Мемлекеттік корпорация арқылы дайын құжаттарды беру тиісті құжаттарды қабылдау ту-
ралы қолхат негізінде жеке басын куәландыратын құжатты ұсынған кезде (не уәкілетті өкілі: 
құзыретін растайтын құжат бойынша заңды тұлға; нотариалды куәландырылған сенімхат 
бойынша жеке тұлға) жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация нәтижені бір ай мерзім ішінде сақтауды қамтамасыз етеді, содан 
кейін нәтиже одан әрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге жіберіледі. Бір ай өткен соң 
көрсетілетін қызметті алушы өтініш жасаған кезде Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойын-
ша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күнінің ішінде көрсетілетін қызметті алушыға беру 
үшін Мемлекеттік корпорацияға дайын құжаттарды жібереді.

Портал арқылы өтініш жасалған кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметке арналған сұрауды қабылдау туралы мәртебе, сонымен қатар 
мемлекеттік қызметтің нәтижесін алудың күні мен мерзімі (егер қағаз түрінде беру қажет болған 
жағдайда алу орнын көрсету керек) көрсетілген хабарландыру жіберіледі.

Порталда электрондық сұрауды қабылдау корсетілетін кызметті алушының «жеке 
кабинетінде» жүзеге асырылады.

10. Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көрсетілген құжаттардың толық пакетін ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік кор-
порация қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және көрсетілетін қызметті алушыға осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының, Мемлекеттік 

корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің шешімдеріне, әрекеттеріне 
(әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Мемлекеттік корпорация қызметкерінің 
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
14-тармағында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша қажетілерін көрсетілетін 
қызметті берушінің немесе Мемлекеттік корпорация басшысының атына беріледі.

Мемлекеттік корпорацияға қолма-қол, сол сияқты поштамен түскен шағымның қабылдануы-
ның расталуының тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен тіркеу күні шағымның екінші данасына 
немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады. 

Портал арқылы өтініш берген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байла-
ныс орталығының 1414, 8 800 080 7777 телефоны бойынша алуға болады.

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінен» өтініш туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші 
өтінішті өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту 
туралы жауап) барысында жаңартылады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті 
органға шағыммен өтініш бере алады. 

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті, оның ішінде халыққа 
Мемлекеттік корпорация арқылы көрсету ерекшеліктерін ескере отырып 

қойылатын өзге де талаптар
13. Көрсетілетін қызмет алушының тыныс-тіршілігін әрекетін шектейтін ағза функциялары-

ның тұрақты бұзылуымен денсаулығының ақаулары бар көрсетілетін қызметті алушыларға 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін құжаттарды қабылдауды Бірыңғай байланыс орталығы 1414, 
8 800 080 7777 арқылы өтініш беру жолымен Мемлекеттік корпорация қызметкері тұрғылықты 
жеріне барып жүргізеді. 

14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары мына интернет-ресур-
старда:

Министрліктің: www.economy.gov.kz;
Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz жарияланған.
15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда, мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті портал арқылы электрондық нысанда алу мүмкіндігі бар.
16. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы «жеке кабинет», сондай-ақ мемлекеттік 

қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі қызмет көрсетушінің анықтамалық 
қызметтерінің байланыс телефондары Министрліктің интернет-ресурсында: www.economy.gov.
kz орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс 
орталығы 1414, 8 800 080 7777.

«Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің 
мекенжайын анықтау бойынша анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына 1-қосымша
нысан

(тарихсыз)

____________________________________________________________________________
(Республикалық маңызы бар қаланың / облыстық маңызы бар қаланың /

 ауданның сәулет және қала құрылысы басқармасы / бөлімі)
(Управление / отдел архитектуры и градостроительства города 

республиканского значения / города областного значения / района)

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайын нақтылау туралы анықтама
Справка 

об уточнении адреса объекта недвижимости

Мекенжай тіркелімі АЖ / ИС Адресный регистр
___________________________________________________________ 

(жылжымайтын мүлiк объектісі / объект недвижимости)

Тұрақты тіркеу адресі:
Постоянный адрес реги-
страции:

Қазақстан Республикасы, 
республикалық маңызы бас 
қаланың / облыстың атауы, 
ауданның атауы, ауылдық 
округтің атауы, елді 
мекеннің атауы, геоним ата-
уы, мекенжай элементтері

Республика Казахстан, наи-
менование города республи-
канского значения / области, 
наименование района, наи-
менование сельского округа, 
наименование населенного 
пункта, наименование геони-
ма, элементы адреса

Мекенжайдың тiркеу коды: 
Регистрационный 
код адреса:
Объектінің сипаттамасы:
Описание объекта:
Объектінің санаты:
Категория объекта:
Кадастрлық нөмiр: 
Кадастровый номер:
Тiркеу күнi: 
Дата регистрации:
Негіздеме құжат: 
Документ основание:
Берілген күні: 
Дата выдачи:

Нысан
(тарихпен)

__________________________________________________________________________
(Республикалық маңызы бар қаланың / облыстық маңызы бар қаланың / 

ауданның сәулет және қала құрылысы басқармасы / бөлімі)
Управление / отдел архитектуры и градостроительства города республиканского 

значения/города областного значения / района)

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайын нақтылау туралы анықтама
Справка об уточнении адреса объекта недвижимости

Мекенжай тіркелімі АЖ / ИС Адресный регистр
___________________________________________________________ 

(жылжымайтын мүлiк объектісі / объект недвижимости)

Мұрағаттық мекенжай: 
Архивный адрес:

Қазақстан Республикасы, 
республикалық маңызы 
бас қаланың / облыстың 
атауы, ауданның атауы, 
ауылдық округтің ата-
уы, елді мекеннің атауы, 
геоним атауы, мекенжай 
элементтері

Республика Казахстан, наи-
менование города республи-
канского значения/области, 
наименование района, наи-
менование сельского округа, 
наименование населенного 
пункта, наименование геони-
ма, элементы адреса

Өзгертілді:
Изменен на:

Қазақстан Республикасы, 
республикалық маңызы 
бас қаланың / облыстың 
атауы, ауданның атауы, 
ауылдық округтің ата-
уы, елді мекеннің атауы, 
геоним атауы, мекенжай 
элементтері

Республика Казахстан, наи-
менование города республи-
канского значения/области, 
наименование района, наи-
менование сельского округа, 
наименование населенного 
пункта, наименование геони-
ма, элементы адреса

Мекенжайдың тiркеу коды: 
Регистрационный код адреса:
Объектінің сипаттамасы:
Описание объекта:
Объектінің санаты:
Категория объекта:
Кадастрлық нөмiр: 
Кадастровый номер:
Өзгерістерді тiркеу күнi: 
Дата регистрации изменения:
Негіздеме құжат: Документ 
основание:
Берілген күні: Дата выдачи:

________________________________________________________________________
(Республикалық маңызы бар қаланың / облыстық маңызы бар қаланың / 

ауданның сәулет және қала құрылысы басқармасы / бөлімі)
Управление / отдел архитектуры и градостроительства города республиканского 

значения / города областного значения / района)

Жылжымайтын мүлік объектісіне мекенжай беру туралы анықтама
Справка о присвоении адреса объекту недвижимости

Мекенжай тіркелімі АЖ / ИС Адресный регистр
___________________________________________________________ 

(жылжымайтын мүлiк объектісі / объект недвижимости)

Тұрақты / алдын ала 
тiркеу жекенжайы:
Постоянный / предва-
рительный адрес реги-
страции:

Қазақстан Республикасы, 
республикалық маңызы бас 
қаланың / облыстың атауы, 
ауданның атауы, ауылдық 
округтің атауы, елді мекеннің 
атауы, геоним атауы, мекен-
жай элементтері

Республика Казахстан, наимено-
вание города республиканского 
значения / области, наименова-
ние района, наименование сель-
ского округа, наименование на-
селенного пункта, наименование 
геонима, элементы адреса

Мекенжайды тiркеу коды: 
Регистрационный код 
адреса:
Объектінің сипаттамасы:
Описание объекта:
Объектінің санаты:
Категория объекта:
Кадастрлық нөмiр: 
Кадастровый номер:
Тiркеу күнi: 
Дата регистрации:
Негіздеме құжат: 
Документ основание:
Берілген күні: 
Дата выдачи:

___________________________________________________________________
(Республикалық маңызы бар қаланың / облыстық маңызы бар қаланың / ауданның сәулет 

және қала құрылысы басқармасы / бөлімі)
Управление / отдел архитектуры и градостроительства города республиканского значения / 

города областного значения / района)

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайын жою туралы анықтама
Справка об упразднеии адреса объекту недвижимости

Мекенжай тіркелімі АЖ / ИС Адресный регистр
___________________________________________________________ 

(жылжымайтын мүлiк объектісі / объект недвижимости)

Тұрақты / алдын ала 
тiркеу мекенжайы:
Постоянный / предва-
рительный адрес реги-
страции:

Қазақстан Республикасы, 
республикалық маңызы бас 
қаланың / облыстың атауы, 
ауданның атауы, ауылдық 
округтің атауы, елді 
мекеннің атауы, геоним ата-
уы, мекенжай элементтері

Республика Казахстан, наимено-
вание города республиканского 
значения / области, наименование 
района, наименование сельского 
округа, наименование населенно-
го пункта, наименование геонима, 
элементы адреса

Мекенжайды тiркеу коды: 
Регистрационный код 
адреса:
Объектінің сипаттамасы:
Описание объекта:
Объектінің санаты:
Категория объекта:
Кадастрлық нөмiрі: 
Кадастровый номер:
Жойылу күні: Дата 
упразднения:
Негіздеме құжат: 
Документ основание:
Берілген күні: 
Дата выдачи:

«Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің 
мекенжайын анықтау бойынша анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына 2-қосымша
Нысан

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың, 
облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың 
бас сәулетшісі______________________________
__________________________________________
(Т.А.Ә. немесе заңды атауы және (немесе) сенімхат)
___________________________________________
(Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бизнес 
                    сәйкестендіру нөмірі (БСН)
мекенжайы_________________________________ 
         (заңды мекенжайы немесе тұрғылықты жері)
байланыстары______________________________
                               (электрондық мекенжайы, тел.)

Өтініш
_______________________________________________________________
________________________________________мекенжайы бойынша орналасқан
(облыс, қала (елді мекен) және объектінің орналасқан жері)
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
мекенжай(ын) (тарихсыз / тарихымен) нақтылауды, (тұрақты / алдын ала) беруді, 
      (тұрақты / алдын ала) жоюды сұраймын. (қажеттісінің астын сызыңыз)

Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді 
пайдалануға келісемін.

20__ жылғы «___» _________ 
_____________________

(қолы)

«Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің 
мекенжайын анықтау бойынша анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына 3-қосымша
нысан

______________________________________
(Тегі, аты, бар болған жағдайда әкесінің аты 
(бұдан әрі – Т.А.Ә.) не көрсетілетін қызметті 

алушы ұйымының атауы)
 _______________________________________
 (көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат
 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cәуірдегі Қазақстан Республи-

касы Заңының 20-бабы 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорация» коммерциялық емес акционерлік қоғамы филиалының №__ бөлімі 
(мекенжайын көрсету) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге 
сәйкес құжаттардың толық пакетін ұсынбауыңызға байланысты мемлекеттік қызметті көрсетуге 
(мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің ата-
уын көрсету) құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы: 
1) _______________________________;
2) _______________________________;
3) ....
 Осы қолхат әр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды. 

Т.А.Ә.      (қолы) 
(Мемлекеттік корпорация қызметкерінің)

Орындаушы: Т.А.Ә.____________
Телефоны:_______
Алдым: Т.А.Ә./ көрсетілетін қызметті алушының қолы
    20__ жылғы «___» _________

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 21 қаңтардағы № 23 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 27 наурыздағы № 257 бұйрығына 2-қосымша

«Сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

1. «Сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан әрі – 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі. 

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Астана және Алматы қалаларының, аудандардың және 
облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарғаарналған үкімет» Мемлекеттік корпорация» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация);
3) www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 

асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1. Техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі емес жобалар бойын-

ша өтініштерді қарау мерзімі, мерзімі 2 (екі) жұмыс күнінен аспайтын дәлелді бас тарту 
жағдайларын қоспағанда, өтініш берген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен аспайды.

Техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі жобалар бойынша өтініштерді 
қарау мерзімі, мерзімі 2 (екі) жұмыс күнінен аспайтын дәлелді бас тарту жағдайларын 
қоспағанда, өтініш берген күннен бастап 17 (он жеті) жұмыс күнінен аспайды.

Көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға өтініш берген кезде 
құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне кірмейді.

2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар пакетін тапсыру 
үшін күтудің ең ұзақ жол берілетін уақыт – 15 минут, Мемлекеттік корпорацияға – 15 минут;

3) көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің ең 
ұзақжол берілетін уақыт – 30 минут, Мемлекеттік корпорацияға – 20 минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
және (немесе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі: осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартының 
1-қосымшасына сәйкес және келесі бастапқы материалдарды:

техникалық шарттарды;
сыртқы инженерлік желілер трассаларының схемаларын;
егжей-тегжейлі жоспарлау жобасының көшірмесін;
тік жоспарлау белгілерін;
жолдар мен көшелердің көлденең қималарын қоса берумен сәулет-жоспарлау тапсыр-

масын беру.
Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық.
7. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін 

қызметті алушы) тегiн көрсетiледi.
8. Жұмыс кестесі:
3) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 

демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – жұманы қоса алғанда сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді кабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру сағат 13.00-
ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүргізіледі. Қабылдау алдын ала 
жазылусыз және жеделдетіп қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен жүргізіледі;

4) Мемлекеттік корпорацияның – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
жексенбі және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – сенбіні қоса алғанда белгіленген жұмыс 
кестесіне сәйкес үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

Қабылдау «электрондық» кезек күту тәртібімен, жеделдетіп қызмет көрсетусіз, жылжы-
майтын мүлік орналасқан жер бойынша жүзеге асырылады. Электрондық кезекті портал 
арқылы брондауға болады.

(Соңы 15-бетте) 
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5) портал – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда 
тәулік бойы (Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес көрсетілетін қызметті 
алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш білдірген 
кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметтер көрсету нәтижелері келесі жұмыс 
күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушыға (не уәкілетті өкілі: құзыретін растайтын құжат бойынша 
заңды тұлға; нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға) өтініші бойынша 
көрсетілетін мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушіге:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойын-

ша өтініш;
жеке басын куәландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестен-

діру үшін);
тапсырыс беруші бекіткен жобалауға арналған тапсырманың көшірмесі;
жер учаскесіне құқық беретін құжаттың көшірмесі немесе жергілікті атқарушы органның 

реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімінің көшірмесі;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшаға сәйкес техникалық 

шарттарға арналған сауалнама парағы;
топографиялық түсірілім.
2) мемлекеттік корпорацияға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойын-

ша өтініш;
жеке басын куәландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестен-

діру үшін);
тапсырыс беруші бекіткен жобалауға арналған тапсырма;
жер учаскесіне құқық беретін құжаттың көшірмесі немесе жергілікті атқарушы органның 

реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

техникалық шарттарға арналған сауалнама парағы (бұдан әрі – сауалнама парағы);
топографиялық түсірілім. 
3) порталға өтініш берген кезде:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойын-

ша өтініш;
жер учаскесіне құқық беретін құжаттың көшірмесі немесе жергілікті атқарушы органның ре-

конструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімінің электрондық көшірмесі;
тапсырыс беруші бекіткен, жобалауға арналған тапсырманың электрондық көшірмесі;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшаға сәйкес техникалық 

шарттарға арналған сауалнама парағының электронды көшірмесі;
топографиялық түсірілімнің электронды көшірмесі.
Қызмет алушыдан ақпараттық жүйелер арқылы алынуы мүмкін құжаттарды талап етуге 

жол берілмейді.
Жеке басын куәландыратын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, жеке 

кәсіпкер ретінде тіркеу туралы құжаттар туралы мәліметтерді, жылжымайтын мүлікке тіркелген 
құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама көрсетілетін 
қызметті беруші және Мемлекеттік корпорацияның қызметкері «электрондық үкімет» шлюзі 
арқылы тиесті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызмет берушінің кеңсе қызметкері немесе Мемлекеттік корпорация қызметкері 
мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушының, егер Қазақстан 
Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімін алады.

Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды қабылдаған кезде құжаттардың 
электрондық көшірмелерін жасайды, содан кейін тұпнұсқаларды көрсетілетін қызметті 
алушыға қайтарады.

Өтініштің қабылдануын растау:
құжаттар топтамасының көшірмесіне оның қабылданған уақыты мен күнін көрсете оты-

рып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелгені туралы көрсетілетін қызмет 
берушідегі белгі;

Мемлекеттік корпорация арқылы құжаттарды қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға осы тармағымен көзделген тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Мемлекеттік корпорация арқылы дайын құжаттарды беру тиісті құжаттарды қабылдау тура-
лы қолхат негізінде жеке басын куәландыратын құжатты ұсынған кезде алушыға (не уәкілетті 
өкілі: құзыретін растайтын құжат бойынша заңды тұлға; нотариалды куәландырылған сенімхат 
бойынша жеке тұлға) жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация нәтижені бір ай мерзім ішінде сақтауды қамтамасыз етеді, содан 
кейін нәтиже одан әрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге жібереді. Бір ай өткен соң 
көрсетілетін қызметті алушы өтініш жасаған кезде Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойын-
ша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күнінің ішінде көрсетілетін қызметті алушыға беру 
үшін Мемлекеттік корпорацияға дайын құжаттарды жібереді.

Порталда электрондық сұрауды қабылдау көрсетілетін кызметті алушының «жеке 
кабинетінде» жүзеге асырылады.

10. Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көрсетілген құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік 
корпорация қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және көрсетілетін қызметті алушыға 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының, Мемлекеттік 

корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің шешімдеріне, әрекеттеріне 
(әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Мемлекеттік корпорация қызметкерінің 
әрекетте ріне (әрекетсіздігіне) шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
14-тармағында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша қажетілерін көрсетілетін 
қызметті берушінің немесе Мемлекеттік корпорация басшысының атына беріледі.

Мемлекеттік корпорацияға қолма-қол, сол сияқты поштамен түскен шағымның 
қабылдануының расталуының тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен тіркеу күні шағымның екінші 
данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады. 

Портал арқылы өтініш берген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байла-
ныс орталығының 1414, 8 800 080 7777 телефоны бойынша алуға болады.

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінен» өтініш туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші 
өтінішті өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту 
туралы жауап) барысында жаңартылады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті 
органға шағыммен өтініш бере алады. 

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар. 

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті, оның ішінде мемлекеттік корпорация 
арқылы көрсету ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге де талаптар

18. Көрсетілетін қызмет алушының тыныс-тіршілігін әрекетін шектейтін ағза функциялары-
ның тұрақты бұзылуымен денсаулығының ақаулары бар көрсетілетін қызметті алушыларға 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін құжаттарды қабылдауды Бірыңғай байланыс орталығы 1414, 
8 800 080 7777 арқылы өтініш беру жолымен Мемлекеттік корпорация қызметкері тұрғылықты 
жеріне барып жүргізеді. 

19. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары мына интернет-ресур-
старда:

Министрліктің: www.economy.gov.kz;
Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz жарияланған.
20. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда, мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті портал арқылы электрондық нысанда алу мүмкіндігі бар.
21. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы «жеке кабинет», сондай-ақ мемлекеттік 

қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.

22. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтің байла-
ныс телефоны Министрліктің интернет-ресурсында: www.economy.gov.kz. орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 
8 800 080 7777.

«Сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 1-қосымша

нысан
Қазақстан Республикасы

__________________________________________________________________________
(республикалық маңызы бар қаланың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың,
                       аудандардың сәулет және қала құрылысы органының атауы)
 _________________________________________________________________________

(орналасқан жері, электрондық мекенжайы, телефоны)

    Бекітемін:
    (қаланың, ауданның) бас сәулетшісі
   _______________________________ 
             (Т.А.Ә. – болған жағдайда)

Жобалауға сәулет-жоспарлау тапсырмасы (СЖТ)

№_______ 20____ жылғы «____»_____________

Объектінің атауы:____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Тапсырыс беруші (құрылыс салушы, инвестор): 
___________________________________________________

Қала (елді мекен), жыл

Сәулет-жоспарлау тапсырмасын (СЖТ) 
әзірлеу үшін негіздеме

Қала (аудан) әкімдігінің қаулысы №_______ 
_________ (күні, айы, жылы)

1. Учаскенің сипаттамасы
1. Учаскенің орналасқан жері Қала, аудан, шағын аудан, ауыл, орам
2. Салынған құрылыстың болуы (учаскеде 
бар құрылыстар мен имараттар, оның ішінде 
коммуникациялар, инженерлік құрылғылар, 
абаттандыру элементтері және басқалары)

Қысқаша сипаттамасы

3. Геодезиялық зерделенуі (түсірілімдердің 
болуы, олардың масштабтары)

Қысқаша сипаттамасы

4. Инженерлік-геологиялық зерделенуі 
(инженерлік-геологиялық, гидрогеологиялық, 
топырақ-ботаникалық және басқа 
іздестірулердің қолда бар материалдары)

Қысқаша сипаттамасы

2. Жобаланатын объектінің сипаттамасы
1. Объектінің функционалдық мәні Қысқаша сипаттамасы
2. Қабаттылығы Қысқаша сипаттамасы
3. Жоспарлау жүйесі Объектінің функционалдық мәнін ескере 

отырып, жоба бойынша
4. Конструктивті схема Жоба бойынша
5. Инженерлік қамтамасыз ету Қысқаша сипаттамасы
6. Энергия тиімділік сыныбы Қысқаша сипаттамалары бар нормативтік
3. Қала құрылысы талаптары
1. Көлемдік-кеңістіктік шешім Учаске бойынша іргелес объектілермен 

байланыстыру
2. Бас жоспар жобасы Жанасатын көшелердің тік жоспарлау 

белгілерінің егжей-тегжейлі жоспарлау 
жобасына, ҚР құрылыстық нормативтік 
құжаттарының талаптарына сәйкес

2-1 тік жоспарлау Іргелес аумақтардың жоғары белгілерімен 
байланыстыру

2-2 абаттандыру және көгалдандыру Қысқаша сипаттамасы бар нормативтік
2-3 автомобильдер тұрағы Қысқаша сипаттамасы бар нормативтік
2-4 топырақтың құнарлы қабатын пайдалану Қысқаша сипаттамасы
2-5 шағын сәулет нысандары Қысқаша сипаттамасы
2-6 жарықтандыру Қысқаша сипаттамасы
4. Сәулет талаптары
1. Сәулеттік келбетінің стилистикасы Объектінің функционалдық ерекшеліктеріне 

сәйкес сәулеттік келбетін қалыптастыру
2. Қоршап тұрған құрылыс салумен өзара 
үйлесімдік сипаты

Объектінің орналасқан жеріне және қала 
құрылысы мәніне сәйкес

3. Түсіне қатысты шешім Келісілген эскиздік жобаға сәйкес
4. Жарнамалық-ақпараттық шешім, оның 
ішінде:

«Қазақстан Республикасындағы тіл тура-
лы» Қазақстан Республикасы Заңының 
21-бабына сәйкес жарнамалық-ақпараттық 
қондырғыларды көздеу

4-1 түнгі жарықпен безендіру Қысқаша сипаттамасы
5. Кіреберістораптар Кіреберістораптарғаназараударудыұсыну
6. Халықтыңмүмкіндігішектеулітоптарыныңө
мір сүруіүшінжағдайжасау

Іс-шараларды ҚР құрылыстық нормативтік 
құжаттарының нұсқаулары мен талаптары-
на сәйкес көздеу; мүгедектердің ғимаратқа 
қолжетімділігін көздеу, пандустар, арнайы 
кірме жолдар мен мүгедектер арбаларының 
өту жолдарын көздеу

7. Дыбыс-шу көрсеткіштері бойынша шарт-
тарды сақтау

ҚР құрылыстық нормативтік құжаттарының 
талаптарына сәйкес

5. Сыртқы әрлеуге қойылатын талаптар
1. Цоколь Қысқаша сипаттамасы
2. Қасбет Қоршау конструкциялары Қысқаша сипаттамасы
6. Инженерлік желілерге қойылатын талаптар
1. Жылумен жабдықтау Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ №__ 

және берілген күні)
2. Сумен жабдықтау Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ №__ 

және берілген күні)
3. Кәріз Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ №__ 

және берілген күні)
4. Электрмен жабдықтау Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ №__ 

және берілген күні)
5. Газбен жабдықтау Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ №__ 

және берілген күні)
6. Телекоммуникациялар және телеради-
охабар

Техникалық шарттарға (ТШ №__ және беріл-
ген күні) және нормативтік құжаттарға сәйкес

7. Дренаж (қажет болған жағдайда) және 
нөсерлік кәріз

Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ №__ 
және берілген күні)

8. Стационарлы суғару жүйелері Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ №__ 
және берілген күні)

7. Құрылыс салушыға жүктелетін міндеттемелер
1. Инженерлік іздестірулер бойынша Жер учаскесін игеруге геодезиялық орналас-

ты рылғаннан және оның шекарасы нақты 
(жергілікті жерге) бекітілгеннен және жер 
жұмыстарын жүргізуге ордер алынғаннан 
кейін кірісу

2. Қолданыстағы құрылыстар мен имарат-
тарды бұзу (көшіру) бойынша

Қажет болған жағдайда қысқаша сипат-
тамасы

3. Жер асты және жер үсті коммуникацияла-
рын ауыстыру бойынша

Ауыстыру (орналастыру) туралы 
техникалық шарттарға сәйкес не желілер 
мен құрылыстарды қорғау жөніндегі іс-
шараларды жүргізу 

4. Жасыл көшеттерді сақтау және/немесе 
отырғызу бойынша

Қысқаша сипаттамасы

5. Учаскенің уақытша қоршау құрылысы 
бойынша

Қысқаша сипаттамасы

(Соңы. Басы 14-бетте) 8. Қосымша талаптар 1. Ғимараттағы ауа баптау жүйесін жоба-
лау кезінде (жобада орталықтандырылған 
суық сумен жабдықтау және ауа баптау 
көзделмеген жағдайда) ғимарат қасбет терінің 
сәулеттік шешіміне сәйкес жергілікті жүйе-
лердің сыртқы элементтерін орналастыру-
ды көздеу қажет. Жобаланатын ғимараттың 
қасбеттерінде жергілікті ау баптау жүйелерінің 
сыртқы элементтерін орна ластыруға арналған 
жерлерді (бөліктер, маң дайшалар, балкондар 
және т.б.) көздеу қажет.
2. Ресурс үнемдеу және қазіргі заманғы 
энергия үнемдеу технологиялары бойынша 
материалдарды қолдану. 

9. Жалпы талаптар 1. Жобаны (жұмыс жобасын) әзірлеу кезінде 
Қазақстан Республикасының сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс қызметі саласын-
дағы қолданыстағы заңнамасының норма-
ларын басшылыққа алуы қажет. 2. Қаланың 
(ауданның) бас сәулетшісімен келісу: - 
эскиздік жоба.

Ескертпелер:
1. Сәулет-жоспарлау тапсырмасы (бұдан әрі – СЖТ) және техникалық талаптар жоба-

лау (жобалау-сметалық) құжаттаманың құрамында бекітілген құрылыстың бүкіл нормативтік 
ұзақтығының мерзімі шегінде қолданылады.

2. СТЖ шарттарын қайта қарауды талап ететін мән-жайлар туындаған кезде, оған өзгерістер 
тапсырыс берушінің келісімі бойынша енгізілуі мүмкін. 

3. СЖТ-да көрсетілген талаптар мен шарттар меншік нысанына және қаржыландыру 
көздеріне қарамастан инвестициялық процестің барлық қатысушылары үшін міндетті. СЖТ 
тапсырыс берушінің немесе жергілікті сәулет және қала құрылысы органының өтініші бойын-
ша қала құрылыстық кеңестің, сәулеттік жұртшылықтың талқылау нысанасы болуы, тәуелсіз 
сараптамада қарауы мүмкін.

4. Тапсырыс берушінің СЖТ-да қамтылған талаптармен келіспеуі сот тәртібімен шағым-
далуы мүмкін.

СЖТ жасаған 
________________________________ 
(лауазымы, Т.А.Ә. – болған жағдайда) 
_________________________________ 

(қолы)

СЖТ қабылдаған 
______________________________ 

(күні, айы, жылы) 
______________________________

(қолы)

«Сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 2-қосымша

нысан
_______________________________ 
 _______________________________ 
_______________________________

Өтініш

Өтініш берушінің аты: _______________________________________________________
                         (Жеке тұлғаның Т.А.Ә. (болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның атауы) 
Мекенжайы: __________________________________________________________________
Телефоны:___________________________________________________________________
Тапсырыс беруші: ____________________________________________________________
Жобалаушы № ГСЛ, санаты: ____________________________________________
Атауы 
_____________________________________________________________________________
Жобаланатын объектінің атауы:
_____________________________________________________________________________
Жобаланатын объектінің мекенжайы:
_____________________________________________________________________________
Сізден сәулет-жоспарлау тапсырмасын, тік жоспарлау белгілерін, егжей-тегжейлі жоспарлау 

жобасының көшірмесін, жолдар мен көшелердің көлденең қималарын, техникалық шарттарды, 
сыртқы инженерлік желілер трассасының схемаларын беруіңізді сұраймын.

                                                  (қажеттісінің астын сызыңыз)

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

Күні: 20__ ж. «_____»_______________ 

Тапсырды: __________________________
қолы

«Сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 3-қосымша

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету көздеріне қосылу үшін техникалық 
шарттарға арналған сауалнама парағы

Тапсырыс беруші -
Объектінің атауы -
Нормалар бойынша құрылыс салу мерзімі -
Объектіге (реконструкциялауға) құқық белгілейтін құжаттар -
Қабаттылығы -
Ғимараттың алаңы -
Пәтерлер (нөмірлер, кабинеттер) саны -

Электрмен 
жабдықтау 

Кезек бойынша 
құрылыс салу 
барысында 
қосымша

Реконструкция-
лау барысында

Талап етілетін қуаты, кВт -
Жүктеме сипаты (фаза) Бір фазалы, үш фазалы, тұрақты, 

уақытша, маусымдық
Сенімділігі бойынша санаты I санат___кВт (кВА), II санат ___

кВт (кВА), III санат___кВт (кВА) 
Пайдалануға берілгеннен кейін жылдар бойынша ең жоғарғы жүктеме 
(қолданыстағы жүктемені ескере отырып үдемелі қорытындымен)

20__ж.____кВт, 20__ж.____кВт, 
20__ж.____кВт

көрсетілген ең жоғарғы жүктемеден мыналар электр қабылдағыштарға 
жатады:

I санат___кВт (кВА), II санат___
кВт (кВА), III санат___кВт (кВА) 

Электр қазандарын, 
электрокалориферлерді, электр пли-
таларын, электр пештерін, электр су 
қыздырғыштарды орнату болжанады 
(қажеттісінің астын сызыңыз)

саны ___ дана, бірліктік қуаты
_____ кВт (кВА)

Қолданыстағы ең жоғарғы жүктеме -
Трансформаторлардың шарт бойын-
ша рұқсат етілген қуаты

№ _________ТЖ-да ______ ТЖ-
да кВА 
№ _________ТЖ-да ______ ТЖ-
да кВА 

Сумен 
жабдықтау

Судың жалпы 
қажеттілігі

____ м3/тәулік ____ м3/сағ.
ауыз суы

____ л/сек. ең 
жоғарғы

оның ішінде
Шаруашылық-ауыз су 
қажеттіліктеріне

____ м3/тәулік ____ м3/сағ. ____ л/сек. ең 
жоғарғы

Өндірістік 
қажеттіліктерге

м3/тәулік м3/сағ. ____ л/сек. ең 
жоғарғы

Өрт сөндіруге қажетті 
шығыстар

____ л/сек.

 Кәріз Сарқынды сулардың 
жалпы мөлшері

____ м3/тәулік ____ м3/сағ. ең жоғарғы

оның ішінде
Нәжіспен ластанған м3/тәулік ____ м3/сағ. ең жоғарғы
Өндірістік ластанған м3/тәулік м3/сағ. ең жоғарғы
Қала кәрізіне 
шығарылатын шартты 
таза сулар

____ м3/тәулік ____ м3/сағ. ең жоғарғы

Өнеркәсіптік сарқынды сулардың сапалық құрамы мен сипаттамалары (рН, 
өлшенген заттардың, қышқылдардың, сілтілердің, жарылғыш, радиактивтік 
жанатын заттардың және басқалары концентрациясының БГ)

Жылумен 
жабықтау

Жалпы жылу жүктемесі ____Гкал/сағ.
оның ішінде:

Жылыту ____ Гкал/сағ.
Желдету ____ Гкал/сағ.
Ыстық сумен жабдықтау ____ Гкал/сағ.
Технологиялық қажеттіліктер (бу) ____ т/сағ.
Жүктемені тұрғын үйлер және жапсарлас салынған үй-
жайлар бойынша бөлу

-

Энергия үнемдеу іс-шарасы -
Нөсерлік 
кәріз

Тапсырыс берушінің қалауы -

Телефон 
орнату

Жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар бойынша ОТАжәне 
қызметтер саны 

-

Телефон сыйымдылығы -
Жоспарланатын телефон арнасы -
Тапсырыс берушінің қалауы (жабдықтың түрі, кабель 
түрі және т.б.)

-

Газбен 
жабдықтау

Жалпы қажеттілік ____м3/сағ.
оның ішінде:

Тамақ әзірлеуге ____м3/сағ.
Жылытуға ____м3/сағ.
Желдетуге ____м3/сағ.
Ауа баптауға ____м3/сағ.
Көп қабатты үйлерге газ орнату кезінде ыстық сумен 
жабдықтау

____м3/сағ.

Ескертпе * ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

* Сауалнама парағын қосалқы тұтынушы берген жағдайда, ескертпеде тұтынушының 
қосалқы тұтынушыны оның желілеріне қосуға келісімі көрсетіледі. Бұл ретте тұтынушының 
келісімінде оның деректері көрсетіледі (жеке тұлғалар – қолдарын қояды, заңды тұлғалар – 
қолдары мен мөрлерін қояды).

Тапсырыс беруші: ______________________            20___ ж. «___» ________________ 

«Сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 4-қосымша

нысан
_________________________________________

(Тегі, аты, бар болған жағдайда әкесінің аты
(бұдан әрі – Т.А.Ә.) не көрсетілетін қызметті

алушы ұйымының атауы)
 _________________________________________

 (көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат
 «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cәуірдегі Қазақстан Республи-

касы Заңының 20-бабы 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорация» коммерциялық емес акционерлік қоғамы филиалының №__ бөлімі 
(мекенжайын көрсету) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге 
сәйкес құжаттардың толық пакетін ұсынбауыңызға байланысты мемлекеттік қызметті көрсетуге 
(мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің ата-
уын көрсету) құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы: 
4) _______________________________;
5) _______________________________;
6) ....
 Осы қолхат әр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды. 

Т.А.Ә.      (қолы) 
(Мемлекеттік корпорация қызметкерінің)

Орындаушы: Т.А.Ә.____________
Телефоны:_______
Алдым: Т.А.Ә./ көрсетілетін қызметті алушының қолы

20__ жылғы «___» _________

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 21 қаңтардағы № 23 бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 27 наурыздағы № 257 бұйрығына 3-қосымша

«Тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды 
өзгертуге байланысты емес қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген 

бөліктерін) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 

1. Жалпы ережелер
1. «Тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды 

өзгертуге байланысты емес қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) 
реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Астана және Алматы қалаларының, аудандардың және облыстық 
маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорация» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация).
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі: 
2. көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын 

тапсырған сәттен бастап – 2 (бес) жұмыс күнінен аспайтын дәлелді бас тарту жағдайларын 
қоспағанда, өтініш берген күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайды;

Көрсетілетін қызмет берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға өтініш білдірген кезде 
құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді;

2) көрсетілетін қызметті беруші құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің ең ұзақ жол 
берілетін уақыты – 15 (он бес) минут, Мемлекеттік корпорацияға – 15 минут;

3) көрсетілетін қызмет көрсетудің ең ұзақ жол берілетін уақыты – 15 (он бес) минут, 
Мемлекеттік корпорацияға – 20 минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – тіреу және қоршау конструкцияларын, инже-

нерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертуге байланысты емес қолданыстағы ғимараттардың үй-
жайларын (жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) 
көрсетілетін қызметті берушінің шешімі.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттiк қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 

алушы) тегiн көрсетiледi.
8. Жұмыс кестесі:
6) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 

демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – жұманы қоса алғанда сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді кабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру сағат 13.00-
ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүргізіледі. Қабылдау алдын ала 
жазылусыз және жеделдетіп қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен жүргізіледі;

7) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Ресупбликасының еңбек заңнамасына сәйкес 
жексенбі және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі – сенбіні қоса алғанда белгіленген жұмыс 
кестесіне сәйкес үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

Қабылдау «электрондық» кезек күту тәртібімен, жеделдетіп қызмет көрсетусіз, жылжы-
майтын мүлік орналасқан жер бойынша жүзеге асырылады. Электрондық кезекті портал 
арқылы брондауға болады.

9. Көрсетілетін қызметті алушыға (не уәкілетті өкілі: құзыретін растайтын құжат бойынша 
заңды тұлға; нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға) өтініші бойынша 
көрсетілетін мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) қызмет берушіге:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
жеке басын куәландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру 

үшін);
объектінің меншік иесінің (тең меншік иелерінің) белгіленген өзгеріс пен оның параметрлеріне 

жазбаша келісімі; 
егер үй-жайларды (тұрғын үйдің бөліктерін) жоспарланған реконструкциялау (қайта жоспар-

лау, қайта жабдықтау) немесе үй-жайлардың шекарасын ауыстыру өзгертілетін үй-жайлармен 
(үйдің бөліктерімен) көршілес басқа үй-жайлар (үйдің бөліктері) меншік иелерінің мүдделерін 
қозғайтын болса, олардың нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі;

өзгертілетін үй-жайға өтініш иесінің меншік иесінің техникалық паспортының көшірмесі 
(тұпнұсқа салыстыру үшін ұсынылады);

сейсмикалық қауiптiлiгi жоғары немесе өзге де ерекше геологиялық (гидрогеологиялық) 
және геотехникалық жағдайлары бар аудандардағы қолданыстағы құрылыстарда орналасқан 
үй-жайды реконструкциялау мүмкіндігі туралы техникалық зертеу қорытындысының көшірмесі;

болжанған өзгерістер жоспарына сәйкес эскиздер (эскиздік жобалар) қоса беріледі.
4) мемлекеттік корпорацияға өтініш берген кезде:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
жеке басын куәландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру 

үшін);
объектінің меншік иесінің (тең меншік иелерінің) белгіленген өзгеріс пен оның параметрлеріне 

жазбаша келісімі; 
егер үй-жайларды (тұрғын үйдің бөліктерін) жоспарланған реконструкциялау (қайта жоспар-

лау, қайта жабдықтау) немесе үй-жайлардың шекарасын ауыстыру өзгертілетін үй-жайлармен 
(үйдің бөліктерімен) көршілес басқа үй-жайлар (үйдің бөліктері) меншік иелерінің мүдделерін 
қозғайтын болса, олардың нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі;

өзгертілетін үй-жайға өтініш иесінің меншік иесінің техникалық паспортының көшірмесі 
(тұпнұсқа салыстыру үшін ұсынылады);

сейсмикалық қауiптiлiгi жоғары немесе өзге де ерекше геологиялық (гидрогеологиялық) 
және геотехникалық жағдайлары бар аудандардағы қолданыстағы құрылыстарда орналасқан 
үй-жайды реконструкциялау мүмкіндігі туралы техникалық зертеу қорытындысының көшірмесі;

болжанған өзгерістер жоспарына сәйкес эскиздер (эскиздік жобалар) қоса беріледі.
Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алуға болатын құжаттарды 

сұратып алуға жол берілмейді.
Жеке басын куәландыратын, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, жеке 

кәсіпкер ретінде тіркеу туралы құжаттар туралы мәліметтерді, жылжымайтын мүлікке тіркелген 
құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама көрсетілетін 
қызметті беруші және Мемлекеттік корпорацияның қызметкері «электрондық үкімет» шлюзі 
арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызмет берушінің кеңсе қызметкері немесе Мемлекеттік корпорация қызметкері 
мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушының, егер Қазақстан 
Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімін алады.

Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды қабылдаған кезде құжаттардың 
электрондық көшірмелерін жасайды, содан кейін түпнұсқаларды көрсетілетін қызметті 
алушыға қайтарады.

Өтініштің қабылдануын растау:
құжаттар топтамасының көшірмесіне оның қабылданған уақыты мен күнін көрсете оты-

рып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелгені туралы көрсетілетін қызмет 
берушідегі белгі;

Мемлекеттік корпорация арқылы құжаттарды қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға осы тармағымен көзделген тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Мемлекеттік корпорация арқылы дайын құжаттарды беру тиесті құжаттарды қабылдау ту-
ралы қолхат негізінде жеке басын куәландыратын құжатты ұсынған кезде алушыға (не уәкілетті 
өкілі: құзыретін растайтын құжат бойынша заңды тұлға; нотариалды куәландырылған сенімхат 
бойынша жеке тұлға) жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация нәтижені бір ай мерзім ішінде сақтауды қамтамасыз етеді, содан 
кейін нәтиже адан әрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге жібереді. Бір ай өткен соң 
көрсетілетін қызметті алушы өтініш жасаған кезде Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойын-
ша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күнінің ішінде көрсетілетін қызметті алушыға беру 
үшін Мемлекеттік корпорацияға дайын құжаттарды жібереді.

10. Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көрсетілген құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік 
корпорация қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және көрсетілетін қызметті алушыға 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының, Мемлекеттік 

корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің шешімдеріне, әрекеттеріне 
(әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Мемлекеттік корпорация қызметкерінің 
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
14-тармағында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша қажетілерін көрсетілетін 
қызметті берушінің немесе Мемлекеттік корпорация басшысының атына беріледі.

Мемлекеттік корпорацияға қолма-қол, сол сияқты поштамен түскен шағымның 
қабылдануының расталуының тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен тіркеу күні шағымның екінші 
данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады. 

Портал арқылы өтініш берген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байла-
ныс орталығының 1414, 8 800 080 7777 телефоны бойынша алуға болады.

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінен» өтініш туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші 
өтінішті өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту 
туралы жауап) барысында жаңартылады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті 
органға шағыммен өтініш бере алады. 

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа 
өтініш беруге құқығы бар.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті, оның ішінде мемлекеттік корпорация арқылы 
көрсету ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге де талаптар

13. Көрсетілетін қызмет алушының тыныс-тіршілігін әрекетін шектейтін ағза функциялары-
ның тұрақты бұзылуымен денсаулығының ақаулары бар көрсетілетін қызметті алушыларға 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін құжаттарды қабылдауды Бірыңғай байланыс орталығы 1414, 
8 800 080 7777 арқылы өтініш беру жолымен Мемлекеттік корпорация қызметкері тұрғылықты 
жеріне барып жүргізеді. 

14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары мына интернет-ресурс-
тарда:

Министрліктің: www.economy.gov.kz;
Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz жарияланған.
15. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы «жеке кабинет», сондай-ақ мемлекеттік 

қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтің байла-
ныс телефоны Министрліктің интернет-ресурсында: www.economy.gov.kz орналастырылған, 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 
8 800 080 7777.

Тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды 
өзгертуге байланысты емес қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген 

бөліктерін) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

нысан

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың,
облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың 
Бас сәулетшісі________________________________
_____________________________________________
(Т.А.Ә. немесе заңды атауы және (немесе) сенімхат)
___________________________________
(Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе 
бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН)
мекенжайы____________________________________ 
           (заңды мекенжайы немесе тұрғылықты жері)
байланыстар___________________________________
                            (электрондықмекенжайы, телефон)

Өтініш
_______________________________________________________________
  (объектінің толық атауы)
______________________________________мекенжайы бойынша орналасқан
(үй-жайлары (жекелеген бөліктері) реконструкциялауға 
(қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) жататын объектінің орналасқан жері)
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
рұқсат беруіңізді сұраймын.

Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді 
пайдалануға келісемін.

20__ жылғы «___» _________ 
_____________________
(қолы)

«Тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды 
өзгертуге байланысты емес қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген 

бөліктерін) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

нысан
___________________________________
(Тегі, аты, бар болған жағдайда әкесінің аты
(бұдан әрі – Т.А.Ә.) не көрсетілетін қызметті
алушы ұйымының атауы)
 _______________________________________
 (көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат
 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cәуірдегі Қазақстан Респуб-

ликасы Заңының 20-бабы 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорация» коммерциялық емес акционерлік қоғамы филиалының №__ бөлімі 
(мекенжайын көрсету) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге 
сәйкес құжаттардың толық пакетін ұсынбауыңызға байланысты мемлекеттік қызметті көрсетуге 
(мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің ата-
уын көрсету) құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы: 
1) _______________________________;
2) _______________________________;
3) ....
 Осы қолхат әр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды. 

Т.А.Ә.      (қолы) 
(Мемлекеттік корпорация қызметкерінің)

Орындаушы: Т.А.Ә.____________
Телефоны:_______
Алдым: Т.А.Ә./ көрсетілетін қызметті алушының қолы

20__ жылғы «___» _________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 22 ақ
панда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13160 
болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚазаҚСтан РеСпуБликаСы 
ҰлттыҚ экономика миниСтРлігі

ҚҰРылыС, тҰРғын үй-коммуналдыҚ шаРуашылыҚ 
іСтеРі және жеР РеСуРСтаРын БаСҚаРу комитетінің 

БҰйРығы

2016 жылғы 21 сәуір             №106-НҚ            Астана қаласы

мемлекеттік инвестициялардың және квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің қаражаты есебінен қаржыландырылатын 

объектілердің құрылысына арналған жоба алдындағы және 
жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын сараптамалық 
ұйымдарға және Бірыңғай мемлекеттік электрондық банкке 

электрондық-сандық нысандағы техникалық-экономикалық 
негіздемелерді және жобалау-сметалық құжаттамасын 

қалыптастыру және ұсыну жөніндегі мемлекеттік нормативті 
бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 17-тармағы-
ның 12) тармақшасына сәйкес бұйырамын:

1. Осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік инвестициялардың және квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілердің құрылысына 
арналған жоба алдындағы және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын сараптамалық 
ұйымдарға және Бірыңғай мемлекеттік электрондық банкке электрондық-сандық нысандағы 
техникалық-экономикалық негіздемелерді және жобалау-сметалық құжаттамасын қалыптас-
тыру және ұсыну жөніндегі мемлекеттік норматив бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитетінің Құрылыстағы сметалық 
нормалар басқармасы заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді 

баспасөз басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 
жіберілуін, сондай-ақ тіркелген бұйрықты алған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығына жіберуді;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитетінің ресми интер-
нет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын 
басқару комитеті төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін. 

4. Осы бұйрық 2016 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми 
жариялануға жатады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және

жер ресурстарын басқару комитетінің төрағасы  М.ЖАЙЫМБЕТОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті төрағасының 

2016 жылғы 21 ақпандағы №106-нқ бұйрығымен бекітілген

Мемлекеттік инвестициялардың және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілердің құрылысына арналған 

жоба алдындағы және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын сараптамалық 
ұйымдарға және Бірыңғай мемлекеттік электрондық банкке электрондық-цифрлық 

нысандағы техникалық-экономикалық негіздемелерді және жобалау-сметалық 
құжаттамасын қалыптастыру және ұсыну жөніндегі мемлекеттік норматив

1. Жалпы ережелер
1. Осы «Мемлекеттік инвестициялардың және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 

қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілердің құрылысына арналған жоба алдындағы 
және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын сараптамалық ұйымдарға және Бірыңғай 
мемлекеттік электрондық банкке электрондық-цифрлық нысандағы техникалық-экономикалық 
негіздемелерді және жобалау-сметалық құжаттамасын қалыптастыру және ұсыну жөніндегі 
мемлекеттік норматив» (бұдан әрі – Мемлекеттік норматив) Қазақстан Республикасының сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы заңнаманың талаптарына сәйкес әзірленді.

2. Осы Мемлекеттік норматив сараптамалық ұйымдар мен мемлекеттік инвестициялардың 
және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаражаттары есебінен қаржыландыралатын 
объектілердің құрылысына арналған жоба алдындағы және жобалау (жобалау-сметалық) 
құжаттаманың бірыңғай мемлекеттік электрондық банкіне (бұдан әрі – Бірыңғай электрондық 
банк) ұсынылатын техникалық-экономикалық негіздемелердің және жобалау-сметалық 
құжаттамасының электрондық-цифрлық нысанына қойылатын талаптарды қамтиды.

3. Осы Мемлекеттік нормативте мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) жобаның және/немесе жұмыс жобасының электрондық-цифрлық нысандағы паспор-

ты (бұдан әрі – жобаның электрондық паспорты) – негізгі қасбеттердің, жоспарлардың 
және бөліністердің (қималардың) схемалық бейнесі, қысқаша сипаттамасы және негізгі 
техникалық-экономикалық көрсеткіштері, оның ішінде пайдалану сипаттамалары келтірілетін 
электрондық құжат;

2) жобалау-сметалық құжаттама (ЖСҚ) – көлемдік-жоспарлау, конструкциялық, технология-
лық, инженерлік, табиғат қорғау, экономикалық және өзге де шешімдерді, сондай-ақ құрылысты, 
аумақты инженерлік дайындауды, абаттандыруды ұйымдастыруға және жүргізуге арналған 
сметалық есептерді қамтитын құжаттама;

3) құрылыс объектілерінің электрондық-цифрлық нысандағы техникалық-экономикалық 
негіздемелері (бұдан әрі – ЭТЭН) – инвестициялау мақсатын, инвестициялар тиімділігінің 
негіздемелерін сипаттап, негізгі бастапқы деректерден тұратын электрондық құжаттар мен 
файлдардың логикалық құрылымдалған және ұйымдастырылған жиынтығы, оның ішінде: 
объектінің (кешеннің) жұмыс істеуінен күтілетін экономикалық, әлеуметтік және (немесе) 
коммерциялық тиімділік, сондай-ақ, құрылыс объектісінің негізгі техникалық және технологиялық 
өлшемдері туралы мәліметтер және объектінің техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің 
айқындамасы бар есептер;

4) Мемлекеттік инвестициялардың және квазимемлекеттік сектор субъектілері қаражатының 
есебінен қаржыландырылатын объектілердің құрылысына арналған жоба алдындағы және жоба-
лау (жобалық-сметалық) құжаттамасының бірыңғай мемлекеттік электрондық банкі (бұдан әрі – 
Бірыңғай электрондық банк) – Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен 
бекітілген мемлекеттік инвестициялардың және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
қаражаттары есебінен қаржыландыралатын объектілердің құрылысына арнал ған электрондық 
жеткізгіштердегі жоба алдындағы және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттама;

5) объект құрылысының электрондық-цифрлық нысандағы жобалау-сметалық құжаттамасы 
(бұдан әрі – ЭЖСҚ) – көлемдік-жоспарлау, конструкциялық, технологиялық, инженерлік, 
табиғат қорғау, экономикалық және өзге де шешімдерді қамтитын электрондық құжаттар мен 
файлдардың қисындық жағынан құрылымдалған және ұйымдастырылған жиынтығы, сондай-ақ 
құрылысты, аумақты инженерлік дайындауды, абаттандыруды ұйымдастыруға және жүргізуге 
арналған сметалық есептер;

6) техникалық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі – ТЭН) – негізгі техникалық, технология-
лық және өзге де шешімдер туралы мәліметтерді, сондай-ақ, негізгі техникалық-экономикалық 
параметрлерді айқындай отырып, пайданы және шығындарды экономикалық талдау негізінде 
жүргізілетін бюджеттік инвестициялық жобаның жүзеге асырушылығы мен тиімділігін зерделеу 
нәтижелерін қамтитын құжат;

7) файл – бағдарламадан тыс сыртқы жақта орналасатын және арнайы операциялар 
арқылы бағдарламаға қол жетімді болатын деректер түрінде нақты бағдарламада толық 
сипатталған даналардың сәйкестендірілген жиынтығы;

8) электрондық құжат – ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған және 
электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат;

9) электрондық тасығыш – ақпаратты электрондық нысанда сақтауға, сондай-ақ, оны 
техникалық құралдардың көмегімен жазуға немесе көрсетуге арналған материалдық тасығыш;

10) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан әрі – ЭЦҚ) – электрондық цифрлық қолтаңба 
құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың анықтығын, оның тиістілігін және 
мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы.

2. ТЭН мен ЖСҚ электрондық-цифрлық нысанына қойылатын талаптар
4. Электрондық-цифрлық нысанда ЖСҚ бөлімдерінің құрамына және мазмұнына қойылатын 

талаптар Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігі Құрылыс және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті Төрағасының 2007 жылғы 29 мамырдағы № 
163 бұйрығымен бекітілген Құрылысқа арналған техникалық-экономикалық негіздемелерді 
әзірлеу, келісу, бекіту және құрамы туралы ережелердің Қазақстан Республикасының 
құрылыс нормаларына сәйкес қалыптастырылады және қағаз тасығыштағы құжаттаманың 
түпнұсқасына толық ұқсас.

5. Электрондық-цифрлық нысандағы ЖСҚ құрамына және мазмұнына қойылатын талап-
тар Қазақстан Республикасының Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері 
агенттігінің 2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен бекітілген Құрылыстың жобалық 
құжаттамасын әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі мен құрамының Қазақстан Республикасының 
құрылыс нормаларына сәйкес қалыптастырылады және қағаз тасығыштағы құжаттаманың 
түпнұсқасына толық ұқсас.

6. Жоба бөлімдерінің әрқайсысы бойынша кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізу 
үшін ТЭН мен ЖСҚ ұсыну кезінде Тапсырыс беруші мынадай тәсілдердің бірімен электрондық 
құжаттарды қалыптастырады:

1) қағаз түпнұсқаларды сканерлеу;
2) қағаз тасығышта шығарусыз электрондық-цифрлық нысанның негізінде электрондық 

құжаттарды қалыптастырады.
7. Жобаның мәтіндік және графикалық бөлігінің қағаз түпнұсқаларын сканерлеу тәсілімен 

ЭЖСҚ және ЭТЭН қалыптастыру мынадай талаптарды ескере отырып, жүргізіледі:
1) жоба бөлімдерінің мәтіндік және графикалық бөлігінің сканерленген материалдарын мы-

надай қағидат бойынша PDF форматының көп бетті файлдары түрінде қалыптастыру қажет: 
«жобаның бір бөлімі (кіші бөлімі) – бір том (кітап) – бір файл»;

2) «бір бет - бір сызба - бір файл» қағидаты бойынша құжаттаманы қалыптастыруға жол 
берілмейді;

3) PDF файлдарында мазмұны бойынша және кестелер мен суреттердің толық тізбесі 
бойынша бетбелгі жасау қажет;

4) сканерлеу құжаттың түпнұсқасынан тікелей жүзеге асырылуы тиіс (ксерокөшірмеден 
сканерлеуге жол берілмейді);

5) құжатта кез келген графикалық бейнелер болмаған кезде сканерлеу құжаттағы мәтін 
қара түсті болуы шартымен қара-ақ режимде жүзеге асырылады;

6) құжатта түрлі-түсті графикалық бейнелер немесе түрлі-түсті мәтін болған кезде құжатты 
түрлі-түсті режимде сканерлеу қажет;

7) құжатта түрлі-түстіден өзгеше бейнелер болған кезде сканерлеуді құжаттағы мәтіннің 
қара түсті болуы шартымен «Қоңыр түс» режиміне жүзеге асыру қажет;

8) ЖСҚ (ТЭН) мәтіндік бөлігіндегі файлдарды 300 dpi рұқсатымен сканерлеу қажет;
9) ЖСҚ (ТЭН) бөлігінің графикалық бөлігінің файлдары А4, А3, А2 форматы үшін кем де-

генде 300 dpi (еселік форматтарды қоса алғанда) және А1 және А0 форматы үшін кем дегенде 
400 dpi (еселік форматтарды қоса алғанда) рұқсатымен сканерленеді;

10) ЖСҚ (ТЭН) бөлімін (кіші бөлімін), томды (кітапты) білдіретін электрондық-цифрлық 
нысандағы құжаттаманың әр файлы уәкілетті тұлғаның электрондық-цифрлық қолымен (бұдан 
әрі – ЭЦҚ) куәландырылады.

8. Қағаз тасығышта шығарусыз электрондық-цифрлық нысанның түпнұсқасы негізінде ЭЖСҚ 
және ЭТЭН қалыптастыру мынадай талаптарды ескере отырып, жүргізіледі:

1) ЖСҚ (ТЭН) мәтіндік бөлігінің электрондық-цифрлық нысаны көп бетті PDF-файлдың 
форматында файлды тікелей жариялау жолымен дайындалады;

2) ЖСҚ (ТЭН) графикалық бөлігінің электрондық-цифрлық нысаны DWF, DWFX 
форматының көп бетті файлдарындағы файлдарды тікелей жариялау жолымен дайындалады;

3) қағаз тасығыштарда алынған және қабылданған тәртіппен келісілген үшінші ұйымдардан 
(мердігерлік, пайдаланушы) құжаттарды ЭЖСҚ құрамына енгізу осы Мемлекеттік нормативтің 
7-тармағының талаптарына сәйкес жүргізіледі;

4) ЖСҚ (ТЭН) электрондық-цифрлық нысаны «жобаның бір бөлімі (кіші бөлімі) – бір том 
(кітап) – бір файл» қағидаты бойынша жинақталады. ЖСҚ бөлімінің (кіші бөлімінің) мәтіндік және 
графикалық бөліктері үшін жекелеген кітаптарды (файлдарды) жинақтауға рұқсат беріледі. «Бір 
бет - бір сызба - бір файл» қағидаты бойынша құжаттаманы қалыптастыруға жол берілмейді.

9. Егер, ЖСҚ (ТЭН) қалыптастыру кезінде жобаның графикалық бөлігінің негізіне айналған 
объектінің немесе оның жекелеген бөліктерінің (бөлімдерінің/кіші бөлімдерінің) 3D моделі 
әзірленсе, онда жобалаушы жобаланатын объектінің 3D моделін сараптамаға жібереді. Бұл 
жағдайда жобаның тиісті бөлімінің графикалық бөлігінің құрамына 3D моделдің жекелеген 
компоненттерін, түрлерін, тораптарын немесе 3D моделді толықтай енгізу қажет. Бұл үшін 
ЖСҚ (ТЭН) кешенінің берілетін графикалық бөлігі объектінің 3D моделімен толықтырылады. 
3D модель немесе оның жекелеген бөлшектері 3D PDF, 3D DWF немесе 3D DWFX жариялау 
үшін редакцияланбайтын форматта ұсынылуы мүмкін.

10. Қағаз тасығышта шығарусыз режимінде ЭЖСҚ (ЭТЭН) куәландыру мынадай тәсілдердің 
бірімен жүзеге асырылады:

1) ЖСҚ (ТЭН) норма бақылауды әзірлеуге және келісуге қатысатын әрбір тұлға өз ЭЦҚ-
мен электрондық құжатты (бұдан әрі - ЭҚ) куәландырады. Куәландыру тәртібі жобалаушы 
ұйымның ішкі регламенттерімен айқындалады. Толық дайындалған ЭҚ-ға Тапсырыс беруші 
ЭЦҚ қол қояды; 

2) барлық жауапты тұлғалардың ЭЦҚ қамтамасыз ету мүмкін емес болған жағдайда жобаның 
жекелеген құжаттарына, кітаптарына, бөлімдеріне (томдарына) ақпараттық-куәландыру 
парағын (бұдан әрі - КП) рәсімделеді. КП-да оларға шығарылған тиісті ЭҚ әзірлеген, тексерген, 
келіскен және бекіткен тұлғалардың тектері мен түпнұсқа қолдары ЭҚ белгілеуі көрсетіледі. ЭҚ 
пен КП әзірлеген тұлғаның қолы және норма бақылау міндетті болып табылады. «Күні» тиісті 
бағанындағы КП-да бекітілген файлдың соңғы өзгерісінің күні мен уақыты көрсетіледі. КП ресімдеу 
бойынша ұсынымдар 2.051-2006 «Электрондық құжаттар» МЕСТ-те бар. Қағаз тасығышта 
толық ресімделген КП PDF форматында сақтаумен сканерленеді, Тапсырыс берушінің ЭЦҚ 
куәландырылады, одан кейін бір кітапқа (файлға) тігіледі және сараптамадан өту үшін беріледі.

11. Сметалық құжаттаманы осы Мемлекеттік нормативтің 7, 8-тармақтарының талаптарына 
сәйкес жергілікті ресурстық сметалардың шығыс деректері мен есебі нәтижелерін ұсынудың 
әмбебап форматында (бұдан әрі – KENML форматы) және PDF форматында электрондық 
құжат түрінде бір мезгілде ұсыну қажет. Жергілікті ресурстық сметалар есебінің нәтижелерін 
беру форматының сипаттамасы және мақсаты осы Мемлекеттік нормативтің 1-қосымшасына 
сәйкес ұсынылады.

Сметалық-есептік бағдарламалардың осы Мемлекеттік нормативке 2-қосымшаға сәйкес 
жергілікті сметалар файлдарының әмбебап форматын (ХМL негізінде KENML) техникалық 
сипаттауда ұсынылған талаптарға сәйкес KENML форматында сметалық есептердің шығыс 
деректері мен есеп нәтижелерін жүктеудің техникалық мүмкіндігі болуы тиіс.

12. Файлдардың атауы титулды парақтарда, негізгі мәтіндік және графикалық құжаттардағы 
жазбаларда (мөртаңбаларда) және жобалау құжаттамасының құрамында көрсетілген атау-
ларына сәйкес келуі тиіс.

13. Қалыптастырылған электрондық құжат материалдарының құрамы және оларды ұсыну 
нысаны оларды басып шығару кезінде пайдаланушының тарапынан қандай да бір қосымша 
іс-әрекеттерді – құжаттың толық қағаз көшірмесін дайындауды басып шығару кезінде осындай 
түрде ұсынылуы қажет. Графикалық бейнелеу масштабы бойынша да және түсті бейнелеу 
бойынша да түпнұсқаға сәйкес келуі тиіс және қарау үшін оңтайландырылуы тиіс.

14. Тапсырыс беруші сараптама ұйымының сұрау салуы бойынша анықтама материалы 
ретінде файлдарды/электрондық құжаттарды ЭЖСҚ және/немесе ЭТЭН құру пайдаланатын 
бағдарламалар файлдардың форматында ұсынады.

3. Сараптамалық ұйымдарға және Бірыңғай электрондық банкке ТЭН және ЖСҚ 
электрондық-цифрлық нысанда беру 

15. Сараптамалық ұйымдарға ТЭН-ді және ЖСҚ-ны электрондық-цифрлық нысанда беру 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10722 тіркелген, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 1 сәуірдегі № 299 бұйрығымен 
бекітілген Қаржыландыру көздеріне қарамастан, жаңаларын салуға, сондай-ақ, бұрыннан бар 
үйлер мен ғимараттарды, олардың кешендерін, инженерлік және көлік коммуникацияларын 
өзгертуге (реконструкциялауға, кеңейтуге, техникалық қайта жарақтандыруға, жаңғыртуға 
және күрделі жөндеуге) арналған техникалық-экономикалық негіздемелерге және жобалау-
сметалық құжаттамасына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу қағидаларына (бұдан 
әрі - Қағидалар) сәйкес жүзеге асырылады.

16. Мемлекеттік инвестициялардың және квазимемлекеттік сектор субъектілері қаражаты-
ның есебінен қаржыландырылатын қаражат есебінен әзірленген жобаларды Бірыңғай электрон-
дық банкке енгізу Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 
қарашадағы №705 бұйрығымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12422 болып тіркелген Мемлекеттік инвестициялардың және квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің қаражаттары есебінен қаржыландыралатын объектілердің құрылысына 
арналған жоба алдындағы және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманың бірыңғай 
мемлекеттік электрондық банкін қалыптастыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

Мемлекеттік инвестициялардың және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілердің құрылысына арналған жоба 

алдындағы және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын сараптамалық ұйымдарға 
және Бірыңғай мемлекеттік электрондық банкке электрондық-цифрлық нысандағы 
техникалық-экономикалық негіздемелерді және жобалау-сметалық құжаттамасын 

қалыптастыру және ұсыну жөніндегі мемлекеттік нормативке 1-қосымша
Жергілікті ресурстық сметалар есебінің нәтижелерін беру форматының 

сипаттамасы және мақсаты
1. Жергілікті сметалардың бастапқы деректерін және есеп нәтижелерін сақтау мен берудің 

әмбебап форматы мынадай:
1) жобалау процесіне қатысушылар арасында бастапқы деректермен және есеп нәтижелері-

мен алмасу;
2) сметалардың сараптамасын орындау;
3) электрондық мұрағатты бірыңғай форматта қалыптастыру мақсатына арналған.
2. Әмбебап форматы UTF-8 (RFC 3629) кодтауда XML (RFC 3023) форматының файлын 

білдіреді, бұл бір файлда көптеген тілді және арнайы нышандарды пайдалануға мүмкіндік 
береді. XML тіліне негізделген деректерді сақтаудың ашық форматын пайдалану идеоло-
гиясы пайдаланушыларға құжатпен жұмыс істеу үшін мәтіндік редакторға дейін кез келген 
бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдауға мүмкіндік береді. Сметалық есептердің барлық 
нәтижелерін бірыңғай форматта сақтау қажет болған жағдайда бағдарламалық қамтамасыз 
етуді жеткізушіні ауыртпалықсыз ауыстыруға мүмкіндік береді. Бұдан өзге, бірыңғай 
ашық форматтағы нәтижелермен алмасу жобалау процесіне барлық қатысушыларды бір 
бағдарламалық өнімде жұмыс істеуге міндеттемейді.

Мемлекеттік инвестициялардың және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілердің құрылысына арналған жоба 

алдындағы және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын сараптамалық ұйымдарға 
және Бірыңғай мемлекеттік электрондық банкке электрондық-цифрлық нысандағы 
техникалық-экономикалық негіздемелерді және жобалау-сметалық құжаттамасын 

қалыптастыру және ұсыну жөніндегі мемлекеттік нормативке 2-қосымша

Жергілікті сметалар файлдарының әмбебап форматының 
(XML негізінде KENML) техникалық сипаттамасы

Торап Атрибут Типі Мәні
ҚҰЖАТ Файлдың негізгі торабы

Формат нұсқасы STRING Экспорт форматы нұсқасының нөмірі, 
XX.YY,
онда XX – негізгі нөмір, .YY – қосымша

Типі INTEGER Құжат типі,  1 – Инвесторлық жоба
2 – Оферта

Генератор STRING Құжатты қалыптастырған бағдарлама
Күні STRING КК.АА.ЖЖЖЖ форматынде құжатты 

жасау акүні
Уақыты STRING СС:ММ:СС форматында құжатты жа-

сау уақыты

(Соңы 16-бетте) 
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СНБ нұсқасы STRING Сметалық-нормативтік базаның есебі 
кезінде пайдаланылатын нұсқа

Нұсқа STRING Есепті орындаған бағдарлама нұсқасы
Бірегей 

Сәйкестендіруші
GUID [‘{F02A446F-F449-420E-B9A5-

166A9303EBF8}’] форматындағы 
құжаттың GUID

Құрылыс атауы STRING Құрылыс атауы
Құрылыс шифрі STRING Құрылыс шифры

Жобалау сатысы STRING Жобалау сатысы
Басшы STRING Жобалау ұйымы басшысының аты-жөні
ЖБИ STRING Бас инженердің аты-жөні

Сметалық Бөлім 
Бастығы

STRING Сметалық бөлім бастығының аты-жөні

Валюта STRING Құжат валютасының атауы
Валюта Коды STRING Құжат валютасының халықаралық коды
Өңір Нөмірі INTEGER Сметалық есеп өңірінің нөмірі

Аудан Нөмірі INTEGER Сметалық есеп ауданының нөмірі
Аумақ Нөмірі INTEGER Сметалық есеп аумағының нөмірі

СБК Аймақ Нөмірі INTEGER Сметалық бағалар каталогы бойынша 
аймақ нөмірі

Ұйым Коды STRING Ұйым коды
Құрылыс Түрі STRING Құрылыс түрінің коды – Норматив шифрі 

Құрылыстағы үстеме шығыстардың ша-
масын айқындау жөніндегі мемлекеттік 
нормативке 3-қосымша 

ҮСТ2 Көрсеткіші DOUBLE 2 деңгейдегі үстеме шығыстар есебі 
үшін қабылданған көрсеткіш, %.

СП Көрсеткіші DOUBLE Сметалық пайданың есебі үшін 
қабылданған көрсеткіш, %.

Баға Деңгейі STRING Баға деңгейі, формат ЖЖЖЖ.Т – жыл.
тоқсан форматы

Бірлікті 
Дөңгелектеу

INTEGER Позицияның бірлік құнын дөңгелектеу 
кезінде он таңбалық белгілердің саны

Дөңгелектер 
Барлығы

INTEGER Позицияның құнын дөңгелектеу кезінде 
он таңбалық белгілердің саны

Еңбек Бірлігін 
Дөңгелектеу

INTEGER Позицияның өлшем бірлігіне арналған 
еңбек шығындарын дөңгелектеу кезінде 
он таңбалық белгілер саны

Барлық Еңбекті 
Дөңгелектеу

INTEGER Позицияның көлеміне арналған еңбек 
шығында рын дөңгелектеу кезінде он 
таңбалық белгілер саны

Тарау INTEGER Құрылыс құнының сметалық есебі 
тарауының нөмірі

Объектінің Атауы STRING Объект атауы
Құжат Атауы STRING Құжат атауы 

Объект Шифрі STRING Объект шифры
Смета Шифры STRING Смета шифры

Сызбалар Тізімі STRING Смета бойынша сызбалар тізімі
Құрылыс Көлемі DOUBLE Смета бойынша құрылыс көлемі

Өлшегіш STRING Смета өлшегіші
Құжат Нөмірі STRING Сметалық құжаттағы құжат нөмірі

Жұмыстар Тізімі STRING Смета жұмыстарының тізімі
Құрастырды STRING Құрастырушының аты-жөні

Тексерді STRING Тексерушінің аты-жөні
Деректерді Енгізу STRING Оператордың аты-жөні

Құрыл-ысы  
ҚҰЖАТТЫҢ ата-

ана торабы

Жергілікті сметалық құжат типінің құжат 
құрылымының иерархиялық сипаттау-
ынан тұрады

ТАРАУ

Ата-ана торабы 
ҚҰРЫЛЫМ неме-

се БӨЛІМ
Типі INTEGER Тарау типі, 1 – Бөлік, 2 – Бөлім, 3 - 

Бөлімше, 4 – Кіші бөлімше
ID GUID Құжат бөлімшесінің GUID 

Атауы STRING Құжат бөлімшесінің атауы
Өлшегіш STRING Құжат бөлімшесінің өлшегіші
Ескерту STRING Құжат бөлімшесіне ескерту

ПОЗИЦИЯ 
Ата-ана торабы 

ҚҰРЫЛЫМ неме-
се БӨЛІМ

Барлық ресурстық және құндық 
көрсеткіштерді келтірумен құжаттың же-
келеген сметалық позициясының сипат-
тамасынан тұрады.

ID INTEGER Құжаттағы позиция нөмірі
GUID GUID Позиция GUIDи

Типі INTEGER Сметалық позиция типі,
0 – жұмыс, 1 – материал, 2 – жергілікті 
материал, 2 – инженерлік жабдық, 3 – 
технологиялық жабдық, 4 – жиһаз және 
мүкәммал, 5 – конструкция, 6 - тасы-
малдар

СНБ коды STRING Сметалық-нормативтік базада 
қабылданған сметалық позиция коды, 
мысалы ХХ-ХХХХХХ-ХХХХ. Егер 
мәтіндік позиция – бос жол.

Жергілікті Код STRING Сметалық бағдарламада қабылданған 
сметалық позиция коды

Атауы STRING Позиция атауы
Код түсініктемесі STRING Позиция шифріне (негіздемеге) 

түсініктеме
Атау түсініктемесі STRING Позиция атауына түсініктеме

Көлем DOUBLE Позиция көлемі
Формула Көлемі STRING Көлем есебі формуласының жолы

Өлшегіш STRING Позицияның өлшем бірлігі
Жұмыстар 

Түрлері
STRING Жұмыс түрінің коды – Норматив шифрі 

Құрылыстағы үстеме шығыстардың ша-
масын айқындау жөніндегі мемлекеттік 
нормативке 2-қосымша 

Шығындар Түрі STRING Шығындар түрі, Қ – құрылыс 
жұмыстары, М – монтаж жұмыстары, Ж 
– жабдық, І – іске қосу жұмыстары, ӨЖ 
– өзге де жұмыстар және шығындар 

ҮСТ1 DOUBLE Егер, ол нормативтіктен ерекшеленетін 
болса, 1 деңгейдегі үстеме шығыстар 
есебі үшін көрсеткіш

ҮСТ2 DOUBLE Егер, ол нормативтіктен ерекшеленетін 
болса, 2 деңгейдегі үстеме шығыстар 
есебі үшін көрсеткіш

СП DOUBLE Егер, ол нормативтіктен ерекшеленетін 
болса, сметалық пайданың есебі үшін 
көрсеткіш

ҚҰНЫ 
Ата-ана торабы 

ПОЗИЦИЯ

Бірлік пен көлемге арналған 
позицияның құн көрсеткіштерінен 
тұрады

БІРЛІК  
Ата-ана торабы 

ҚҰНЫ 

Жоба валютасында көлем бірлігіне 
позицияның құн көрсеткіштері

ПЗ DOUBLE Позиция (сметалық) бірлік бағасы
МТ DOUBLE Материалдық ресурстар құны
ЖА DOUBLE Жұмысшылардың еңбегін төлеу
ОР DOUBLE Жұмысшылар еңбегінің орташа разряды
МЖ DOUBLE Механизаторлардың еңбегін төлеу
ЕМ DOUBLE Машиналар мен механизмдерді пай-

далану құны
САЛМАҚ DOUBLE КГ-да көлем бірлігіне арналған 

сметалық позиция салмағының 
көрсеткіші (жабдық пен 
конструкциялардың позициялары үшін)

МТВ DOUBLE Қайтарылатын материалдардың құны
БОС DOUBLE Жабдықтың босатылатын құны
КШ DOUBLE Көлік шығыстары (жабдық үшін)
ДАҚ DOUBLE Дайындау-қойма шығыстары 

(жабдық үшін)
ДАҚК DOUBLE Дайындау-қойма шығыстарының есебі 

үшін көрсеткіш, % (жабдық үшін)

БАРЛЫҒЫ
Ата-ана торабы 

ҚҰНЫ

Көлемге арналған позицияның құн 
көрсеткіштері

ТШ DOUBLE Тікелей шығындар
МТ DOUBLE Материалдардың құны
ЖА DOUBLE Жұмысшылардың еңбегін төлеу
ОР DOUBLE Жұмысшылар еңбегінің орташа разряды
МЖ DOUBLE Механизаторлардың еңбегін төлеу
ЕМ DOUBLE Машиналар мен механизмдерді 

пайдаланудың құны
МТВ DOUBLE Қайтарылатын материалдардың құны
ЖМҚ DOUBLE Жергілікті материалдардың құны
МТК DOUBLE Конструкциялар құны
ІСҚ DOUBLE Іске қосуға және реттеуге арналған 

шығындар құны

ЖА DOUBLE Жабдықтың сметалық құны

БОС DOUBLE Көлемге арналған жабдықтың босаты-
лым бағасы

КШ DOUBLE Көлемге арналған көлік шығыстары 
(жабдық үшін)

ДҚШ DOUBLE Көлемге арналған дайындау-қойма 
шығыстары (жабдық үшін)

ҮСТ1 DOUBLE 1 деңгейдегі үстеме шығыстары 
ҮСТ2 DOUBLE 2 деңгейдегі үстеме шығыстары
СП DOUBLE Сметалық пайда

БАРЛЫҒЫ DOUBLE Сметалық құн

РЕСУРС

Ата-ана 
ПОЗИЦИЯ

Позиция ресурсының сипаттамасынан 
тұрады. Егер, материал немесе жабдық 
типінің позициясы, онда ресурс торабы 
сондай толтырылады.

ID GUID Ресурс GUID 
Атауы STRING Ресурс атауы 
Типі INTEGER Ресурс типі: 1 – еңбек шығындары, 2 – 

материал, 3 – машина, 4 – инженерлік 
жабдық, 5- технологиялық жабдық 

СНБ коды STRING СНБ-те қабылданған ресурс коды 
Жергілікті Код STRING Есепті орындаған бағдарламада 

қабылданған ресурс коды 
Баға DOUBLE Ресурс бағасы 
МЖ DOUBLE Машиналар үшін, оның ішінде, 

механизаторларлың еңбегін төлеу
ОР DOUBLE Еңбек шығындары үшін – орташа разряд

БОС DOUBLE Материалдар мен жабдық үшін – боса-
тылым бағасы

КШ DOUBLE Материалдар мен жабдықтар үшін – 
көлік шығыстары

ДҚШ DOUBLE Материалдар мен жабдықтар үшін – 
дайындау-қойма шығыстары

ДҚШК DOUBLE Дайындау-қойма шығыстарының есебі 
үшін көрсеткіш, %

Норма DOUBLE Бірлікке арналған шығыс нормасы 
Өлшегіш STRING Ресурсты өлшеу бірлігі 
Салмақ DOUBLE Ресурсты өлшеу бірлігінің салмағы 
Мәртебе STRING Нормативке қатысты ресурсқа арналған 

қолданылғн әсер ету:
Ауыстырылды, түзетілді, жойылды, 
қосылды, алып тасталды 

ID Ауыстыру GUID Норматив бойынша шығыс, 
ауыстырылған ресурсқа арналған 
сілтеме

Жеткізу STRING Жеткізу белгісі: М – мердігер, Т – тапсы-
рыс беруші, Б – Бас мердігер.

ҚҰЖАТ ЖИЫНЫ  
Ата-ана торабы 

ДОКУМЕНТ

Құжаттың жиынтық құн көрсеткіші

Құрылыс DOUBLE Құрылыс жұмыстарының құны
Монтаж DOUBLE Монтаж жұмыстарының құны

Инженерлік 
Жабдық

DOUBLE Инженерлік жабдық құны

Технологиялық 
Жабдық

DOUBLE Технологиялық жабдық құны

Жиһаз Мүкәммал DOUBLE Жиһаз мен мүкәммал құны
Өзгелері DOUBLE Өзге де шығындар
Барлығы DOUBLE Сметалық құнның барлығы

Мердігердің 
Шығындары

DOUBLE Оның ішінде мердігердің шығындары

Тапсырыс 
берушінің 

Шығындары

DOUBLE Оның ішінде тапсырыс берушінің 
шығындары

РЕСУРС 
ЖИЫНЫ

Ата-ана торабы 
ДОКУМЕНТ

Құжат бойынша ресурстардың сипатта-
масынан тұрады

ЖИЫН РЕСУРС

Ата-ана торабы 
ЖИЫН РЕСУРС

Құжат ресурсының сипаттамасынан 
тұрады.

ID INTEGER Ресурстың реттік нөмірі
Атауы STRING Ресурс атауы 
Типі INTEGER Ресурс типі: 1 – еңбек шығындары, 2 – 

материал, 3 – машина, 4 - жабдық 

СНБ коды STRING СНБ-да қабылданған ресурс коды 
Жергілікті Код STRING Есепті орындаған, бағдарламада 

қабылданған ресурс коды 
Баға DOUBLE Құжат бойынша ресурстың 

орташаланған бағасы 
МЖ DOUBLE Машиналар үшін, оның ішінде, 

механизаторлардың еңбегін төлеу
ОР DOUBLE Еңбек шығындары үшін – орташа разряд

БОС DOUBLE Материалдар мен жабдықтар үшін – бо-
сатылым бағасы

КШ DOUBLE Материалдар мен жабдықтар үшін – 
көлік шығыстары

ДҚШ DOUBLE Материалдар мен жабдықтар үшін – 
дайындау-қойма шығыстары

ДҚШК DOUBLE Дайындау-қойма шығыстарының есебі 
үшін көрсеткіш, %

Норма DOUBLE Бірлікке арналған шығыс нормасы 
Өлшегіш STRING Ресурс өлшегішінің бірлігі 
Салмақ DOUBLE Ресурс өлшегіші бірлігінің салмағы
Жеткізу STRING Жеткізу белгісі: М – мердігер, Т – тапсы-

рыс беруші, Б – Бас мердігер.
КОЭФФИ-

ЦИЕНТТЕР
Ата-ана торабы
ҚҰЖАТ неме-
се ТАРАУ не 
ПОЗИЦИЯ

Белгіленген коэффициенттердің 
тізімінен тұрады

КОЭФФИЦИЕНТ Коэффициенттің сипаттамасынан 
тұрады

Атауы STRING Коэффициент атауы
Сілтеме STRING Нормативке сілтеме

Типі INTEGER Коэффициент типі:  
1 – Жұмыс жүргізу талаптары,  2 – 
Қолдану талаптары,  3 – Жабдыққа 
есептеулер,  4 – Үстеме есебіне және 
пайда үшін көрсеткіштерге коэффици-
енттер, 5 – Айқындалмаған 

Позициялар Тізімі STRING Егер, құжаты үшін коэффициент ЛС не-
месе бөлімше типі олар үшін осы ко-
эффициент қолданылатын позициялар 
нөмірлерінің тізімі, Тізім форматында = 
ID | Тізім[, ID] 

Жұмыс Типі STRING Өндіріс талаптарының типі коэффи-
циент тері үшін олар үшін осы коэффи-
циент қолданылатын жұмыстар типі:
Қ – құрылыс, М – монтаж, Ж – жөндеу-
құрылыс, І – іске қосу, К – 46-бөлімшенің 
құрылыс.

Еңбек 
Коэффициенті

DOUBLE Жұмысшылардың еңбек шығындарына 
коэффициент еңбекті төлеу шамасына 
да әсер етеді

ЖаК DOUBLE Жұмысшылардың жалақысына коэф-
фициент

МашК DOUBLE Машиналарды пайдалану уақытына 
коэффициент машинистердің еңбек 
шығындарына және машинистердің 
еңбегін төлеуге әсер етеді

ЕңбекмашК DOUBLE Машинистердің еңбек шығындарына 
коэффициент машинистердің еңбегін 
төлеуге әсер етеді

МашжалК DOUBLE Машинистердің жалақысына коэф-
фициент

МатериалдарК DOUBLE Материалдық ресурстардың шығысына 
коэффициент материалдардың құнына 
әсер етеді

матқұнК DOUBLE Материалдардың құнына 
коэффициент

КөлпрцК DOUBLE Жабдық үшін көлік шығындарының құны 
есебі үшін босатылым бағасынан процент

ДҚпрцК DOUBLE Франко-жоба маңы қоймасы 
жабдығының құнынан процент

ҮШК1 DOUBLE 1 деңгейдегі үстеме шығыстар есебі 
үшін көрсеткішке коэффициент

ҮШК2 DOUBLE 2 деңгейдегі үстеме шығыстар есебі 
үшін көрсеткішке коэффициент

СПК DOUBLE Сметалық пайда есебі үшін көрсеткішке 
коэффициент

Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 25 ма
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13736 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 15-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 1 сәуір                №162                Астана қаласы

Ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық экономика министрлігінің ашық деректер тізбесін бекіту туралы

«Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 15) тармақша-
сына сәйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын Қазақ стан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрлігінің ашық деректер тізбесі (бұдан әрі – Тізбе) бекітілсін.

2. Тізбеде көрсетілген құрылымдық бөлімшелер ашық деректер интернет-порталында ашық деректерді уақтылы орнала-
стыруды және өзектілендіруді қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Ақпараттық технологиялар департаменті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оның көшірмелерін баспа 

және электрондық түрде күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ тіркелген бұйрықты алған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Республикалық құқықтық ақпарат орталығына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында және мемлекеттік 
органдардың интранет-порталында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген 
іс-шаралардың орындалғаны туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің жауапты хатшы-
сына жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі  Е.ДОСАЕВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Инвестициялар және
даму министрі _____________ Ә.Исекешев
2016 жылғы 8 сәуір

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 1 сәуірдегі №162 бұйрығымен бекітілді
Ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ашық деректер тізбесі
№ Ашық деректер жинағының 

атауы
Өзектілендіру 

кезеңі
Ұсыну 

мерзімі
Дереккөзі (ашық 

деректер ин-
тернет-порталы 

автоматтан-
дырылған жұмыс 
орны (бұдан әрі – 
АЖО) арқылы не-
месе мемлекеттік 
органдардың API 
жүйесі аркылы)

Жауапты тұлға

Жекелеген тауар түрлерінің им-
портына және (немесе) экспорты-
на берілген лицензиялар тізбесі

жыл сайын қаңтар ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Сауда қызметін 
реттеу департа-
менті (бұдан әрі 
–СҚРД)

Тауар биржалары қызметімен ай-
налысу құқығына берілген лицен-
зиялар тізбесі 

жыл сайын қаңтар ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СҚРД
 

Тауар биржалары саласында бро-
керлік қызметпен айналысу құқы-
ғына берілген лицензиялар тізбесі 

жыл сайын қаңтар ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СҚРД

Тауар биржалары саласында ди-
лерлік қызметпен айналысу құқы-
ғына берілген лицензиялар тізбесі

жыл сайын қаңтар ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СҚРД

Қазақстан Республикасының 
аумағына жекелеген тауарлар 
түрлерін экспорттауға және (не-
месе) импорттауға берілген 
рұқсаттар тізбесі

жыл сайын қаңтар ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СҚРД

Моноқалалар тізбесі жыл сайын 1 нау-рызға дейін ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Өңірлік саясат 
және жергі лікті 
өзін-өзі басқару-
ды дамыту 
депар та менті 
(бұдан әрі – 
ӨСЖДД)

Моноқалалардағы қала құраушы 
кәсіпорындардың тізбесі

жыл сайын 1 мамырға дейін ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ӨСЖДД 

Моноқалалардағы тоқтап тұрған 
кәсіпорындардың тізбесі

жыл сайын 1 наурызға дейін ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ӨСЖДД

Ауылдық елді мекендердің әлеу-
меттік-экономикалық дамуын 
талдау

жыл сайын 2 тоқсан ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ӨСЖДД

Тірек ауылдық елді мекендер 
тізбесі

жергілікті атқару-
шы органдары 
ұсыныстарының 
түсуіне қарай

2 тоқсан
және қажеттілігіне 
қарай

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ӨСЖДД

«Дипломмен ауылға» жобасы 
шеңберінде тұрғын үй сатып алуға 
немесе құрылысына бюджеттік 
кредит алған мамандар саны

жыл сайын 1 тоқсан ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ӨСЖДД

Халықаралық қаржы ұйымдарымен 
бірлесіп іске асырылатын гранттық 
жобалардың саны

тиісті жылға бай-
ланысты және 
байланысты емес 
гранттар тізбелерін 
бекіткеннен кейін 

тиісті жылға арналған 
«Байланысты емес 
гранттарды тарту үшін 
басым жобалардың 
тізбесін бекіту туралы» 
және «Байланысты 
гранттарды тартуға 
арналған өтінімдердің 
тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Респуб-
лика сы Ұлттық эконо-
мика министрінің бұй-
рықтарын бекіткен нен 
кейін екі аптаның ішінде 

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Бюджеттік инве-
стициялар және 
мемлекеттік-
жекешелік 
әріптестікті 
дамыту 
департаменті 
(бұдан әрі – 
БИМЖӘДД) 

Бюджеттік инвестициялардың 
(техникалық-экономикалық 
негіздеме, қаржы-экономикалық 
негіздеме) қаралған саны

ай сайын есепті кезеңнен кейінгі 
әр айдың 10-а дейін

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

БИМЖӘДД 

Республикалық және мемлекеттік-
жекешелік әріптестіктің жергілікті 
жоспарланған жобалар тізбесі

ай сайын әр айдың 25-не дейін ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

БИМЖӘДД 

Жергілікті атқарушы органдар 
борышының лимиттері

тиісті жылға арнал-
ған «Респуб лика-
лық бюджет ту-
ралы» Қазақстан 
Республикасының 
Заңын бекіткен-
нен және нақтыла-
ғаннан кейін

тиісті жылға «Жергілікті 
атқарушы органдар 
борышының лимиттері 
туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 
бұйрығын бекіткеннен 
кейін 2 апта ішінде

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Мемлекет 
міндеттемелерін 
басқару және 
қаржы секторын 
дамыту саясаты 
департаменті 

 «Бизнестің жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы 
шеңберінде жеке кәсіпкерлік 
субъектілерінің кредиттері бойын-
ша берілген кепілдіктер саны

жыл сайын есепті жылдан кейінгі 
жылдың ақпаны

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Кәсіпкерлікті 
дамыту 
департаменті 
(бұдан әрі – КДД) 

«Бизнестің жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңбе-
рінде жеке кәсіпкерлік субъек тіле-
ріне берілген микрокредиттер саны

жыл сайын есепті жылдан кейінгі 
жылдың ақпаны

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

КДД

«Бизнестің жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңбе-
рінде жеке кәсіпкерлік субъектіле-
ріне берілген гранттар саны

жыл сайын есепті жылдан кейінгі 
жылдың ақпаны

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

КДД 

«Бизнестің жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы 
шеңберінде жеке кәсіпкерлік 
субъектілерінің кредиттері бойын-
ша берілген субсидиялар саны

жыл сайын есепті жылдан кейінгі 
жылдың ақпаны

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

КДД

«Іскерлік байланыстар» құралы бой-
ынша жеке кәсіпкерлік субъек тілері 
қатарынан оқытылғандар саны

жыл сайын есепті жылдан кейінгі 
жылдың ақпаны

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

КДД

«Назарбаев Университеті» дербес 
білім беру ұйымының базасында 
«Шағын және орта кәсіпкерліктің 
топ-менеджментін оқыту» 
құрамдауышы бойынша жеке 
кәсіпкерлік субъектілері қатарынан 
оқытылғандар саны

жыл сайын есепті жылдан кейінгі 
жылдың ақпаны

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

КДД

«Басқарудың жаңа әдістерін, 
өндіріс технологияларын, 
жабдықтарды енгізу және персо-
налды оқыту мәселелері бойынша

жыл сайын есепті жылдан кейінгі 
жылдың ақпаны

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

КДД

біліктілігі жоғары шетелдік маман-
дарды тарту (Аға Сеньорлар)» 
құрамдауышы бойынша жеке 
кәсіпкерлік субъектілері қатарынан 
оқытылғандар саны
«Бизнестің жол картасы 2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасының 
төртінші бағыты шеңберінде 
«Бизнес-мектеп» құрамдауышы 
бойынша оқытылғандар саны

жыл сайын есепті жылдан кейінгі 
жылдың ақпаны

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

КДД

«Бизнестің жол картасы 2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасының 
төртінші бағыты шеңберінде 
жұмыс істеп тұрған бизнесті жүр-
гізуді сервистік қолдау бойынша 
берілген консультациялар саны

жыл сайын есепті жылдан кейінгі 
жылдың ақпаны

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

КДД

Қазақстан Республикасының 
Еуразиялық экономикалық одақ 
мүше мемлекеттермен бір жыл 
ішіндегі тауар айналымы (экспорт, 
импорт) 

жыл сайын 25 шілдеге дейін ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Статистика 
комитеті (бұдан 
әрі – СК) 

Табиғи монополияларды рет-
теу және бәсекелестікті қорғау 
комитетінің (бұдан әрі – ТМРБҚК)
аумақтық органдары және ведом-
ствоға бағынысты ұйымдар тізбесі

жыл сайын және 
қажеттілігіне қарай 

бекітілгеннен кейін бір 
ай ішінде

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ТМРБҚК
 

ТМРБҚК
құрылымы

жыл сайын және 
қажеттілігіне қарай

бекітілгеннен кейін бір 
ай ішінде

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ТМРБҚК

Мемлекеттік материалдық резерв-
тер комитетінің (бұдан әрі – ММРК) 
құрылымы

жыл сайын және 
қажеттілігіне қарай

бекітілгеннен кейін бір 
ай ішінде

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ММРК
 

Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық істері және жер 
ресурстарын басқару комитетінің 
(бұдан әрі – ҚТҮШІРБК) ведом-
ство ға бағынысты ұйымдар тізбесі

жыл сайын және 
қажеттілігіне қарай

бекітілгеннен кейін бір 
ай ішінде

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ҚТҮШІРБК

ҚТҮШІРБК құрылымы жыл сайын және 
қажеттілігіне қарай

бекітілгеннен кейін бір 
ай ішінде

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ҚТҮШІРБК

Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитетінің (бұдан әрі – 
ТҚҚК) аумақтық органдары мен 
ве домствоға бағынысты ұйымдар 
тізбесі

жыл сайын және 
қажеттілігіне қарай

бекітілгеннен кейін бір 
ай ішінде

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ТҚҚК

ТҚҚК құрылымы жыл сайын және 
қажеттілігіне қарай

бекітілгеннен кейін бір 
ай ішінде

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ТҚҚК 
 

СК аумақтық органдары және 
ведомствоға бағынысты ұйымдар 
тізбесі 

жыл сайын және 
қажеттілігіне қарай

бекітілгеннен кейін бір 
ай ішінде

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК 

СК құрылымы жыл сайын және 
қажеттілігіне қарай

бекітілгеннен кейін бір 
ай ішінде

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Моноқалалардағы жұмыссыздық 
деңгейі

жыл сайын 31 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жұмыспен қамтылған халықтың 
құрамындағы өз бетімен жұмыспен 
айналысушылар үлесі

жыл сайын 25 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Экспорттың жалпы көлеміндегі 
шикізаттық емес экспорт үлесі

жыл сайын 15 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жалпы ішкі өнім құрылымындағы 
өңдеу өнеркәсібінің үлесі

жыл сайын 1 тамыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Өндіріс шотындағы жалпы 
қосылған құн

жыл сайын 1 тамыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Өнімге таза салықтар жыл сайын 1 тамыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Өндіріс әдісі бойынша жалпы 
ішкі өнім

жыл сайын 1 тамыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жан басына шаққанда өндіріс 
әдісімен жалпы ішкі өнім

жыл сайын 1 тамыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жалпы ішкі өнімдегі өңірлердің 
үлес салмағы

жыл сайын 24 тамыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Ауыл шаруашылығы өнімдерінің 
(қызметтерінің) жалпы 
шығарылымы

жыл сайын 3 маусым ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Орман ағаштарының тұқымдарын 
дайындау

жыл сайын 1 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Аңшылық шаруашылығын 
жүргізуге жұмсалған шығындар

жыл сайын 29 ақпан ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Аңшылық шаруашылығы 
қызметінен түскен кірістер

жыл сайын 29 ақпан ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Бекітілген аңшылық алқаптарда 
аңшылыққа жолдама өткізуден 
түскен кірістер

жыл сайын 29 ақпан ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Аңшылық алқаптарға бекітілген 
аңшылық шаруашылықтар ауданы

жыл сайын 29 ақпан ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Онда жабайы жануарлар санын 
есепке алу жүргізілген бекітілген 
аңшылық алқаптар ауданы

жыл сайын 29 ақпан ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Аңшылық шаруашылықтарда 
жұмыс істейтін жұмыскерлердің 
тізімдік саны

жыл сайын 29 ақпан ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Агрегаттардың апатты жөндеуде 
тоқтап тұруы

жыл сайын 10 маусым ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Есепті жылдың соңына жылумен 
жабдықтау көздерінің саны

жыл сайын 10 маусым ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Орнатылған қазандықтар 
(энергоқондырғылардың) саны

жыл сайын 10 маусым ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Екі құбырлық есептеуде жылу 
және бу желілерінің ұзындығы

жыл сайын 10 маусым ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Ауыстыруды қажет ететін екі 
құбырлық есептеуде жылу және бу 
желілерінің ұзындығы

жыл сайын 10 маусым ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Ауыстыруды қажет ететін 
желілердің жалпы ұзындықтағы % 
үлес салмағы

жыл сайын 10 маусым ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жылумен жабдықтау көздерімен 
өндірілген жылу энергиясы

жыл сайын 10 маусым ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Тұтынушыларға босатылған жылу 
энергиясы

жыл сайын 10 маусым ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жылу энергиясының шығындары жыл сайын 10 маусым ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Кәсіпорындардың өз мұқтажына 
жұмсалған жылу энергиясы

жыл сайын 10 тамыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

1000 тұрғынға шаққанда жылу 
энергиясының орташа тәуліктік 
босатылуы

жыл сайын 10 маусым ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Су құбыры құрылыстарының саны жыл сайын 20 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жеке су құбыры желілерінің саны жыл сайын 20 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Көшедегі су тарататындар саны 
(будкалар, колонкалар, крандар)

жыл сайын 20 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

1 көтеру сорғы станцияларымен 
көтерілген су

жыл сайын 20 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Көтерілген жер асты суы жыл сайын 20 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Желіге берілген су жыл сайын 20 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Тазарту құрылыстары арқылы 
өткізілген су

жыл сайын 20 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Тұтынушыларға жіберілген су жыл сайын 20 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Бір адамға есептегенде орташа 
тәуліктік жіберілген су

жыл сайын 20 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жеке өндірістік мұқтаждыққа 
жұмсалған су

жыл сайын 20 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Судың ысырап болуы және есепке 
алынбаған шығыстары

жыл сайын 20 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Желіге берілген барлық суда 
ысырап болған және және есепке 
алынбаған шығыстар %

жыл сайын 20 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Кәріз құрылыстарының саны жыл сайын 20 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Кәріз құрылыстары апаттарының 
саны

жыл сайын 20 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Өткізілген ағынды сулар жыл сайын 20 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жалпы өткізілген ағынды 
сулардағы тазартылған 
ағындылардың үлесі %-бен

жыл сайын 20 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Тазарту құрылыстарының 
белгіленген өткізу қабілеттілігі

жыл сайын 20 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Сұйытылған табиғи газбен 
газдандырылған елді мекен-
дер саны

жыл сайын 20 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Ағымдағы шығындардың көлемі жыл сайын 11 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Басқа кәсіпорындарға (ұйымдарға) 
төленген

жыл сайын 11 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Экологиялық төлемдер және 
табиғи ресурстар үшін төлемақы 
көлемі

жыл сайын 11 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Ластаушы заттар 
шығарындыларының 
стационарлық көздер саны

жыл сайын 5 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Ластаушы заттардың жол берілетін 
шекті шығарындыла рының белгі-
ленген нормалары бар кәсіп орындар 
бойынша шыға рын дыларының 
стационарлық көздер саны

жыл сайын 5 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Ластаушы заттар 
шығарындыларын ұлғайтқан 
кәсіпорындар бойынша 
шығарындылардың стационарлық 
көздер саны

жыл сайын 5 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жол берілетін шекті шығарынды-
лардың белгіленген нормала-
ры бар ластаушы заттар шыға-
рындыларын ұлғайтқан кәсіпорын-
дар бойынша шығарындылардың 
стационарлық көздер саны

жыл сайын 5 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Ластаушы заттар шығарындыла-
ры ның ұйымдастырылған 
стационарлық көздер саны

жыл сайын 5 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жол берілетін шекті ластау-
шы заттар шығарындыларының 
белгіленген нормалары бар кә-
сіпорындар бойынша шығарын-
дылардың ұйымдастырылған 
стационарлық көздер саны

жыл сайын 5 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Ластаушы заттар шығарын-
дыларын ұлғайтқан кәсіпорын-
дар бойынша шығарындылардың 
ұйымдастырылған стационарлық 
көздер саны

жыл сайын 5 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жол берілетін шекті шығарынды-
лардың белгіленген нормалары 
бар ластаушы заттар шығарын-
дыларын ұлғайтқан кәсіпорындар 
бойынша шығарындылардың 
ұйымдастырылған стационарлық 
көздер саны

жыл сайын 5 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Тазалау құрылыстарымен 
жабдықталған шығарындылардың 
стационарлық көздер саны

жыл сайын 5 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Ластаушы заттардың жол 
берілетін шекті шығарынды-
ларының белгіленген норма-
лары бар кәсіпорындар бойын-
ша тазалау құрылыстарымен 
жабдықталған шығарындылардың 
стационарлық көздер саны

жыл сайын 5 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Ластаушы заттар шығарынды-
ларын ұлғайтқан кәсіпорындар 
бойынша тазалау құрылыстары-
мен жабдықталған шығарынды-
лардың стационарлық көздер саны

жыл сайын 5 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жол берілетін шекті шығарынды-
лардың белгіленген нормала-
ры бар ластаушы заттар шыға-
рын ды ларын ұлғайтқан кәсіп-
орындар бойынша тазалау 
құры лыстарымен жабдықталған 
шыға рындылардың стационарлық 
көздер саны

жыл сайын 5 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Ластау көздері бойынша ластаушы 
заттар шығарындыларының көлемі

жыл сайын 5 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Ластаушы заттардың жол бері-
летін шекті шығарынды лары-
ның белгіленген нормалары бар 
кәсіпорындар бойынша атмос-
фераға шығарылған ластаушы 
заттар шығарындыларының көлемі

жыл сайын 5 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Ластаушы заттар шығарынды-
ларын ұлғайтқан кәсіпорындар 
бойынша атмосфераға 
шығарылған ластаушы заттар 
шығарындыларының көлемі

жыл сайын 5 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жол берілетін шекті шығарынды-
лардың белгіленген нормалары 
бар ластаушы заттар шығарын-
дыларын ұлғайтқан кәсіпорындар 
бойынша атмосфераға 
шығарылған ластаушы заттар 
шығарындыларының көлемі

жыл сайын 5 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жол берілетін шекті шығарынды-
лардың белгіленген нормала-
ры бар кәсіпорындар бойынша 
атмосфераға шығарылған ласта-
ушы заттардың рұқсат етілген 
шығарындысы

жыл сайын 5 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жол берілетін шекті шығарынды-
лардың белгіленген нормалары 
бар ластаушы заттар шығарын-
дыларын ұлғайтқан кәсіпорындар 
бойынша атмосфераға 
шығарылған ластаушы заттардың 
рұқсат етілген шығарындысы

жыл сайын 5 шілде ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Клуб типтес түрлері бойынша 
мәдениет мекемелерінің саны

жыл сайын 23 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК
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Клуб типтес мәдениет 
мекемелерінің көрермендер 
залдарындағы орындар саны

жыл сайын 23 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Клуб типтес мәдениет мекемелері 
өткізген мәдени-бұқаралық іс-
шаралар саны

жыл сайын 23 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Клуб типтес мәдениет мекемелері 
балаларға арнап өткізген мәдени-
бұқаралық іс-шаралар саны

жыл сайын 23 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Қолданбалы шығармашылық және 
қолданбалы білім үйірмелері, 
курстар, әуесқойлар бірлестіктері 
және мүдделері бойынша клуб-
тар саны

жыл сайын 23 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Балаларға арналған қолданбалы 
шығармашылық және қолданбалы 
білім үйірмелері, курстар, 
әуесқойлар бірлестіктері және 
мүдделері бойынша клубтар саны

жыл сайын 23 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Қолданбалы шығармашылық және 
қолданбалы білім үйірмелеріне, 
курстарға, әуесқойлар бірлестік-
тері мен мүдделері бойынша 
клубтарға қатысушылар саны

жыл сайын 23 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Балаларға арналған қолданбалы 
шығармашылық және қолданбалы 
білім үйірмелеріне, курстарға, 
әуесқойлар бірлестіктері мен 
мүдделері бойынша клубтарға 
қатысушы-балалар саны

жыл сайын 23 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жанрлар бойынша көркемөнерпаз-
дар шығармашылығы 
ұжымдарының саны

жыл сайын 23 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жанрлар бойынша балалар 
көркем өнерпаздар шығарма-
шылығы ұжымдарының саны

жыл сайын 23 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жанрлар бойынша көркемөнер-
паздар шығармашы лығының 
ұжымдарына қатысушылар саны

жыл сайын 23 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жанрлар бойынша көркемөнер-
паздар шығармашылығының 
ұжым дарына қатысушы бала-
лар саны

жыл сайын 23 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Ғылыми, әмбебап, арнайы және 
өзге де кітапханалар саны

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Кітапхана ғимараттарының (үй-
жайларының) жалпы алаңы

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Кітапханалардың оқу 
залдарындағы орындар саны

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Кітапхана пайдаланушылар саны жыл сайын 30 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Кітапханалардағы пайдаланушы 
балалар саны

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Кітапханаға келушілер саны жыл сайын 30 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Мемлекеттік, орыс және басқа да 
тілдердегі басылым түрлері бой-
ынша жылдың басында бары

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Мемлекеттік, орыс және басқа да 
тілдердегі басылым түрлері бой-
ынша жыл ішінде келіп түскені

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Мемлекеттік, орыс және басқа да 
тілдердегі басылым түрлері бой-
ынша жыл ішінде шығып қалғаны

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Мемлекеттік, орыс және басқа да 
тілдердегі басылым түрлері бой-
ынша жылдың соңында бары

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Кітапханалардағы басылым 
түрлері бойынша жыл ішінде 
берілгені

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Кітапханалардағы басылым 
түрлері бойынша жыл ішінде 
балаларға берілгені

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жұмыскерлердің тізімдік 
санындағы әйелдердің үлес 
салмағы

жыл сайын 30 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Азаматтық-құқықтық сипаттағы 
шарттар бойынша жұмысты орын-
дайтын адамдар саны

жыл сайын 30 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Толық емес жұмыс күні неме-
се толық емес аптада жұмыс 
істейтіндердің саны

жыл сайын 14 маусым ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жұмыскерлердің іс жүзіндегі 
санындағы әйелдердің үлес 
салмағы

жыл сайын 30 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жұмыссыз халық (15 жас және 
одан жоғары жастағы)

жыл сайын 25 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жұмыссыздық деңгейі жыл сайын 25 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жұмыс күшін ұстауға жұмсалған 
шығындар сомасы

жыл сайын 6 маусым ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Бір жұмыскерге есептегендегі 
жұмыс күшінің құны

жыл сайын 6 маусым ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жұмыскердің істелген жұмысының 
1 сағатына есептегендегі жұмыс 
күшінің құны

жыл сайын 6 маусым ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Ақшалай нысандағы жалақы қоры жыл сайын 30 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Заттай нысандағы жалақы қоры жыл сайын 30 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жалақы қорына қосылмайтын 
төлемдер мен шығыстар

жыл сайын 30 мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Есепті жылы жоғарғы оқу орын-
дарын бітіргендер санынан 
жоғары білімі бар мамандардың 
қабылданғаны

жыл сайын 14 маусым ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Істелмеген жұмысының адам-
күн саны

жыл сайын 14 маусым ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Кәсіпорындардағы компьютер-
лер саны

жыл сайын 2 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Оқшау есептеуіш желіге қосылған 
компьютерлер саны

жыл сайын 2 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Интернет желісіне қосылған ком-
пьютерлер саны

жыл сайын 2 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Есепті жылдың соңына IT – 
мамандардың жалпы саны

жыл сайын 2 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Интернет желілерін 
пайдаланушылардың үлесі
(16-74 жас аралығындағы)

жыл сайын 9 наурыз ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Кезең басына халық саны жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Демографиялық жүктеме 
коэффициенттері

жыл сайын қыркүйек ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Халықтың орташа жасы жыл сайын қыркүйек ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Туғандар саны (тірі) жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Бала туудың жалпы коэффициенті жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жас топтары бойынша бала туу 
коэффициенттері

жыл сайын қыркүйек ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Өлім-жітімнің жалпы коэффициенті жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

1 жасқа дейінгі қайтыс болған ба-
лалар саны

жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Нәрестелер өлім-жітімінің 
коэффициенті

жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Өлім-жітім себептерінің негізгі 
жіктеліміне қарай қайтыс 
болғандар

жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Негізгі өлім-жітім себептері бой-
ынша 1 жасқа дейінгі қайтыс 
болғандар саны

жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Халық өсімі жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Табиғи өсімнің жалпы 
коэффициенті

жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Барлық ағындар бойынша көшіп-
қонушылардың келуі

жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Барлық ағындар бойынша көшіп-
қонушылардың кетуі

жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Барлық ағындар бойынша көші-
қон сальдосы

жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы 
елдерімен көші-қон- келу

жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы 
елдерімен көші-қон- кету

жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы 
елдерімен көші-қон сальдосы

жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Басқа елдермен көші-қон- келу жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Басқа елдермен көші-қон- кету жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Басқа елдермен көші-қон саль-
досы

жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Облыс аралық ауысу бойынша 
көші-қон - келу

жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Облысаралық ауысу бойынша 
көші-қон – кету

жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Облысаралық ауысу бойынша 
көші-қон сальдосы

жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Облысішілік ауысу бойынша көші-
қон - келу

жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Облысішілік ауысу бойынша көші-
қон - кету

жыл сайын сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Жыл басына Қазақстан 
Республикасының әкімшілік-
аумақтық бірліктері

жыл сайын 17 ақпан ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Есепті жылы жоғарғы оқу орнына 
қабылданған оқушылар

жыл сайын қаңтар ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Есепті жылы жоғарғы оқу орнын 
бітіріп шыққан оқушылар

жыл сайын қаңтар ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Оқу жылының басына 
студенттердің жалпы саны

жыл сайын қаңтар ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Докторанттар даярлауды жүзеге 
асыратын ұйымдар саны

жыл сайын қаңтар ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Есепті жылдағы докторанттардың 
жалпы саны

жыл сайын қаңтар ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Есепті жылы қабылданған доктор-
анттар саны

жыл сайын қаңтар ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Халықтың орташа жан басына 
шаққандағы ақшалай кірістерінің 
құрылымы 

жыл сайын 13 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Халықтың орташа жан басы-
на шаққандағы (теңге) тұтынуға 
жұмсаған кірістері 

жыл сайын 13 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Тұтынуға жұмсалған кірістердің 
күнкөрістің ең төменгі деңгейінің 
шамасымен арақатынасы

жыл сайын 20 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Орташа үй шаруашылығына 
шаққандағы үй шаруашылығына 
пайдаланған кірістер 

жыл сайын 15 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Халықтың орташа жан басына 
шаққандағы халықтың ақшалай 
шығыстары 

жыл сайын 13 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Халықтың орташа жан ба-
сына шаққандағы халықтың 
тұтынушылық шығыстары

жыл сайын 13 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Халықтың орташа жан басына 
шаққандағы халықтың азық-түлік 
тауарларына ақшалай шығыстары

жыл сайын 13 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Халықтың орташа жан басы-
на шаққандағы халықтың тамақ 
өнімдеріне жұмсаған ақшалай 
шығыстары 

жыл сайын 13 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Халықтың орташа жан басы-
на шаққандағы халықтың азық-
түлік емес тауарларға ақшалай 
шығыстары 

жыл сайын 13 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Халықтың орташа жан басына 
шаққандағы халықтың ақылы 
қызметтерге ақшалай шығыстары 

жыл сайын 13 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Орташа үй шаруашылығына 
шаққандағы үй 
шаруашылықтарының ақшалай 
шығыстары 

жыл сайын 15 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Орташа үй шаруашылығына 
шаққандағы үй шаруашылықта-
рының тұтынушылық шығыстары

жыл сайын 15 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Орташа үй шаруашылығына 
шаққандағы үй шаруашылықта-
рының азық-түлік тауарларына 
ақшалай шығыстары

жыл сайын 15 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Орташа үй шаруашылығына 
шаққандағы үй 
шаруашылықтарының тамақ 
өнімдеріне ақшалай шығыстары 

жыл сайын 15 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Орташа үй шаруашылығына 
шаққандағы үй шаруашылық-
тарының азық-түлік емес 
тауарларға ақшалай шығыстары 

жыл сайын 15 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Орташа үй шаруашылығына 
шаққандағы үй шаруашылық-
тарының ақылы қызметтерге 
ақшалай шығыстары 

жыл сайын 15 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Орташа жан басына шаққандағы 
халықтың ақшалай шығыстарының 
құрылымы 

жыл сайын 13 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Орташа жан басына шаққандағы 
халықтың тұтынушылық 
шығыстарының құрылымы

жыл сайын 13 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Орташа жан басына шаққандағы 
халықтың тамақ өнімдеріне 
жұмсаған ақшалай шығыстарының 
құрылымы

жыл сайын 13 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Орташа жан басына шаққандағы 
халықтың азық-түлік емес тауар-
ларына ақшалай шығыстарының 
құрылымы

жыл сайын 13 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Орташа жан басына шаққандағы 
халықтың ақылы қызметтерге 
ақшалай шығыстарының 
құрылымы 

жыл сайын 13 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Ең төменгі күнкөріс шамасынан 
төмен кірісі бар халық үлесі

жыл сайын 20 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Кірісі азық-түлік себетінің құнынан 
төмен халықтың үлесі

жыл сайын 20 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Кедейшілік шегі жыл сайын 20 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Кедейшіліктің шамадан тыс болуы жыл сайын 20 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Халықтың 10%-дық топтары бой-
ынша Джини коэффициенті 

жыл сайын 20 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Халықтың 20%-дық топтары бой-
ынша Джини коэффициенті 

жыл сайын 20 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Халықтың 10%-дық топтары бой-
ынша қорлар коэффициенті 

жыл сайын 20 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Халықтың 10 пайыздық (децильдік) 
топтары бойынша халық 
кірістерінің үлесі 

жыл сайын 20 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Халықтың 20 пайыздық 
(квинтильдік) топтары бойынша 
халық кірістерінің үлесі 

жыл сайын 20 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Халықтың негізгі тамақ өнімдерін 
тұтынуы

жыл сайын 18 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Кірісі ең төменгі күнкөріс деңгейінің 
шамасынан жоғары халықтың 
негізгі тамақ өнімдерін тұтынуы

жыл сайын 10 қазан ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Кірісі ең төменгі күнкөріс деңгейінің 
шамасынан төмен халықтың негізгі 
тамақ өнімдерін тұтынуы

жыл сайын 10 қазан ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Үй шаруашылықтарының орташа 
мөлшері

жыл сайын 27 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Үй шаруашылықтарын әлеуметтік-
демографиялық сипаттамалары 
бойынша бөлу 

жыл сайын 27 сәуір ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

СК

Аэротүсірілім жұмыстарын 
жүргізуге берілген рұқсаттар 
тізбесі 

тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 10-а дейін 
тоқсан сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ҚТҮШІРБК

Геодезиялық пункттерді бұзу 
немесе қайта салуға (көшіру) 
берілген рұқсаттар тізбесі 

тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 10-а дейін 
тоқсан сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ҚТҮШІРБК

Жұмыс жоспарланған учаскелер-
дегі жергілікті жерлердің геоде-
зиялық және картографиялық 
зерттелгендігі туралы мәліметтер 
берілген субъектілер тізбесі 

тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 10-а дейін 
тоқсан сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ҚТҮШІРБК

Геодезиялық жұмыстарды жүргізу 
жөніндегі қызметтің басталғаны не-
месе тоқтатылғаны туралы хабар-
лама берген субъектілер тізбесі

тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 10-а дейін 
тоқсан сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ҚТҮШІРБК

Картографиялық жұмыстарды 
жүргізу жөніндегі қызметтің 
басталғаны немесе тоқтатылғаны
туралы хабарлама
берген субъектілер тізбесі

тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 10-а дейін 
тоқсан сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ҚТҮШІРБК

Қазақстан Республикасының 
аумағында қолданыста бар 
сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс саласындағы нормативтік 
құқықтық актілер және нормативтік 
техникалық құжаттар тізбесі 
(сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс каталогі -СҚҚК-1-2015)

қажеттілігі 
бойынша,бірақ 
жылына бір реттен 
кем емес

қараша ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ҚТҮШІРБК

Облыстар бөлінісінде санаттар 
бойынша жердің бөлінуі

жыл сайын қаңтар ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ҚТҮШІРБК

Облыстар бөлінісінде ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы 
жерлердегі ауыл шаруашылығы 
алқаптарының құрамы

жыл сайын қаңтар ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ҚТҮШІРБК

Ауыл шаруашылығы 
алқаптарының жер санаттары бой-
ынша бөлінуі 

жыл сайын қаңтар ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ҚТҮШІРБК

Сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс қызметі саласындағы 
сараптама жұмыстарын және 
инжинирингтік көрсетілетін қызмет-
терді жүзеге асыратын аттестат-
талған сарапшылар тізілімі

тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 10-а дейін 
тоқсан сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ҚТҮШІРБК

Сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс қызметі саласындағы ли-
цензиялар тізілімі 

тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 10-а дейін 
тоқсан сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ҚТҮШІРБК

Аккредиттелген сараптама 
ұйымдарының тізілімі

тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 10-а дейін 
тоқсан сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ҚТҮШІРБК

Шет елдерге мемлекеттік 
материалдық резервтен ресми 
ізгілік көмек көрсету

қажеттілігіне қарай Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің Қаулысы 
қабылданғаннан кейін

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ММРК

Табиғи сипаттағы төтенше 
жағдайдың алдын алу және олар-
ды жою бойынша бірінші кезектегі 
жұмыстарды қамтамасыз ету

қажеттілігіне қарай Қазақстан Республика-
сы Ішкі істер министрі 
бұйрыққа қол қойғаннан 
және Қазақстан Респуб-
ликасының Ұлттық 
экономика министрлігі 
келісілгеннен кейін

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ММРК

Мемлекеттік резервтен 
материалдық құндылықтарды 
шығару жөніндегі ақпарат

Мемлекеттік ре-
зервтен мате-
риал дық құн ды-
лықтарды шығару 
туралы шешім 
қа былданғаннан 
кейін

Мемлекеттік резерв-
тен материалдық 
құндылықтарды 
шығару туралы шешім 
қабылданғаннан кейін 
үш тәулік ішінде

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ММРК
 

Жұмылдыру резервінен 
материалдық құндылықтарын 
шығару жөніндегі ақпарат

жұмылдыру ре-
зервінен мате-
риалдық құнды-
лықтарды шығару 
туралы шешім 
қабылданғаннан 
кейін

жұмылдыру резервінен 
материалдық 
құндылықтарды 
шығару туралы шешім 
қабылданғаннан кейін 
үш тәулік ішінде

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ММРК
 

ММРК сатып алынатын тауарлар, 
көрсетілетін қызметтер тізбесі

қажеттілігне қарай Мемлекеттік сатып 
алу жылдық жоспарын 
бекіткеннен кейін

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ММРК
 

Табиғи монополия субъектілер 
тіркелімі (ТМС)

табиғи монопо-
лия субъектілер 
тіркеліміне 
субъектілерді қосу 
туралы бұйрықтың 
бекітілуіне қарай

бұйрықтың бекітілуінен 
кейін 10 күн ішінде 

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ТМРБҚК

Реттелетін нарықтарда 
үстем немесе монополиялық 
жағдайда ие нарық субъектілерінін 
мемлекеттік тізілімі 

Реттелетін нарық-
тарда үстем неме-
се монополиялық 
жағдайда ие нарық 
субъектілерінің 
мемлекеттік 
тізіліміне нарық 
субъектілерін қосу 
туралы бұйрықтың 
бекітілуіне қарай

бекіткеннен кейін 10 
күн ішінде

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ТМРБҚК

Тауар нарықтарындағы 
бәсекелестік ахуалға жүргізілген 
талдау саны туралы деректер

жылына бір рет есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 10-ы 

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ТМРБҚК

Мемлекеттік тіркелімнің 
Республикалық бөліміне қосылған 
табиғи монополия субъектілері 
қызметтерінің тарифтері 

тіркелімнің Респуб-
ликалық бөліміне 
қосылған табиғи 
монополия субъек-
тілерінің қызмет-
тері тарифтерінің
бекітілуіне қарай

бекіткеннен кейін 10 
күн ішінде

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ТМРБҚК

Мемлекеттік тіркелімнің (об-
лыстар бойынша) жергілікті 
бөліміне қосылған табиғи моно-
полия субъектілері қызметтерінің 
тарифтері

Мемлекеттік 
тірке лімнің (об-
лыстар бойынша) 
жергілікті бөлі-
міне қосылған 
табиғи монополия 
субъектілерінің 
қызметтері 
тарифтерінің
бектілуіне қарай

бекіткеннен кейін 10 
күн ішінде

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ТМРБҚК

Мемлекеттік тіркелімнің 
Республикалық бөліміне қосылған 
табиғи монополия субъектілерінің 
инвестициялық бағдарламаларды 
(жобаларды) және тарифтік сме-
таларды орындау барысы туралы 
ақпарат

жылына бір рет есепті кезеңнен кейінгі 
1 шілдеден кешіктірмей

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ТМРБҚК

Еуразиялық экономикалық одақ 
шеңберінде үшінші елдерге 
қатысты қолданылатын  
 арнайы қорғау, демпингке қарсы 
және өтемақы шаралары

жарты жылда 
бір рет

1 маусым ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Сыртқы сауда 
қызметін дамы-
ту департаменті 
(бұдан әрі – 
ССҚДД)

Еуразиялық экономикалық 
комиссияның Ішкі нарықты қорғау 
департаменті жүргізетін үшінші 
елдерге қатысты арнайы қорғау, 
демпингке қарсы және өтемақы 
шаралары

жарты жылда 
бір рет

1 маусым ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ССҚДД

Еуразиялық экономикалық 
комиссия органдарының 
Еуразиялық экономикалық 
одағының импорттық кедендік 
баж мөлшерлемелерін өзгерту 
жөніндегі қабылдаған шешімдері

ай сайын әр айдың бірінші 
онкүндігі

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

ССҚДД
 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 13 мамырда Нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13701 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 16-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 1 сәуір             №163           Астана қаласы

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке 
кәсіпкерлік субъектілерін оқыту» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 25 мамырдағы 

№ 401 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Мемлекеттік қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 10-бабы 2) тармақшасына сәйкес бұйырамын:

1. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілерін 
оқыту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 25 мамырдағы № 401 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тізілімінде № 11436 болып тiркелген, 2015 жылғы 25 ма-
усымда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 

шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілерін оқыту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін 
бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«Қоса беріліп отырған «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілерін оқыту» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңбе-
рінде жеке кәсіпкерлік субъектілерін оқыту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 

шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілерін оқыту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 

шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілерін оқыту» мемлекеттік қызметті (бұдан әрі – 
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет) «Іскерлік байланыстар» құралы бойынша «Атамекен» 
Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы және «Шағын және орта кәсіпкерлік 
топ-менеджментін оқыту» құрамдауышы бойынша «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» 
акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Көрсетілетін қызметті беруші) Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2015 жылғы 24 сәуірдегі № 352 бұйрығымен бекітілген «Бизнестің жол 
картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілерін оқыту» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты (бұдан әрі - Стандарт) негізінде көрсетеді (Нормативтiк құқықтық 
актілердің мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 11181 болып тiркелген).».

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту депар-
таменті: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін оның көшірмелерін баспа және электрондық түрде күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа 
басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-
ақ тіркелген бұйрықты алған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің интер-
нет-ресурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң 
департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мәліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланғаннан күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрі Е.ДОСАЕВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 4 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13686 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 27 сәуір               №190              Астана қаласы

«Реттегіш құралдардың реттеушілік әсеріне талдауды жүргізу 
және пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 
қарашадағы № 748 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 

бұйырамын:
1. «Реттегіш құралдардың реттеушілік әсеріне талдауды жүргізу және пайдалану 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 
жылғы 30 қарашадағы № 748 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12517 болып тіркелген, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 
15 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Реттегіш құралдардың реттеушілік әсерін талдауды жүргізу және пайдалану қағидаларын 

бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Реттегіш құралдардың реттеушілік әсерін талдауды жүргізу және 

пайдалану қағидалары бекітілсін.»; 
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Реттегіш құралдардың реттеушілік әсеріне талдауды 

жүргізу және пайдалану қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту 

департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен: 
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін оның көшірмелерін баспа және электрондық түрде күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа 
басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-
ақ тіркелген бұйрықты алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығына жіберуді;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ре-
сурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң 
департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалғаны туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қол данысқа енгізіледі және 2016 жылғы 15 мамырдан бастап туындаған қатынастарға 
қолданылады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі 
Е.ДОСАЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 27 сәуірдегі 
№190 бұйрығына қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы 
№748 бұйрығымен бекітілген

Реттегіш құралдардың реттеушілік әсерін талдауды жүргізу және пайдалану қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1.Осы Реттегіш құралдардың реттеушілік әсерін талдауды жүргізу және пайдалану 
қағидалары ( бұдан әрі – Қағидалар) 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы 
Кәсіпкерлік кодексінің 85-бабының 2-тармағының 7) тармақшасына сәйкес әзірленген және 
реттеушілік әсерге талдау жүргізу және енгізілетін және қолданыстағы реттегіш құралдардың 
реттеушілік әсерін талдауды пайдалану тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) әзірлеуші-орган – құзыретіне сәйкес нормативтік құқықтық актілерді әзірлейтін жергілікті 

атқарушы органдар;
2) қоғамдық талқылаулар – реттеу субъектілерінің және өзге мүдделі тұлғалардың жаңа 

реттеуді енгізу, қолданыстағы реттеуді қатаңдату, қолданыстағы реттегіш құралдарды қайта 
қарау мәселелері бойынша шешім қабылдау процесіне қатысуын қамтамасыз ету мақсатында 
жүргізілетін, процесс барысында реттеу субъектілерімен кері байланыс болатын, олардың 
пікірлері мен ұсыныстары алынатын іс-шара; 

3) мүдделі тұлғалар – енгізілетін немесе қолданыстағы реттегіш құралдардың реттеушілік 
әсерін талдауды жүргізумен байланысты құқықтары мен заңды мүдделері қозғалатын жеке 
және заңды тұлғалар;

4) өңірлік кәсіпкерлер палатасы – Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының 
жүйесіне аумақтық деңгейде кіретін облыс, республикалық маңызы бар қала және астана 
кәсіпкерлерінің палатасы (бұдан әрі – өңірлік палата).

5) реттегіш құрал – жеке кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты әсер ету тәсілдері, оның 
ішінде «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес айқындалатын рұқсаттар мен хабарламалар, Кәсіпкерлік 
кодекстің 13-тарауына сәйкес мемлекеттік бақылау және қадағалау жүзеге асырылатын 
кәсіпкерлік субъектілері қызметінің салалары, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген ақпараттық құралдар, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзін - өзі 
реттейтін ұйымға міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттеу; 

6) реттеу субъектілері – реттегіш құралдарды көздейтін немесе реттеуді қатаңдататын 
нормативтік құқықтық актілер әрекеті қолданылатын субъектілер, оның ішінде кәсіпкерлік 
субъектілер мен өзге тұлғалар.

3. Реттеушілік әсерді талдауға, міндетті түрде:
 1) реттегіш құралды және онымен байланысты талаптарды енгізу немесе реттеуді 

қатаңдату көзделетін Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының жобалары;
 2) реттегіш құралды және онымен байланысты талаптарды енгізу немесе реттеуді 

қатаңдату көзделетін Қазақстан Республикасы заңдары жобаларының тұжырымдамалары;
 3) реттегіш құралды және онымен байланысты талаптарды енгізу немесе реттеуді 

қатаңдату көзделетін Қазақстан Республикасы заңдарының жобалары;
 4) «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 

1-тармағының 1-1), 2-1) және 4) тармақшаларында көзделген Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің жобалары;

 5) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақпараттық құралдарды енгізу немесе реттеуді 
қатаңдату көзделетін нормативтік құқықтық актілерін қоспағанда, Кәсіпкерлік кодекстің 
82-бабының 2-тармағының 3) тармақшасында көзделген Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің жобалары;

 6) реттегіш құралды және онымен байланысты талаптарды енгізу немесе реттеуді 
қатаңдату көздейтін техникалық регламенттердің жобалары;

 7) реттегіш құралды және онымен байланысты талаптарды енгізу немесе реттеуді 
қатаңдату көзделетін, жергілікті атқарушы органдар әзірлейтін, мәслихаттардың нормативтік 
құқықтық шешімдерінің жобалары жатады.

 Бұл ретте, заң жобаларының тұжырымдамалары Заң жобалау қызметі мәселелері 
жөніндегі ведомствоаралық комиссияның қарауына шығарылғанға дейін реттеушілік әсерді 
талдаудан өтеді.

4. Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік қызметті реттейтін заңнамасын жетілдіру 
мәселелері бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар консультативтік-кеңесші орган – Кәсіпкерлік 
қызметті реттеу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның (бұдан әрі – 
Ведомствоаралық комиссия) қарауына шығарылады. 

Жаңа реттегіш құралдарды енгізу Ведомствоаралық комиссия отырысында қаралғаннан 
кейін ғана жүзеге асырылады.

2-тарау. Реттеушілік әсерді талдауды жүргізу тәртібі
1-параграф. Реттеушілік әсерді талдауды жүргізудің жалпы шарттары

5. Реттеушілік әсерді талдау белгілі бір мақсаттарға қол жеткізу немесе анық айқындалған 
проблемаларды шешу үшін реттеудің баламалы тәсілдерін бағалау арқылы нақты реттегіш 
құралдарды пайдалану бөлігінде мемлекеттік саясаттың пәрменділігі мен тиімділігін артты-
ру мақсатында реттегіш құралдары енгізілгенге дейін және енгізілгеннен кейін жүргізіледі.

6. Реттеушілік әсерді талдауды реттеуші мемлекеттік органдар, сондай-ақ кәсіпкерлік 
жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган), Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасы және осы Қағидаларға сәйкес басқа да мүдделі тұлғалар жүргізеді.

Егер Қағидалардың 3-тармағында көзделген құжаттар жобаларында басқару басқа 
мемлекеттік органның құзыретіне жататын жаңа реттегіш құралды енгізуді немесе салада 
не қызмет аясында реттеуді қатаңдатуды көздейтін нормалар болған жағдайда, реттеуші 
мемлекеттік орган құжаттар жобаларын әзірлеуші мемлекеттік органның сұранымы бойынша 
мұндай реттегіш құралдар бойынша реттеушілік әседі талдауды жүргізеді.

7. Реттеушілік әсерді талдау рәсімі мынадай кезеңдерді:
1) осы қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес енгізілетін жаңа реттегіш құралдардың реттеушілік 

әсерін талдау және реттеуді қатаңдату нәтижелері бойынша талдамалық нысанды (бұдан әрі 
– талдамалық нысан) толтыру;

2) реттеушілік әсерді талдау нәтижелеріне қоғамдық талқылау жүргізуді;
3) осы Қағидалардың 3-тармағының 7) тармақшасында көзделген құжаттар бойынша 

реттеушілік әсерге талдауды жүргізуді қоспағанда уәкілетті органның қорытындысын;
4) реттеуші мемлекеттік органдар жүргізген реттеушілік әсерді талдаудың түйіндерімен 

келіспеген жағдайда уәкілетті органның, Ұлттық кәсіпкерлер палатасының немесе өзге мүдделі 
тұлғалардың реттеушілік әсерге баламалы талдау жүргізуін;

5) реттеушілік әсерді талдау нәтижелерін:
осы Қағидалардың 3-тармағының 1)-6)-тармақшаларында көзделген құжаттардың жоба-

лары бойынша Ведомствоаралық комиссияда;

осы Қағидалардың 3-тармағының 7)-тармақшысынды көзделген құжаттардың жобалары 
бойынша «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» 2001 жылғы 23 қантардағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жергілікті 
атқарушы органдар құратын, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын мәселелер 
бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдерін тарта отырып 
ведомствоаралық сипаттағы мәселелер бойынша консультативтік-кеңестік органда (бұдан 
әрі – Комиссия) қарастыруды қамтиды.

2-параграф. Енгізілетін жаңа реттегіш құралдардың реттеушілік әсеріне талдауды 
жүргізу және реттеуді қатаңдату тәртібі

8. Енгізілетін жаңа реттегіш құралдардың реттеушілік әсерін талдауды және реттеуді 
қатаңдатуды реттеуші мемлекеттік орган:

1) жаңа реттегіш құралдарды енгізу немесе реттеуді қатаңдату үшін осы Қағидалардың 
3-тармағының 1) - 6) тармақшаларында көзделген құжаттар жобаларын әзірлеу;

2) талдамалық нысанды толтыру;
3) осы Қағидалардың 2-тарауының 7-параграфына сәйкес реттеушілік әсерді талдау 

нәтижелеріне қоғамдық талқылау жүргізу;
4) қоғамдық талқылау нәтижелері бойынша талдамалық нысанды және (немесе) осы 

Қағидалардың 3-тармағының 1)- 6) тармақшаларында көзделген құжаттар жобаларын пысықтау 
және оларды, сондай-ақ осы Қағидаларға 2 - қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоғамдық 
талқылау есебін уәкілетті органға жіберу іс-қимылдарын рет-ретімен орындау арқылы жүргізеді.

9. Реттеуші мемлекеттік органдардың реттеушілік әсерді талдау рәсімдерін сақтауы туралы 
теріс қорытынды алған кезде реттеуші мемлекеттік орган осы Қағидалардың 3-тармағының 
1)- 6) тармақшаларында көзделген талдамалық нысанды және (немесе) құжаттар жобаларын 
пысықтайды. Пысықталған құжаттар уәкілетті органға қайта ұсынылады.

3-параграф. Қолданыстағы құжаттарды қайта қарау тәртібі
10. Қолданыстағы реттегіш құралдарға қатысты реттеушілік әсерді талдауды реттеуші 

мем лекеттік органдар осы Қағидалардың 3-тармағында көрсетілген қолданыстағы құжаттарды 
қайта қарау тәртібімен жүргізеді.

 11. Қолданыстағы реттегіш құралдарды қайта қарауды реттеуші мемлекеттік органдар 
жоспарларына сәйкес жүзеге асырады. Жоспарлар бекітілген күнінен бастап 5 жыл ішінде 
бұрын реттеушілік әсеріне талдау жүргізілмеген барлық реттегіш құралдарға талдау жүргізуге 
болатындай етіп жасалуы тиіс.

 Бұрын реттеушілік әсеріне талдау жүргізілген қолданыстағы реттегіш құралдар да осы 
Қағидалардың 18-тармағына сәйкес Ведомствоаралық комиссия ұсынған мерзімге сәйкес 
жоспарларға қосылады.

 Міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген енгізілген өзін-өзі реттеу бойынша реттеушілік 
әсерді талдау реттеуші мемлекеттік органның қайта қарау тәртібімен Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 32 бұйрығымен бекітілген 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13309 болып тіркелген) 
Өзін-өзі реттейтін ұйымдардың тізілімін жүргізу қағидаларында көзделген жағдайларда және 
мерзімде жүргізіледі.

 12. Реттеушілік әсерді талдаудың нәтижелері бойынша реттегіш құралды қолдану 
тиімділігіне қарай реттегіш құралдың күші жойылуы немесе өзгеше түрде қайта қаралуы мүмкін.

 13. Қолданыстағы реттегіш құралдарды қайта қарау тәртібінде реттеушілік әсерді талдау 
осы Қағидалардың 2-тарауының 2-параграфына сәйкес жүргізіледі.

4-параграф. Реттеушілік әсерді талдау рәсімдерін сақтау туралы қорытынды 
қалыптастыру тәртібі

14. Уәкілетті орган 3-тармақтың 1)-6) тармақшаларында көзделген талдамалық нысан 
мен құжаттар жобалары түскен күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде оларды осы Қағидаларда 
белгіленген рәсімдерді сақтауы, оның ішінде, қоғамдық талқылануы және оларды толтыру 
дұрыстығы тұрғысынан қарайды.

Қарау нәтижелері бойынша уәкілетті орган осы Қағидаларға  3-қосымшаға сәйкес ны-
сан бойынша реттеушілік әсерді талдау рәсімдерін сақтауы туралы қорытынды (бұдан әрі 
- қорытынды) қалыптастырады;

15. Проблеманың болуы фактісін дәлелдейтін және оның ауқымын көрсететін деректердің 
(цифрлық өлшемде) болмауы негіз болып табылатын, теріс қорытынды болған жағдайда 
реттеуші мемлекеттік орган талдамалық нысанды және (немесе) осы Қағидалардың 
3-тармағының 1) – 6) тармақшаларында көзделген құжаттар жобаларын пысықтайды. 
Пысықталған құжаттар уәкілетті органға қайта ұсынылады және осы Қағидалардың 2- 
тарауының 4 - параграфына сәйкес қаралады.

 Оң қорытынды берілген жағдайда, уәкілетті орган оны және реттеуші мемлекеттік ор-
гандар әзірлеген құжаттардың жобаларын және реттеуші мемлекеттік органның талдамалық 
нысанын ресми интернет-ресурсқа орналастырады және оларды Ұлттық кәсіпкерлер пала-
тасына жібереді;

5-параграф. Реттеушілік әсерге баламалы талдау жүргізу тәртібі
16. Уәкілетті орган, Ұлттық кәсіпкерлер палатасы немесе өзге мүдделі тұлғалар реттеуші 

мемлекеттік органдар жүргізген реттеушілік әсерді талдаудың тұжырымымен келіспеген 
жағдайда уәкілетті органның оң қорытындысын ұсынғаннан кейін 15 жұмыс күні ішінде 
талдамалық нысанды толтыру арқылы реттеушілік әсерге балама талдауды жүргізеді.

 Егер осы Қағидалардың 3-тармағының 1) - 6) тармақшаларында көзделген құжаттардың 
(Соңы 18-бетте) 
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жобалары кешендік сипатта болса және техникалық күрделі болып табылса, реттеушілік әсерге 
баламалы талдауды жүргізу мерзімі 30 жұмыс күніне дейін ұзартылады. Реттеушілік әсерді 
баламалы түрде талдау мерзімін айқындау туралы шешімді уәкілетті орган қабылдайды және 
өз қорытындысында көрсетеді.

Реттеушілік әсерді баламалы талдау мынадай кезеңдерді:
1) реттеушілік әсерді баламалы талдау нәтижелері бойынша талдамалық нысанды толтыру;
2) осы Қағидалардың 2-тарауының 7 - параграфына сәйкес реттеушілік әсерді талдау 

нәтижелеріне қоғамдық талқылау жүргізу;
3) қоғамдық талқылау нәтижелері бойынша талдамалық нысанды пысықтау;
4) реттеушілік әсерді баламалы талдауды нәтижелері бойынша талдамалық нысанды, 

сондай-ақ баламалы талдау уәкілетті орган жургізген жағдайларды қоспағанда осы Қағидаларға 
2 - қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоғамдық талқылау есебін уәкілетті органға жіберу 
кезеңдерін қамтиды.

Реттеушілік әсерді баламалы талдау нәтижелері бойынша талдамалық нысанды және 
қоғамдық талқылаулар есебін уәкілетті орган өз интернет-ресурсында орналастырады және 
реттеуші мемлекеттік органның/мүдделі тұлғаның назарына жеткізеді.

17. Реттеуші мемлекеттік орган реттеушілік әсердің баламалы талдау нәтижелерімен 
келісуін немесе келіспеуін білдіреді.

Баламалы талдау нәтижелерімен келіскен жағдайда, реттеуші мемлекеттік орган 
талдамалық нысанды және (немесе) осы Қағидалардың 3-тармағында көзделген құжаттардың 
жобаларын пысықтайды және оларды уәкілетті органға қайта ұсынады және ол осы 
Қағидалардың 2- тарауының 4 - параграфына сәйкес қаралады.

Реттеуші мемлекеттік орган баламалы талдау нәтижелерімен келіспеген жағдайда, 
талдамалық нысан және (немесе) осы Қағидалардың 3-тармағының 1)-6) тармақшаларында 
көзделген құжаттар жобалары осы Қағидалардың 2-тарауының 6-параграфына сәйкес 
қаралады.

6-параграф. Ведомствоаралық комиссияның реттеушілік әсерді талдау 
нәтижелерін қарау тәртібі

18. Реттеушілік әсерді талдауды қарау нәтижелерін уәкілетті орган Ведомствоаралық 
комиссияның қарауына шығарады.

Қарау нәтижелері бойынша Ведомствоаралық комиссия реттеушілік әсерді талдау 
нәтижелерінің бірін мақұлдау туралы шешім қабылдайды:

жаңа реттегіш құралды енгізу және (немесе) реттеуді қатаңдату, сондай-ақ реттегіш 
құралды енгізумен келіскен жағдайда, оны қайта қарауға дейін реттегіш құралдың қолданылу 
мерзімін айқындау туралы;

қолданыстағы реттегіш құралды алып тастау, сондай-ақ реттегіш құралды алып та-
стаумен келіспеген жағдайда, оны қайта қарауға дейін оның одан әрі қолданылу мерзімін 
айқындау туралы;

рұқсаттардың немесе хабарламалардың жекелеген түрлерін рұқсат немесе хабарлама 
жасау тәртібін қолдану тиімділігіне байланысты бір түрден екіншісіне ауыстыру, сондай-ақ 
рұқсаттың немесе хабарламаның қолданыстағы немесе жаңа түрін оны келесі қайта қарауға 
дейін оның одан әрі қолданылу мерзімін айқындау туралы шешім қабылдайды.

19. Ведомствоаралық комиссияның шешімдері хаттамамен ресімделеді, оның көшірмесі, 
сондай-ақ талдамалық нысандар мен уәкілетті органның қорытындысы олар бекітілгенге дейін 
осы Қағидалардың 3-тармағының 1) -6) тармақшаларында көзделген құжаттардың жобаларына 
міндетті қосымша болып табылады.

7-параграф. Реттеушілік әсерді талдау нәтижелеріне қоғамдық талқылау жүргізу 
тәртібі

20. Реттеушілік әсерді талдау нәтижелеріне қоғамдық талқылау:
уәкілетті органның интернет-ресурсында форум режимінде интернет желісі арқылы он-

лайн талқылау;
дөңгелек үстелдер, конференциялар, кеңестер және өзгелер арқылы қоғам өкілдерімен 

және мүдделі тұлғалармен жалпы талқылау тәсілдерінің бірі арқылы жүзеге асырылады.
21. Қоғамдық талқылау жүргізу үшін реттеуші мемлекеттік органдар/мүдделі тұлғалар олар-

ды өткізу күнінен кемінде 10 жұмыс күні бұрын оны жүргізу орны, тәсілі және уақыты туралы:
өзінің ресми интернет-ресурсында хабарландыру беру арқылы мүдделі тұлғаларға;
жазбаша нысанда – уәкілетті органға, Ұлттық кәсіпкерлер палатасына, мемлекеттік орган-

дар жанындағы сараптамалық кеңес мүшелеріне;
баспасөз релиздері арқылы – бұқаралық ақпарат құралдарына міндетті түрде хабарлайды.
Бұл ретте уәкілетті орган реттеушілік әсерді талдау нәтижелерін талқылауға қатыспайды.
Жария талқылау тәсілімен жүргізілетін қоғамдық талқылау белгіленген уақытта жүргізіледі 

және олардың нәтижелерін реттеуші мемлекеттік органның лауазымды тұлғасы хаттамаға 
тіркейді.

Интернет желісі арқылы қоғамдық талқылау нәтижелері бойынша реттеуші мемлекеттік 
орган/мүдделі тұлға онлайн талқылаудың қорытындысы туралы есеп жасайды, ол реттеуші 
мемлекеттік органның және (немесе) мүдделі тұлғаның интернет-ресурсында жариялануға тиіс.

22. Реттеуші мемлекеттік органдардың/мүдделі тұлғалардың қарауы бойынша құжаттар 
жобаларын талқылау немесе түсіндіру мақсатында өзге іс-шаралар өткізілуі мүмкін.

8-параграф. Мәслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдерінің жобалары 
бойынша реттеушілік әсерді талдауды жүргізу тәртібі

23. Мәслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдерінің жобалары бойынша реттеушілік 
әсерді талдауды әзірлеуші орган жүргізеді.

24. Әзірлеуші орган талдамалық нысанды толтырады, сондай-ақ осы Қағидалардың 
2-тарауының 7-параграфына сәйкес реттеушілік әсерді талдау нәтижелеріне қоғамдық 
талқылау жүргізеді.

Қоғамдық талқылаулардың нәтижелері бойынша пысықталған осы Қағидалардың 
3-тармағының 7) тармақшасында көзделген талдамалық нысан мен құжат жобасын әзірлеуші 
орган кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу саласындағы жергілікті атқарушы органға енгізеді (бұдан 
әрі - кәсіпкерлік басқармасы).

25. Кәсіпкерлік басқармасы 10 жұмыс күні ішінде талдамалық нысанның толтырылу 
дұрыстығын қарайды.

Ескертулер болған жағдайда талдамалық нысан әзірлеуші органға пысықтау үшін 
қайтарылады, ескертулер болмаған жағдайда талдамалық нысан кәсіпкерлік басқармасының 
интернет-ресурсында орналастырылады және Өңірлік ұлттық кәсіпкерлер палатасына 
жіберіледі.

26. Өңірлік кәсіпкерлер палатасы немесе өзге мүдделі тұлғалар әзірлеуші жүргізген 
реттеушілік әсерді талдау түйіндерімен келіспеген жағдайда талдамалық нысанды ұсынғаннан 
кейін 15 жұмыс күні ішінде талдамалық нысандарды толтыру арқылы реттеушілік әсерді ба-
ламалы талдауды жүргізеді.

27. Реттеушілік әсерді талдаудың қарастыру нәтижелерін баламалы реттеушілік әсерді 
талдау жүргізу мерзімі аяқталғаннан кейін кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі жергілікті уәкілетті 
орган Комиссияның қарауына шығарады.

Қарау нәтижелері бойынша Комиссия реттеушілік әсерді талдау нәтижелерін мақұлдау 
немесе мақұлдамау туралы шешім қабылдайды.

Комиссияның шешімі хаттамамен ресімделеді, бұл ретте реттеушілік әсерді талдау нәтиже-
лерін мақұлдау туралы шешім көшірмесі, оларды бекіткенге дейін осы Қағидалардың 3-тарма-
ғының 7) тармақшасында көзделген құжаттар жобаларына міндетті қосымша болып табылады.

3-тарау. Реттеушілік әсерді талдауды пайдалану тәртібі
28. Реттеушілік әсерді талдау нәтижелері реттеуші мемлекеттік органдардың және уәкілетті 

органның интернет-ресурстарында орналастырылады.
29. Осы Қағидалардың 3-тармағында көзделген құжаттар колданысқа енгеннен кейін, олар 

барлық бар реттеушілік әсерді талдау нәтижелерін міндетті түрде ұсына отырып уәкілетті 
органның интернет-ресурсында орналастырылады.

Осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 3), 4) тармақшаларында көрсетілген қолданыстағы 
құжаттарды қайта қарау тәртібінде жүргізілген қолданыстағы реттегіш құралдарға қатысты 
реттеушілік әсерді талдау нәтижелері уәкілетті органның сайтында орналастырылады.

Бұл ретте реттеушілік әсерді талдау нәтижелері көрсетілген құжаттардың барлық әрекет 
ету мерзімі ішінде кез келген интернет - ресурсын пайдаланушыға қарауға қолжетімді болуы 
қамтамасыз етіледі.

30. Реттеушілік әсерді талдау нәтижелері бойынша реттегіш құралды қолданудың 
тиімділігіне байланысты реттегіш құралдардың жекелеген түрлері бір түрден екінші түрге ау-
ыстырылуы немесе күші жойылуы мүмкін.

Тиісінше ұсынымдарды Ведомствоаралық комиссия осы Қағидалардың 2-тарауының 
6-параграфына сәйкес әзірлейді.

Реттегіш құралдардың реттеушілік әсерін талдауды жүргізу және пайдалану 
қағидаларына 1-қосымша

Реттегіш құралдардың реттеушілік әсеріне талдау нәтижелері бойынша
талдамалық нысан

____________________________________________________________________________
(Реттеуші мемлекеттік органның немесе мүдделі тұлғаның атауы)

____________________________________________________________ жобасы шеңберінде
                                              (құжат жобасының атауы)
Құжат жобасын әзірлеуші_____________________________________________________

1-ҚАДАМ: Реттеу проблемалары мен мақсаттарын айқындау
1 Проблеманы және проблеманың 

болу себептерін айқындау (3 
сөйлемнен аспайтын, еркін 
нысанда жазылған мәтін, нысаналы 
тобы мен себеп-салдарлық байла-
нысты көрсету қажет) 

Қолданыстағы реттеу үшін – про-
блема қалай айқындалғандығы

2 Проблеманың болу фактісін рас-
тайтын және оның ауқымын 
көрсететін деректер бар ма (сандық 
өлшемде) 

Қолданыстағы реттеу үшін – 
мұндай деректер көрсетілді ме

Жоқ ___
Бар ___ (оларды сипаттаңыз және шамасын 
көрсетіңіз)

Жоқ ___
Бар ___ (оларды сипаттаңыз және шамасын 
көрсетіңіз)

3 Кәсіпкерлік немесе кәсіби қызмет 
саласында міндетті мүшелікке 
(қатысуға) негізделген реттеуді 
немесе өзін-өзі реттеуді енгізу 
мақсаты қандай (ерікті нысанда 
сипаттаңыз)

Қолданыстағы реттеу үшін– қандай 
реттеу мақсаты көрсетілді

2-ҚАДАМ: Баламалар
1. Қарауға жоспарланатын баламаларды айқындау (бар нұсқаларды және Сіз қарастырып, 
талдайтын баламалы тәсілдерді белгілеңіз – кемінде 3 баламалы тәсілді таңдау қажет, 
біріктіруге болады. Баламаларды айқындау үшін төменде ұсынылған ықтимал нұсқалар 
тізімін пайдаланыңыз. 

1. Реттеудің болмауы (қолданыстағы реттеулер үшін алып тастау) 
2. Ақпараттық науқан
3. Бөлінуі тиіс, алайда қазіргі уақытта реттеуші мемлекеттік органдармен жүзеге асырыла-
тын функциялар тізбесін көрсете отырып міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-
өзі реттеу *
4. Салықтардың, субсидиялардың өзгеруі, мемлекеттік сатып алу, квоталармен сауда жа-
сау, басқа нарықтық тетіктер
5. Жауапкершілікті міндетті сақтандыру 
6. Міндетті белгілеу
7. Міндетті есептілік 
8. Декларациялау, хабарландыру 
9. Қызмет қағидалары және олардың орындалуын тексеру (рұқсат беру құжаттарынсыз) 
10. Рұқсат беру құралдары 
11. Тыйым салу
12. Мемлекеттік бақылау және қадағалау
13. Жауапкершілікті енгізу (әкімшілік, қылмыстық)
2 Жоспарланатын баламалардың 

сипаттамасы (реттеушілік 
нақтылықты көрсете отырып ерікті 
нысанда барлық таңдалған бала-
малар сипатталады (жоғарыдағы 
тізім бойынша)
Қолданыстағы реттеу үшін– 
қолданыстағы реттеуге балама-
ларды сипаттау

1-балама 

2-балама 

3-балама 

3* Міндетті мүшелікке (қатысуға) 
негізделген өзін-өзі реттеуді енгізу 
нұсқасын таңдаған кезде мынадай 
критерийлерді көрсету қажет 

1. Соңғы 5 жылды жылдар бойынша бөле 
оты рып өзін-өзі реттеуді енгізу жоспарланып 
отырған саладағы жұ мыс істеп тұрған кәсіби 
неме се кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің 
саны.___________________
2. Қауымдастық (одақ) немесе Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгіленген 
өзге ұйымдастырушылық-құқықтық нысандағы 
қолданыстағы коммерциялық емес ұйымдардың, 
оның ішінде, соңғы 5 жылды жылдар бойын-
ша бөле отырып талданатын салада ерікті 
қатысуға (мүшелікке) негізделген өзін-өзі реттеу 
ұйымдарының орналасқан орнының тізбесі. 
______________________
3.  Әр жұмыс істейтін коммерциялық емес ұйым 
немесе ерікті қатысуға (мүшелікке) негізделген 
өзін-өзі реттеу ұйымы бойынша мыналарды 
көрсету қажет:
 талдау жүргізу кезінде мұндай коммерциялық 
емес ұйым құрамына кіретін субъектілер санын: 
____________;
 талданатын салада нарықта шығарылған 
тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің) жалпы санынан мұндай 
коммерциялық емес ұйым, ерікті қатысуға 
(мүшелікке) негізделген өзін-өзі реттеу 
ұйымының мүшелері шығарған тауарлар, 
жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер көлемі: 
__________.
 1а нысаны бойынша өзін-өзі реттеудің оңтайлы 
құрылымына жүргізілген таңдау нәтижелері бой-
ынша міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген 
болжамдалатын өзін-өзі реттеу ұйымдарының 
саны

3-ҚАДАМ: Баламалардың әсерін айқындау
3.1. Экономикалық жүйеге әсер ету
Экономикалық жүйенің төмендегі элементтерін ескере отырып әр баламаның экономи-
калық жүйеге әсер етуі кезінде пайда мен шығысыларын ерікті нысанда сипаттаңыз:
1. Тауарлардың, қызметтердің, капитал мен жұмыс күшінің еркін қозғалуына, сондай-ақ 
халықаралық сауда мен халықаралық инвестициялық ағындарға әсері.
2. Экономикалық өсудің жалпы салдарлары.
3. Жұмыспен қамтуға, жұмыс орындарына әсері.

Пайда Шығасылар
1-балама

2-балама

3-балама

3.2. Бизнеске әсер ету
 Төмендегілерді міндетті түрде ескере отырып әр баламаның бизнеске әсер етуі кезінде 
пайдасы мен шығасыларының сипаттамасын ерікті нысанда келтіріңіз:
1. Кәсіпорындардың өнімділігі мен бәсекеге қабілеттілігіне, оның ішінде инновациялар мен 
дамуына әсері (өзін-өзі реттеуді енгізу кезінде бизнеске кіруде ықтимал қиындықтарды 
бағалау қажет). 
2. Кәсіпорындардың табыстылығы мен тұрақтылығына әсері.
3. Кәсіпорын мөлшеріне байланысты шығасылардың салыстырмалы әсері (шығасылардың 
салыстырмалы әсері ірі кәсіпорындарға қарағанда шағын кәсіпорындар үшін жоғары бола ма).

1б-нысанына сәйкес бизнес үшін шығасыларды жеке монеталандырыңыз және есептеңіз
Пайда Шығасылар

(Соңы. Басы 17-бетте) 1-балама
1б-нысаны бойын ша 
бизнес үшін шығасылар
2-балама
1б-нысаны бойын-
ша әкімшілендіруге 
шығасылары
3-балама
1в-нысаны бойын-
ша әкімшілендіруге 
шығасылар

3.3 Мемлекеттік билік органдарына және жалпы қоғамға әсер ету
 Төмендегілерді міндетті түрде ескере отырып әр баламаның мемлекеттік билік органда-
рына және жалпы қоғамға әсер етуі кезінде пайдасы мен шығасыларының сипаттамасын 
ерікті нысанда келтіріңіз
1. Денсаулық пен өмір қауіпсіздігі (оның ішінде, экономикалық) үшін тәуекелдерге әсері.
2. Экономикалық қылмысты қоса алғанда, қылмысқа әсері.
3. Ықтимал сыбайластық тәуекелдер.
4. Экологияға әсері.
5. Тұтынушылық таңдаудың өзгеруі.
6. Бөлшек бағалардың өзгеруі.
7. Тұтынушылардың хабардар болуына және оларды қорғауға әсері.

1в-нысанына сәйкес реттеуді әкімшілендіруге шығасыларды жеке монеталандырыңыз 
және есептеңіз

Пайда Шығасылар
1-балама
1в-нысаны бойын-
ша әкімшілендіруге 
шығасылар
2-балама
1б-нысаны бойын-
ша әкімшілендіруге 
шығасылар
3-балама
1в-нысаны бойын-
ша әкімшілендіруге 
шығасылар

4-ҚАДАМ: Ең оңтайлы реттеу баламасын таңдау
Реттеу нәтижелілігін бағалаудың 5-балдық жүйесінің балдарын айқындау
5 – қойылған міндет толық шешіледі (проблема бұдан әрі жойылады);
4 – қойылған міндет толықтай шешіледі (проблеманың барлық маңызды бөліктері болмайды);
3 – қойылған міндет ішінара шешіледі (проблема айтарлықтай азаяды, проблеманың ең 
өткір аспектілері шешіледі);
2 – қойылған міндет бірнеше аспектіде шешіледі (кейбір маңызды және өткір аспектілер 
қалады); 
1 – қойылған міндет шешілмейді (проблема қалады)1

Нәтижелілігі бойынша рей-
тинг (проблеманы шешуде 
міндеттерге қол жеткізу)

Нәтижелілік балы (5-балдық жүйе) Тиісті балдың берілуін 
түсіндіру

1-балама

2-балама

3-балама

Тиімділік бойынша рейтинг Пайда (қорытынды) Шығасылар 
(қорытынды)

1-балама

2-балама

3-балама

Ықтимал тәуекелдерді және іске асырылу тетігін айқындай отырып ең үздік баламаны 
таңдау (өткен екі кестенің деректерін салыстыру негізінде жүргізіледі)

Рейтинг Ықтимал тәуекелдер және 
еңсерілмейтін салдарлар

Ұсынылатын реттеуді 
іске асыру тетігі

ұсынылатын 1-балама 1. Енгізу мерзімдері мен 
кезеңдері _________;
2. Реттеуді енгізуге 
және қойылған 
индикатор лардың қол 
жеткізілуіне бағалауды 
жүзеге асыруға жауап-
ты уәкілетті орган 
__________________

5-ҚАДАМ: Бағалау индикаторы
Барынша толық мониторинг 
жүргізу үшін ақпаратты жинау 
және талдау жүйесіндегі ин-
дикаторлар мен ұсынылатын 
өзгерістерді анықтаңыз (ықтимал 
индикаторлар және олардың 
өлшенуі үшін не істеу қажет) 
және берілген индикаторға қол 
жеткізуді бағалау жүзеге асы-
ры латын ақпарат көздерін 
көрсетіңіз 

2 Индикаторларды өлшеудің 
ұсынылатын кезеңділігі

3 «Проблеманың болу фактісін 
растайтын және оның ауқымын 
көрсететін деректер» 1-қадамның 
2-тармағында көрсетілген, 
реттеуді енгізгеннен кейін про-
блема ауқымының ықтимал 
өзгерістерін көрсететін, цифрлық 
өлшемдегі деректердің жоспар-
ланатын өзгеруі (сипаттамада 
жоспарланатын өзгерістердің 
уақыт шеңберлерін көрсетіңіз)

Қолданыстағы реттеу үшін–
осы реттеуді енгізгеннен кейін 
проблеманың өзгеру ауқымын 
көрсететін деректер бар ма 

Жоқ____

Иә ____

Иә болса – оларды 
көрсетіңіз

1 1 балды беру нұсқа дұрыс таңдалмағанын және оны мүлдем қарастыру қажеттілігінің 
жоқ екенін білдіреді

Қолы _________ күні «___» ________201__ж.

1а нысаны Өзін-өзі реттеудің оңтайлы құрылымын таңдау*
Өзін-өзі реттеуге берілетін мемлекеттік функциялар тізбесі:
________________________________________________________________________.
НҚА тізбесі, оның ішінде, өзін-өзі реттеуге берілуі тиіс техникалық реттеу саласындағы 
НҚА тізбесі:
________________________________________________________________________.
Реттеу нәтижелілігін бағалаудың 5-балдық жүйесінің балдарын айқындау
5 – қаралатын салада/аяда қызметтің барлық спектрінің қамтылуы қамтамасыз етіледі; 
қоғам тарапынан өзін-өзі реттеу ұйымының саланың/аяның реттелуін дербес қамтамасыз 
ету қабілетіне сенімі және бекітілген стандарттар мен қағидалардың сақталуына бақылау 
байқалады; наразылықтар мен дауларды қарастыру тетіктері бар; өңірлерде байланыс 
тізбесі байқалады.
Қаралатын салада/аяда міндетті мүшелікпен кәсіпкерлердің жұмыс істеп тұрған 
қауымдастықтары (одақтары) бар.
4 – қаралатын салада/аяда қызметтің барлық спектрінің қамтылуы қамтамасыз етіледі; 
қоғам тарапынан өзін-өзі реттеу ұйымының саласының/аясының реттелуін дербес 
қамтамасыз ету қабілетіне сенімі және белгіленген стандарттар мен қағидалардың 
сақталуына бақылау байқалады; наразылықтар мен дауларды қарастыру тетіктері бар; 
өңірлердегі байланыс ішінара болып отыр.
Қаралатын салада/аяда міндетті мүшелікпен кәсіпкерлердің жұмыс істеп тұрған 
қауымдастықтары (одақтары) бар.
3 – қаралатын салада/ аяда қызметтің барлық спектрінің қамтылуы қамтамасыз етіледі; 
өзін-өзі реттеу ұйымының саланың/ аяның реттелуін дербес қамтамасыз ету және 
белгіленген стандарттар мен қағидалардың сақталуына бақылау қалпына келу сатысында; 
өңірлерде байланыс жоқ.
Қаралатын салада/аяда кәсіпкерлердің жұмыс істеп тұрған қауымдастықтары (одақтары) бар.
2 – қаралатын салада/ аяда қызметтің барлық спектрінің ішінара қамтылуы; өзін-өзі рет-
теу ұйымының саланың/аяның реттелуін дербес қамтамасыз ету және белгіленген стан-
дарттар мен қағидалардың сақталуына бақылау мәселелері қалпына келу сатысында, 
наразылықтар мен дауларды қарау тетіктері бар; өңірлерде байланыс жоқ. Қаралатын 
салада/аяда кәсіпкерлердің жұмыс істеп тұрған қауымдастықтары (одақтары) бар.
1 – қаралатын салада/ аяда қызметтің барлық спектрінің ішінара қамтылуы; өзін-өзі рет-
теу ұйымының саланың/аяның реттелуін дербес қамтамасыз ету және белгіленген стан-
дарттар мен қағидалардың сақталуына бақылау мәселелері қалпына келу сатысында, 
наразылықтар мен дауларды қарау тетіктері жоқ; өңірлерде байланыс жоқ. Қаралатын 
салада/аяда кәсіпкерлердің жұмыс істеп тұрған қауымдастықтары (одақтары) жоқ.**

Нәтижелілік бойынша рейтинг Нәтижелілік балы 
(5-балдық жүйе)

Тиісті балдың 
берілуін түсіндіру

1-балама
Бір өзін-өзі реттеу ұйымы (жұмыс істеп тұрған 
ұйым базасында)
2-балама
Екі және одан көп, нақты саны көрсетіледі _____ 
(жұмыс істеп тұрған ұйым базасында)
3-балама
Өзге өзін-өзі реттеу ұйымы (мысалы, бірнеше жұ-
мыс істеп тұрған өзін-өзі реттеу ұйымдарын шо-
ғырландыру арқылы бір ұйымды құру және басқа).

 * - өзін-өзі реттеуді енгізу кезінде толтырылады
** - 1 балды беру нұсқа дұрыс таңдалмағанын және оны мүлдем қарастыру қажеттілігінің 

жоқ екенін білдіреді
 

1б-нысаны Бизнес үшін шығасыларды есептеу (монеталандыру)
Баламаны пайдалану қандай реттегіш іс-қимылды болжайды? 

Иә Жоқ 
Өндіріс құралдарына инвестициялар, үй-жайлардың, зертханалардың 
өзгеруі, персоналды оқыту, өзге қажетті әкімшілік емес шығасылар
Тәуелсіз сараптамадар, бағалаулар, қорытындылар үшін үшінші 
тұлғаларды пайдалану қажеттілігі
Мемлекетке мерзімді түрде есеп беру (немесе есептілікті ұлғайту)
Арнайы мемлекеттік тексерулер субъектісі болу (немесе тексерулер 
мен санкциялардың қолданыстағы режимін қатаңдату)
Мемлекеттік органдардан анықтамалар мен рұқсаттар алу
Міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттеуді енгізумен 
байланысты шығасылар
Өзге (айқындау)

Реттеу субъектісінің бір орта статистикалық кәсіпорнына шығасыларды есептеу

1-кесте Бір реттік ин-
вестициялар

Техникалық қызмет 
көрсету, қолдау шы-
ғыстары (жыл ішінде)

Жиыны 

Өндіріс құралдарына инвестиция-
лар, үй-жайлардың, зертханалардың 
өзгеруі, персоналды оқыту 
5 жылдағы шығыстар Х

2-кесте Сараптама мен 
қорытынды 
шығыстарға

Үшінші тұлғалармен 
мерзімді қызмет көрсету 
(жыл ішінде)

Жиыны

Тәуелсіз сараптамалар, бағалаулар, 
қорытындылар үшін үшінші 
тұлғаларды пайдалану қажеттілігі 

Х

5 жылғы шығыстар

3-кесте Мемлекеттік 
баждар

Жыл ішінде жұмыс уақыты 
шығындарының бағасы (адам күндерді 
біліктілігі бойынша жалақыға көбейту)

Жиыны

Мемлекетке мерзімді 
түрде есеп беру Х
5 жылдағы шығыстар

4-кесте Жыл ішінде 
тексерушілермен жұмыс 
жасауға жұмыс уақыты 
шығынының бағасы (адам 
күндерді біліктілігі бойынша 
жалақыға көбейту) 

Жыл ішінде ықтимал 
айыппұл санкция-
лары (айып бағасы 
оның салыну 
ықтималдылығына 
көбейтіледі)

Жиыны

Мемлекеттік тексеру-
лер (баламасы бойынша 
мамандандырылған)

Х

5 жылдағы шығыстар

5-кесте Құжаттар үшін 
мемлекеттік баж-
дар, басқа тікелей 
төлемдер

Жыл ішінде оларды алуға 
жұмыс уақыты шығынының 
бағасы (адам күндерді біліктілігі 
бойынша жалақыға көбейту)

Жиыны

Рұқсаттарды, өзге мемле-
кеттік құжаттарды алу Х
5 жылдағы шығыстар

6-кесте Өзін-өзі рет-
теу ұйымын 
құрумен 
байланысты 
шығындар

Жыл ішінде өзін-
өзі реттеу ұйымы 
жұмысшыларының 
жұмыс уақыты 
шығынының бағасы 
(адам күндерді 
біліктілігі бойынша 
жалақыға көбейту) 

Мүліктік 
жауапкер-
шілікті 
қамтамасыз 
ету

Жиыны

Міндетті мүшелікке 
(қатысуға) негізделген өзін-
өзі реттеуді енгізумен бай-
ланысты шығыстар

Х

5 жылдағы шығыстар

1-6-кестелердегі деректер («Жиыны» деген бағандағы 5 жылдағы шығыстар) 
қосылады___теңге 
Осы шама бұл баламаның субъектілері болып табылатын кәсіпорындар санына 
(кәсіпкерлік субъектілеріне) көбейтіледі _________теңге

1в-нысаны Мемлекеттік органдар үшін әкімшілік реттеу шығасыларын есептеу
(монеталандыру)

Баламаны пайдалану қандай іс-қимылды болжайды? 
Егер балама бірнеше мемлекеттік органның жұмысын болжаса, 1-кесте олардың әрқайсысы 

мемлекеттік органды көрсете отырып жеке толтырылады 

1-кесте Жыл ішінде жұмыс уақыты шығынының бағасы (адам 
күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту)

Жиы-
ны

Есептілікті алу және талдау
Тексеру жүргізу
Рұқсаттар беру
Өзге бақылау нысандары 
(айқындау)
5 жыл бойынша жиыны

Балама жаңа мемлекеттік органды құруды немесе жұмыс істеп тұрған органның жаңа 
құрылымдық бөлімшесін болжай ма Иә ____ Жоқ ___

Ия болса – жаңа органның немесе құрылымдық бөлімшенің толық жоспарланатын жылдық 
бюджетін айқындаңыз ____ х5 = _____

Реттегіш құралдардың реттеушілік әсерді талдаудың талдамалық нысанын толтыру 
бойынша түсіндірме 

Реттеушілік әсерді талдауды жүргізу кезінде талдамалық нысан мынадай қадамдар бой-
ынша толтырылады:

1-қадам: Проблеманы және реттеу міндеттерін айқындау.
1.1. Шешілуі болжанатын проблема, сондай-ақ оның болу себептері сипатталады (қолда-

ныстағы реттеулер үшін – бар проблеманы көрсету). 
Проблемаларды айқындау шешім іздеуге ынталандыратын сипаттамасы бар анық және 

нақты жазылуы тиіс. 
Проблеманың сипаты мен ауқымын сипаттау кезінде жоспарланған мемлекеттік араласу 

үшін халықтың нысаналы тобын айқындау қажет. Мұндай араласудан пайда алатын халықтың 
бөлігі (тұтынушылар, кәсіпкерлер және басқа) нынасалы топ болып табылады. Сондай-ақ 
нақты тұжырымдалған проблема кезінде де, таңдалған халық тобы өте аз болса, мемлекеттік 
араласу шығасылар мен күтілетін пайданың қатынасын ескере отырып негізсіз болуы мүмкін. 

Проблеманы айқындау кезінде себептерді нақты белгілерден бөле отырып себеп-
салдарлық байланысты түсіндіру қажет. 

1.2. Проблеманың болу фактісін проблеманы сипаттамасын барынша нақты түсіну үшін 
сапалы статистикалық талдау, сондай-ақ мемлекеттік араласудың нақты әсерінің есебі арқылы 
дәлелдеу қажет. Бұл ретте, орта мерзімді және ұзақ мерзімді уақыт кезеңі бөлінісінде про-
блема ауқымының серпіні көрсетіледі.

Осы мақсатта, проблеманы айқындау сатысында қолжетімді сандық және сапалық деректерді:
статистика және салық органдарының деректерін;
мемлекеттік органдардың оқиғалар жөнінде есептерді, деректерді жинақтау нәтижелері 

бойынша статистикалық деректерін;
құқық қорғау органдарының статистикалық деректерін;  беделді ұйымдардың әлеуметтік 

және басқа зерттеулер деректерін жинау ұсынылады. 
Егер ұлттық деректерге қол жеткізу мүмкін болмаса немесе жеткіліксіз болса, салыстырма-

лы халықаралық деректерді пайдалану ұсынылады. Халықаралық тәжірибені пайдаланудың 
маңыздылығы деректерді анағұрлым тиімді іздеуге және талдауға алып келеді.

Жақын уақытта қоғамдық мүдделерге келтірілетін немесе келтірілуі мүмкін зиян 
айқындалады.

1.3. Реттеу мақсатын айқындау проблеманы айқындау мен мемлекеттік саясаттың, кейін 
оларды салыстыра отырып, бірнеше баламасын тұжырымдаудың арасында байланыстырушы 
буын қызметін атқарады. Мемлекеттік араласудың мақсаттары реттеудің күтілетін нәтижесі 
ретінде айқындалады. Әрбір мемлекеттік араласу халықтың мүдделерін қамтамасыз ету 
және қорғау мақсатында мүмкіндігінше барынша мынадай өлшемшарттарға жауап беруі тиіс:

ерекшелік – міндеттердің кеңінен теріс түсіндірілу ықтималдығын болдырмау үшін, олар 
барынша нақты жазылады;

өлшемділік – міндеттер болашақта міндеттердің жетістігін немесе сәтсіздігін айқындау 
мүмкіндігі үшін, өлшенетін өлшемшарттар негізінде болашақ жағдайды айқындайды;

қол жетімділік мен шынайылық – міндеттер қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін қол 
жетімді адами және материалдық ресурстар санын және басқа да факторларды ескереді;

уақытқа тәуелділік – міндеттер реттеу талаптарының сақталуын қамтамасыз ету үшін 
белгілі бір уақыт шегін белгілейді.

2-қадам: Баламалар
Туындаған проблеманы шешу мүмкін болатын кемінде 3 балама таңдалады. Олар реттеу-

шілік әсерді талдау процесінде проблемаларды шешу үшін ең озық балама болып табылатын 
реттегіш құралды таңдау негізі үшін ескеріледі. 

Баламалар тек реттегіш құралдарымен шектеліп қана коймай, белгілі бір проблеманы 
шешуге және қойылған міндеттерге нарықтық тетіктер арқылы орындауға ынталандыратын 
басқа шараларды болжай алады. Кестеде негізгі нұсқалар ұсынылған, оларды жиынтықта 
да пайдалануға болады. 

3-қадам: Баламалар әсерін айқындау
Реттеушілік баламалардың әсерін талдау оларды салыстыру және барынша пайдалы және 

ең аз шығасылармен ең оңтайлы нұсқаны таңдау үшін елеулі рөл атқарады. Реттеушілік әсерді 
талдау әзірлеушілері баламаны қолданудан пайданы және шығасыларды айқындауы қажет, 
әсер етудің тікелей, сондай-ақ жанама күтілмеген әсер ету ықпалын ескеру керек. Сондай-ақ, 
генерацияланатын әсер неге әсер ететінін ескеру маңызды.

Әсер кәсіпкерлерге, тұтынушыларға, жұмыскерлерге, басқа әлеуметтік топтарға, жалпы 
экономикаға, қоғамға және мемлекетке ықпал етуі мүмкін.  Баламалы нұсқаның шығасыларын 
айқындау үшін, кәсіпкерлерге тиісті шығасыларды ескеруі қажет.

Бұл шығасыларды дұрыс айқындау үшін:
1) Реттеуші іс-қимылдардың құрамдас бөліктеріне бөле отырып, шығасыларды бағалау қажет. 

Бір реттеушілік балама бірнеше реттеушілік іс-қимылды қамти алатындығын атап өткен жөн.
2) Әр реттеушілік іс-қимыл бойынша қаржылық әсер жиілігін айқындау қажет.  Жыл сайынғы 

немесе қайта шығасылар біржолғы шығасыларға қарағанда, маңыздырақ болуы мүмкін.
3) Жоғарыда келтірілген деректерді қолдана отырып, ұсынылып отырған баламалы шараны 

сақтауға толық шығасыларды есептеу;
4) Шығасылар ауқымын бағалау немесе басқа сөзбен айтқанда, қанша жеке кәсіпкерлік 

субъектісі осы реттегіш баламаны сақтауы керек және бұл ретте олар қандай шығынға 
ұшырайды деген сұраққа жауап беру қажет.

Сондай-ақ кәсіпорынның көлеміне байланысты шығасылардың салыстырмалы әсерін 
қарау қажет. Ірі бизнеске салыстырмалы қаржылық әсер мұндай қаржылық жүктеменің шағын 
бизнеске әсерінен елеулі өзгеше болуы мүмкін.

Сондай-ақ, ұсынылып отырған балама жеке кәсіпкерлік субъектісінің тыйымдар немесе 
жеке тауарлар мен қызметтерге бағаларды айқындау, жұмыс сағаттарын, ғимарат көлемін 
белгілеу және тағы басқа шаралар арқылы шектей ме деген мәселені қарау маңызды, мұндай 
шараның әсері шараны сақтау бойынша қарапайым тікелей шығасылардан неғұрлым маңызды. 

Пайда баламаны қолдану нәтижесінде халықтың әл-ауқатын жақсарту түрінде айқын-
далады. Бұдан басқа, мемлекеттік саясатты іске асыру нәтижесінде жол берілмеген шығасылар 
да пайда деп саналатын болады.

4-қадам: Неғұрлым оңтайлы реттеуші баламаны таңдау.
Проблемаларды басқалардан жақсы шешетін балама оңтайлы реттегіш балама болып 

табылады. 
Нұсқалардың арасындағы салыстыру базалық сценарий негізінде жүргізіледі. Неғұрлым 

оңтайлы баламаны таңдау жөнінде шешім қабылдау үшін мынадай өлшемшарттар пайда-
налынады:

нәтижелілік – таңдалған нұсқалар қойылған міндеттерге қаншалықты жетеді; 
тиімділік – қойылған міндеттер берілген ресурстар деңгейінде немесе ең аз шығасыларда 

қаншалықты шешілуі мүмкін.
Тиімділік өлшемшарты негізгі өлшемшарт болып табылады, яғни – ең жақсы балама ең аз 

шығасылар кезінде ең үлкен игілікті жинақтайды. Баламаларды тиімділік өлшемшарты бойын-
ша салыстырудың бірқатар әдістері бар: 

шығын-пайданы талдау, ол әрбір балама бойынша жинақталатын шығасылар мен пайданы 
ақшалай өлшемге айырбастау мүмкін болған жағдайда қолданылады. Бұл үшін, әзірлеуші әсер 
етудің экономикалық және әлеуметтік жақтарын ескеру қажет. Бұл жағдайда, шешім қабылдау 
өлшемшарты - барлық баламалар осы өлшемшартқа сәйкес жіктелетіндей таза пайда (немесе 
жалпы пайда мен жалпы шығасылар арасындағы айырма); 

экономикалық тиімділікті талдау, ол барлық баламаларды пайдаланғаннан түскен пайда-
ны ақшалай өлшемге айырбастау немесе оларды нақты есептеу мүмкін емес болғанда аса 
пайдалы. Дегенмен, түрлі баламалардан жинақталатын пайдалардың өлшем бірлігі, ақшалай 
өлшемі болмаса да, ұқсас өлшем бірлігі болады. Бұл жағдайда, шешім қабылдау қағидасы 
жоспарланған пайданың бірлігіне ең кем шығасылар жинақталатын мемлекеттіксаясатты 
айқындауға әкеледі;

көп өлшемшартты талдау шығасылар мен пайда бірдей өлшенетін және өлшенбейтін 
кезде ең жақсы нұсқа болып табылады. Осындай әдіспен талдаушы, бірінші екі әдістер 
жағдайында тек бір өлшемшартқа қарағанда, шешім қабылдау үшін әртүрлі өлшемшартты 
бір уақытта анықтайды. Әрбір өлшемшартқа берілетін жүктемені есептеу субъективті 
тұрғыдан айқындалады. Реттеушілік әсерді талдаудың әзірлеушілеріне баламаларды бағалау 
өлшемшарты негізінде үнемі іріктеу ұсынылады. Бұл шешім қабылдауға жауапты тұлғаларға 
барлық ықтимал нұсқаларды зерттеуге мүмкіндік береді. Іріктеу, ықтимал теріс әсерді 
төмендету мақсатында кез келген ұсынылатын шараның құрылымын жетілдіруге, кез келген 
теріс әсерлерді жеңілдету үшін ілеспелі шараларды айқындауға және ең жақсы нәтиженің 
ықтималдығын арттыруға мүмкіндік береді.

Баламаларды іріктеу үшін, талдаушы:
белгілі бір міндетке қол жеткізу үшін әртүрлі баламалардың нәтижелілігі және нәтижелерді 

нақты салыстыру кестесі форматында көрсетуге;
ең қолайлы балама және басқа мүмкін болатын баламалармен байланыстырылатын оң 

және теріс әсерлер балансына талдау жасауы тиіс.
Баламаларды іріктеуді нәтижелілік өлшемшарты негізінде бастау және осылайша 

нәтижелілігі бойынша ең жоғары балл жинайтын, яғни қойылған тапсырманың талаптарына 
ең жақсы жауап беретін баламаны айқындау қажет.

Мемлекеттік шараларды іске асыра отырып байланыстырылатын шығасыларды талдау 
мақсатында әртүрлі баламалардың тиімділігін айқындау келесі қадам болады. Көп жағдайларда 
мұндай талдау шараны іске асыру үшін сәйкес келетін бірнеше нұсқаларға әкелуі мүмкін. 
Мысалы, ең нәтижелі нұсқалар аса жоғары шығасылармен байланысты болуы немесе ең төмен 
нәтиже беретін нұсқа көптеген оң жанама әсер тудыра алатыны айқындалуы мүмкін. Осылайша, 
нәтижеліліктің осы аспектілері тиімділік аспектілерімен салыстырылады және нұсқаларды 
жалпы іріктеуді анықтайды. Процестің толық ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында есеп-
те қол жеткізілген нәтижелерді нақты көрсету керек, оған жоспарланған әсерлерге белігі бір 
балдарды беру туралы ақпарат пен жүктемелердің қолданылған есептеулерін қосу қажет.

Кейбір жағдайларда міндеттерді немесе баламаларды қайта тұжырымдау мүмкіндігін 
есепке алу немесе негізгі жақсы және жаман жақтарын тиімдірек айқындау үшін екінші реттік 
баламаны әзірлеу керек.

Таңдау процесінде ұсынылатын шараның оң және теріс әсерлерін абайсызда жасалған 
жанама әсерлерді қоса алғанда, толық санау керек. Бұл сипаттама барлық ауыспалылар, 
мүмкіндігі бойынша базалық сценарийден ауытқуларда көрсетілген сандық деректерді 
қолдануға негізделуі керек. Қорытындыны кесте немесе график түрінде көрсету жиірек пай-
далы болып келеді. Жалпы көріністі толықтыру үшін саналмайтын әсерлерді де қолдануға 
болатынын атап өтуге болады.

 Әдетте, ең тиімді және нәтижелі шара ең жоғары таза пайда әкеледі, ал осы екі есе тестіден 
өтетін кез келген балама қарастырудан өтуге лайықты. Дегенмен, саналмайтын элементтер 
таза пайдаға қалай әсер ететіндігі туралы талқылау да маңызды.

5-қадам: Бағалау индикаторы
Таңдалған және енгізілген реттегіш құралдардың болжанатын тиімділігін бағалау мүмкіндігі 

болу үшін іске асырғаннан кейін оларды бағалау индикаторлары мен тетіктері сипатталады. 
Мұндай бағалау экс-пост бағалау деп аталады және реттеу нәтижелілігін айқындау және қажет 
болған жағдайда нәтижелерді жақсарта алатын баламалы реформаларды табу үшін жүргізіледі. 
Экс-пост бағалау кері байланыс үшін пайдалы және реттегіш құралдардың нәтижелілігі мен 
тиімділігін қамтамасыз ете отырып, бар реттеуіштерді жақсартуға мүмкіндік береді.

Индикатор өлшенетін шама болып табылады. Индикаторлар әдетте, олар реттеуді орын-
дау проблемаларын, міндеттерін немесе шығасыларын өлшейтін деректерге негізделеді. 
Реттеушілік әсерді талдауды сүйемелдейтін ұсынылатын әрбір реттегіш құрал бойынша 
міндеттер мен шығасылар бойынша индикаторлардың шағын санын іріктеу өте маңызды. Осы 
индикаторлар реттегіш құралдың басты мәні мен оның ең көрнекті әсерлерін көрсетуі және қол 
жетімді, кезең-кезеңімен өлшенетін болуы тиіс. Өзін-өзі реттеуді енгізу кезінде индикаторды 
енгізу кезеңділігі үш жылдан аспауы тиіс. 

Бағалау индикаторларының жалпы түрі:
Сандық индикаторлар: олар тіркелген сандық мәндермен тікелей өлшеу арқылы көрсетіледі 

(мысалы, бір жылда созылмалы тыныс алу органдарының аурулары нәтижесінде қазалы 
жағдайлар саны); 

Сапалық индикаторлар: олар, көзқарас, қандай да бір нәрсе туралы болжамдар сияқты 
жанама өлшенетін аспектілер арқылы көрсетіледі (мысалы, әлеуметтік сұрастыру деректері);

Тікелей индикаторлар: олар міндеттерге немесе шығасыларға қатысты ауыспалыларды 
тікелей өлшейді;

Жанама индикаторлар: олар, тікелей ауыспалыны өлшеу өте күрделі болған кезде, егер 
осындай өлшеу елеулі шығын, уақыт немесе күрделі есептеуді талап ететін болса, тікелей 
ауыспалыны ауыстырушыны өлшейді.   

Уәкілетті орган реттеушілік әсерді талдауды толық емес немесе сапасыз дайындаған және 
бағалау кезінде логикалық қателер болған жағдайда теріс қорытынды береді.

Реттегіш құралдардың реттеушілік әсерін талдауды жүргізу және пайдалану 
қағидаларына 2-қосымша

Нысан
Қоғамдық талқылау жүргізу туралы есеп

_________________________________________________________ жобасы шеңберінде
                               (құжат жобасының атауы)
Жобаның әзірлеушісі_________________________________________________

1 Қоғамдық талқылау:
 – оларды өткізу туралы хабардар ету күнін, 
қоғамдық талқылауды бастау күнін көрсетіңіз 

2 Қоғамдық талқылауды өткізу тәсілі (форумдар, 
кеңестер, сауалнама және т.б. арқылы онлайн 
талқылау).
Кеңестер, дөңгелек үстелдер, форумдар, сау-
алнама және басқа түрінде іс-шаралар өткізу 
кезінде өткізу күнін және қатысушылар санын 
көрсету қажет. 

3 Талқылауды кім жүргізді (барлық ұйымдарды, 
оның ішінде, мемлекеттік органдарды, 
қауымдастықтарды, кәсіпкерлерді, қоғамдық 
бірлестіктерді және т.б. көрсету қажет)

4 Алынған түсіндірмелер, ескертулер мен 
ұсыныстар

Әрбір ұстанымы бойынша реттеуші 
мемлекеттік органның/әзірлеуші орган-
ның тиісті шешімі бар түсіндірмелер, 
ескертулер және ұсыныстар түрінде 
алынған кестені қоғамдық талқылау 
хаттамасын немесе интернет-ресурс-
тағы қорытындыны қоса беру қажет.

Реттегіш құралдардың реттеушілік әсерін талдауды өткізу және пайдалану 
қағидаларына 3-қосымша

Нысан 
Реттеушілік әсерді талдау рәсімдерін сақтау туралы қорытынды 

____________________________________________________________жобасы шеңберінде
                                         (құжат жобасының атауы)
Жобаны әзірлеуші __________________________________________________________

Талап/реттеу_____________________________________________________ 
                          (енгізілетін немесе қайта қарастырылатын талап/реттеу)

№ Уәкілетті орган толтырады
Жалпы бағалау параметрлері

1 РӘТ қоғамдық талқылау жүргізілді Жоқ ___ 
Иә ___, «___»_________201__ж.

2 РӘТ әзірлеуде бір немесе бірнеше 
стандартты қадамның болмауы

Жоқ___ 
Иә ___ 
(қадамдар көрсетіледі)

3 Бір немесе бірнеше орындалған 
қадамдарда тиімді мәннің болмауы

Жоқ ___ 
Иә ___
Пікірлер 

4 Бастапқы дереккөздері неме-
се олардың мәлімет көздеріне 
сілтемелер жоқ

Жоқ ___ 
Иә ___
(РӘТ қадамдары мен бөлімдері көрсетіледі)

РӘТ бөлімдерін бағалау
5 Проблема және оның болу себептері 

анықталған ба
Жоқ ___ 
Иә ___ 
Пікірлер

6 Проблеманың болу фактісін растай-
тын және оның ауқымын көрсететін 
деректер ұсынылған ба

Жоқ ___ 
Иә ___
Пікірлер

7 Реттеу мақсаты сәйкесінше 
тұжырымдалған ба? Ол проблема 
анықтамасымен сәйкес келеді ма?

Жоқ ___ 
Иә ___ 
Пікірлер

8 Деректердің жоспарлы өзгеруі 
және аталған өзгерістердің уақыт 
шеңберлері көрсетілген бе

Жоқ ___ 
Иә ___ 
Пікірлер

9 Баламалар анықталған ба Жоқ ___ 
Иә ___

10 Баламаларға тұсаукесер және 
олардың әсеріне талдау жүргізілген 
бе

Жоқ ___ 
Иә ___ 
Сапа пікірлері 

11 Ұсынылған баламалар рейтингісін 
талдау

Жоқ ___ 
Иә ___ 
Сапа пікірлері

12 Анықталған реттегіш құралды 
бағалау индикаторлары анықталған 
ба

Жоқ ___ 
Иә ___ 
Пікірлер

13 Индикаторларды өлшеудің 
ұсынылатын кезеңділігі

Жоқ ___ 
Иә ___ 
Пікірлер

14 Балама РӘТ жүргізу мерзімі 15 және 30 жұмыс күні
(қажеттінің астын сызыңыз)

15 Осы Қағидалардың 2-тармағында 
көзделген құжат жобасының болуы

Жоқ ___ 
Иә ___ 
Пікірлер

16 Басқа пікірлер
Қорытынды: 
Қолы_____________ күні «__»__________201__ж.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 27 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13747 
болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 28 сәуір             №191             Астана қаласы

Жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдау мен қорғау саласындағы 
тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру 

парақтарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы 2015 жылғы 29 қарашадағы Кәсіпкерлік Кодексінің 141-бабының 
3-тармағына және 143-бабының 1-тармағына сәйкес бұйырамын:

1. Бекітілсін:
1) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдау мен қорғау 

саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары;
2) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес тексерілетін субъектілердің жеке кәсіпкерлік 

субъектілерінің қызметі салаларындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру 
тәртібін сақтау саласындағы тексеру парағы;

3) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес тексерілетін субъектілердің лицензиялау немесе 
өзге рұқсат құжаттарын беру, кәсіпкерлік қызметті немесе өзге іс-әрекеттерді жүзеге асыруға 
хабарлама қабылдау тәртібін сақтауы саласындағы тексеру парағы;

4) осы бұйрықтың 4-қосымшасына сәйкес тексерілетін субъектілердің мемлекеттік қолдауды 
жүзеге асыру тәртібін сақтауы саласындағы тексеру парағы.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту 
департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде ресми жариялануға, сондай-ақ тіркелген бұйрықты алған күннен бастап 
бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін Республикалық құқықтық ақпарат орталығына ресми жариялануға 
оның көшірмелерінің баспа және электрондық түрде жіберілуін;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресур-
сында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күн ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң 
департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шараларының 
орындалуы туралы мәліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін. 

3. «Жеке кәсіпкерлік субъектілерін қорғау мен қолдау саласындағы тәуекел дәрежесін 
бағалау критерийлерін және тексеру парақтарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 26 желтоқсандағы № 797 бұйрығының (Нормативтiк 
құқықтық актiлерді мемлекеттiк тіркеу тізілімiнде № 12748 болып тіркелген, 2016 жылы 21 
қаңтарда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылсын. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
Е.ДОСАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының
Құқықтық статистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі комитетінің төрағасы
_____________________ С. Айтпаева
2016 жылғы «____»___________

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 28 сәуірдегі 
№191 бұйрығына 1-қосымша

Жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдау мен қорғау саласындағы тәуекел дәрежесін 
бағалау критерийлері

1. Осы жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдау мен қорғау саласындағы тәуекел дәрежесін 
бағалау критерийлері (бұдан әрі – Критерийлер) ішінара тексерулер жүргізу кезінде тексерілетін 
субъектілерді тәуекел дәрежелеріне жатқызу және тексерілетін субъектілерді іріктеу үшін 
2015 жылғы 29 қарашадағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодекcіне (бұдан әрі – 
Кодекс) сәйкес әзірленді.

2. Осы Критерийлер жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қызметі салаларында мемлекеттік 
бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру мәселесі бойынша ішінара тексерулерді жүзеге 
асыру бөлігінде Кодекстің 140-бабының 3-тармағында көрсетілген бақылау және қадағалау 
салаларына, прокуратура органдарына, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және 
экономикалық тергеу қызметіне, ұлттық қауiпсiздiк, қорғаныс және Қарулы Күштер органда-
рына қолданылмайды. 

3. Критерийлерде мынадай ұғымдар пайдаланылады: 
1) болмашы бұзушылықтар – жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қызметі салаларында 

мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын орталық және жергілікті атқарушы 
органның ресми интернет-ресурсында ведомстволық есептіліктің жиынтық деректерінің ай 
сайынғы жарияланымдарының, Кодекске сәйкес реттеуші мемлекеттік орган кәсіпкерлік 
жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп бекіткен және мемлекеттік органның ресми интернет-
ресурсында жарияланған тексерулер жүргізудің ерекше тәртібі үшін қолданылатын тәуекел 
дәрежесін бағалау критерийлері мен «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Кодексінде 
(Салық кодексі) (бұдан әрі - Салық кодексі) көзделген жағдайларды қоспағанда, тексерілетін 
субъектілерді (объектілерді) іріктеу үшін тәуекел дәрежесін бағалау критерийлеріне қатысты 
актілердің болмауына байланысты, жеке кәсіпкерлік саласында тексерілетін субъектілерді 
(объектілерді) тексерулердің, бару арқылы жүргізілетін бақылау мен қадағалаудың өзге 
де нысандарының, сондай-ақ тексеру парақтарына сәйкес анықталған бұзушылықтардың 
және оларға қолданылған әкімшілік ықпал ету шаралары санының ведомстволық есебінің 
тұрақты және үзіліссіз негізде, рұқсат беру органдарының рұқсаттар және хабарламалардың 
мемлекеттік электрондық тізілімін тұрақты негізде жүргізбеуіне және «Рұқсаттар және хабарла-
малар туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы Заңының 48-бабының 
ережелерін сақтай отырып, қайта ресімделген лицензияларды және (немесе) лицензияларға 
қосымшаларды электрондық нысанда ресімдеуді жүзеге асырмауына байланысты, алдыңғы 
жылдың осыған ұқсас кезеңімен салыстырғанда жүргізілген тексерулер, рұқсаттар және хабар-
ламалар беруден, мемлекеттік қолдауды жүзеге асырудан бас тартулар санының 10% қоса 
алғанға дейін ұлғаюымен байланысты бұзушылықтар;

2) елеулі бұзушылықтар – әкімшілік жауапкершілікке әкеп соқтырмайтын бөлікте жеке 
кәсіпкерлік субъектілерін қолдау мен қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілерде 
белгіленген, рұқсаттар және хабарламалар беру не беруден бас тарту мерзімін сақтамаудың, 
заңсыз тексерудің, шағымның бір фактісінің болуына байланысты, алдыңғы жылдың осыған 
ұқсас кезеңімен салыстырғанда жүргізілген тексерулер, рұқсаттар және хабарламалар беру-
ден, мемлекеттік қолдауды жүзеге асырудан бас тартулар санының 20% қоса алғанға дейін 
ұлғаюымен байланысты бұзушылықтар;

3) өрескел бұзушылықтар – әкімшілік жауапкершілікке әкеп соғатын бөлікте жеке кәсіпкерлік 
субъектілерін қолдау мен қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілерде белгіленген, 
тексерілетін субъектілердің мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру тәртібін сақтау талаптары-
на, рұқсаттар және хабарламалар беру не беруден бас тарту мерзімін сақтамаудың, заңсыз 
тексерулердің, шағымдардың екі және одан да көп фактілерінің болуына байланысты, алдыңғы 
жылдың осыған ұқсас кезеңімен салыстырғанда жүргізілген тексерулер, рұқсаттар және хабар-
ламалар беруден, мемлекеттік қолдауды жүзеге асырудан бас тартулар санының 20 %-дан 
аса ұлғаюына байланысты бұзушылықтар; 

4) тексерілетін субъектілер – жеке кәсіпкерлік субъектілері қызметінің салаларында 
мемлекеттік бақылауды және қадағалауды, лицензиялауды немесе басқа рұқсат құжаттарын 
беруді, кәсіпкерлік қызметті немесе өзге іс-қимылдарды жүзеге асыруға хабарламалар 
қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен олардың аумақтық бөлімшелері 
(болған жағдайда) және жеке кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдауды жүзеге асы-
ратын заңды тұлғалар, оның ішінде мемлекеттік органдар, заңды тұлғалардың филиалдары 
мен өкілдіктері.

4. Ішінара тексеру жоғары тәуекел дәрежесіне жатқызылған тексерілетін субъектілердің:
1) жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қызметі салаларында мемлекеттік бақылауды және 

қадағалауды жүзеге асыру;
2) лицензиялау немесе өзге рұқсат құжаттарын беру, кәсіпкерлік қызметті немесе өзге іс-

қимылдарды жүзеге асыруға хабарлама қабылдау;
3) мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру тәртібін сақтау мәселелері бойынша жүзеге асырылады.
5. Ішінара тексеру жүргізудің жиілігі субъективті критерийлер бойынша алынатын ақпаратқа 

жүргізілетін талдау мен бағалаудың нәтижелері бойынша айқындалады және тексерілетін бір 
субъектіге қатысты жылына бір реттен көп болмайды.

6. Жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдау мен қорғау саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау 
критерийлері ішінара тексерулер үшін субъективті критерийлер арқылы қалыптастырылады.

7. Мемлекеттік органның аумақтық бөлімшелері не заңды тұлғаның филиалдары мен 
өкілдіктері болған жағдайда жеке кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін 
бұзудың жоғары ықтималдығы бар аумақтық бөлімшелерді, заңды тұлғалардың филиалда-
ры мен өкілдіктерін айқындау мақсатында тәуекел дәрежесін бағалау жүйесінің іс-шаралары 
әрбір тексерілетін субъектінің аумақтық бөлімшелеріне, заңды тұлғалардың филиалдары мен 
өкілдіктеріне қатысты қолданылады.

8. Субъективті критерийлерді айқындау мынадай:
1) ақпарат жинау;
2) ақпаратты талдау және тәуекелдерді бағалау кезеңдерін қолдана отырып жүзеге асырылады. 
9. Ақпарат жинау Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзатын тексерілетін 

субъектілерді анықтау үшін қажет. 
10. Алынған ақпараттарды талдау және бағалау жартыжылдықта бір рет жүзеге асырыла-

ды. Талданатын кезең соңғы жартыжылдық болып табылады.
11. Тәуекел дәрежесін бағалау үшін мынадай ақпарат көздері:
1) тексерілетін субъектілер ұсынатын есептілік пен мәліметтерді мониторингілеу нәтиже-

лері, мемлекеттік органдар, мекемелер және салалық ұйымдар жүргізетін автоматтан дырылған 
ақпараттық жүйелер деректері; 

2) бұрынғы тексерулер нәтижелері; бұл ретте, бұзушылықтың ауыртпалық дәрежесі (өрес-
кел, елеулі, болмашы) тексеру парақтарында көрсетілген Қазақстан Республикасы заңна масы-
ның талаптары сақталмаған жағдайда белгіленеді;

3) шағымдардың болуы және саны;
4) уәкілетті органдар мен ұйымдар сұраныс бойынша ұсынатын мәліметтерді талдау 

нәтижелері пайдаланылады.
12. Қолда бар ақпарат көздері негізінде субъективті критерийлер өрескел, елеулі және 

болмашы деген үш тәуекел дәрежесіне бөлінеді. 
Жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдау мен қорғау саласындағы субъективті критерийлер 

осы Критерийлерге қосымшада көрсетілген.
13. Тексерілетін субъектіні тәуекел дәрежесіне жатқызу үшін тәуекел дәрежесінің 

көрсеткішін есептеудің мынадай тәртібі қолданылады.
Бір өрескел бұзушылық анықталған кезде тексерілетін субъектіге 100 тәуекел дәрежесінің 

көрсеткіші теңестіріледі және оған қатысты іріктеп тексеру жүргізіледі.
Егер өрескел бұзушылықтар анықталмаса, онда тәуекел дәрежесінің көрсеткішін айқындау 

үшін елеулі және болмашы дәрежедегі бұзушылықтар бойынша қосынды көрсеткіш есептеледі.
Елеулі бұзушылықтар көрсеткішін айқындау кезінде 0,7 коэффициенті қолданылады және 

бұл көрсеткіш мына формула бойынша есептеледі:
ΣРз = (ΣР2 х 100/ΣР1) х 0,7

мұндағы:
ΣРз – елеулі бұзушылықтардың көрсеткіші;
ΣР2 – анықталған елеулі бұзушылықтардың саны;
ΣР1 – елеулі бұзушылықтардың жалпы саны; 
Болмашы бұзушылықтардың көрсеткішін айқындау кезінде 
0,3 коэффициенті қолданылады және бұл көрсеткіш мына формула бойынша есептеледі:

ΣРн = (ΣР2 х 100/ΣР1) х 0,3
мұндағы:
ΣРн – болмашы бұзушылықтардың көрсеткіші;
ΣР2 – анықталған болмашы бұзушылықтардың саны; 
ΣР1 – болмашы бұзушылықтардың жалпы саны;
Тәуекел дәрежесінің жалпы көрсеткіші (ΣР) 0-ден 100-ге дейінгі шәкіл бойынша есептеледі 

және мына формула бойынша елеулі және болмашы бұзушылықтардың көрсеткіштерін қосу 
арқылы анықталады:

ΣР = ΣРз + ΣРн
мұндағы:
ΣР – тәуекел дәрежесінің жалпы көрсеткіші;
ΣРз – елеулі бұзушылықтардың көрсеткіші;
ΣРн – болмашы бұзушылықтардың көрсеткіші.
14. Тәуекел дәрежесінің көрсеткіштері бойынша тексерілетін субъект: 
1) тәуекел дәрежесінің көрсеткіші – 60-тан 100-ге дейін болса және оған қатысты ішінара 

тексеру жүргізілетін болса – жоғары тәуекел дәрежесіне; 
2) тәуекел дәрежесінің көрсеткіші 0-ден 60-қа дейін болса және оған қатысты ішінара 

тексеру жүргізілмейтін болса – жоғары дәрежеге жатпайтын тәуекел дәрежесіне жатады. 
15. Іріктеп тексерулердің тізімдері: 
1) субъективті критерийлер бойынша тәуекел дәрежесінің көрсеткіші ең жоғары тексерілетін 

субъектілердің басымдығы;
2) мемлекеттік органның тексерулерді жүзеге асыратын лауазымды тұлғаларына түсетін 

жүктемелері ескеріле отырып жасалады. 
16. Ішінара тексерулер талдау мен бағалаудың нәтижелері бойынша жартыжылдыққа 

қалыптастырылатын реттеуші мемлекеттік органның бірінші басшысы бекітетін ішінара тексеру 
тізімдерінің негізінде жүргізіледі. Іріктеп тексерулер тізімдері тиісті есепті кезең басталғанға 
дейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей құқықтық статистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі бойынша уәкілетті органға жіберіледі. 

(Жалғасы 19-бетте) 
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Жеке кәсіпкерлік субъектілерін қорғау мен қолдау саласындағы тәуекел дәрежесін 
бағалау критерийлеріне қосымша

Жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдау мен қорғау саласындағы субъективті критерийлер

№
т/т

Критерийлер Бұзушылық 
дәрежесі

1 2 3
1. Тексерілетін субъектілер ұсынатын есептілік пен мәліметтерді мониторингілеу 
нәтижелері, мемлекеттік органдар, мекемелер және салалық ұйымдар жүргізетін 

автоматтандырылған ақпараттық жүйелер деректері
1 Екі және одан да көп рұқсаттар және хабарламалар беру не беруден 

бас тарту мерзімдерін сақтамау фактілері
Өрескел

2 Рұқсаттар және хабарламалар беру не беруден бас тарту мерзімдерін 
сақтамау фактісінің болуы

Елеулі

3 Тексерулер тағайындау туралы актіні тіркеусіз жүргізілген екі және 
одан да көп заңсыз тексерулердің болуы 

Өрескел

4 Тексеру тағайындау туралы актіні тіркеусіз жүргізілген бір заңсыз тек-
серу фактісінің болуы

Елеулі

5 Алдыңғы жылдың осыған ұқсас кезеңімен салыстырғанда жүргізілген 
тексерулер санының 20%-дан аса ұлғаюы

Өрескел

6 Алдыңғы жылдың осыған ұқсас кезеңімен салыстырғанда жүргізілген 
тексерулер санының 20% қоса алғанға дейін ұлғаюы 

Елеулі

7 Алдыңғы жылдың осыған ұқсас кезеңімен салыстырғанда жүргізілген 
тексерулер санының 10% қоса алғанға дейін ұлғаюы 

Болмашы

8 Алдыңғы жылдың осыған ұқсас кезеңімен салыстырғанда рұқсат беру-
ден бас тартулар санының 20%-дан аса ұлғаюы

Өрескел

9 Алдыңғы жылдың осыған ұқсас кезеңімен салыстырғанда рұқсат беру-
ден бас тартулар санының 20% қоса алғанға дейін ұлғаюы

Елеулі

10 Алдыңғы жылдың осыған ұқсас кезеңімен салыстырғанда рұқсат беру-
ден бас тартулар санының 10% қоса алғанға дейін ұлғаюы

Болмашы

2. Шағымдардың болуы және саны
11 Екі және одан көп шағымның болуы Өрескел
12 Бір шағымның болуы Елеулі

3. Уәкілетті органдар мен ұйымдар сұраныс бойынша ұсынатын мәліметтерді талдау 
нәтижелері

13 Алдыңғы жылдың осыған ұқсас кезеңімен салыстырғанда мемлекеттік 
қолдауды жүзеге асырудан бас тартулар санының 20 %-дан аса 
ұлғаюы

Өрескел

14 Алдыңғы жылдың осыған ұқсас кезеңімен салыстырғанда мемлекеттік 
қолдауды жүзеге асырудан бас тартулар санының 20% қоса алғанға 
дейін ұлғаюы

Елеулі 

15 Алдыңғы жылдың осыған ұқсас кезеңімен салыстырғанда мемлекеттік 
қолдауды жүзеге асырудан бас тартулар санының 10% қоса алғанға 
дейін ұлғаюы

Болмашы

4. Бұрынғы тексерулер нәтижелері (бұзушылықтың ауыртпалық дәрежесі көрсетілген та-
лаптарды сақтамаған жағдайда белгіленеді)

Тексерілетін субъектілердің жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қызметі салаларындағы 
мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру тәртібін сақтауы саласындағы 

критерийлер
16 Реттеуші мемлекеттік органдардың және кәсіпкерлік жөніндегі 

уәкілетті органның бірлескен актісімен бекітілген және мемлекеттік 
органның ресми интернет-ресурсында жарияланған тексерулер 
жүргізудің ерекше тәртібі үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін 
бағалау критерийлерінің болуы

Болмашы

17 Ішінара тексеру жүргізуге арналған бақылау және қадағалау 
органының жеке кәсіпкерлік субъектілері ұсынатын есептілікке, жо-
спардан тыс тексерулер мен бақылаудың және қадағалаудың өзге де 
нысандарының нәтижелеріне, өзге де ақпаратқа талдау жүргізуі

Елеулі

18 Салық кодексінде көзделген жағдайларды қоспағанда, реттеуші 
мемлекеттік орган кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен бірлесе 
отырып бекіткен және мемлекеттік органның ресми интернет-ре-
сурсында жарияланған, ішінара тексеру жүргізу кезінде тексерілетін 
субъектілерді (объектілерді) іріктеуге арналған тәуекел дәрежесін 
бағалау критерийлеріне қатысты актілердің болуы

Болмашы

19 Жеке кәсіпкерлік саласында тексерілетін субъектілерді (объектілерді) 
тексерулердің, бару арқылы жүргізілетін бақылау мен қадағалаудың 
өзге де нысандарының, сондай-ақ тексеру парақтарына сәйкес 
анықталған бұзушылықтардың және оларға қолданылған әкімшілік 
ықпал ету шаралары санының ведомстволық есебінің тұрақты және 
үзіліссіз негізде жүргізілуі

Болмашы

20 Ведомстволық есептіліктің жиынтық деректерінің орталық және жергі лікті 
атқарушы органның ресми интернет-ресурсында ай сайын жариялануы

Болмашы

21 Реттеуші мемлекеттік орган мен кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті 
органның бірлескен актісімен бекітілген және мемлекеттік органның 
ресми интернет-ресурсында жарияланған, жеке кәсіпкерлік 
саласындағы тексеру парақтарының болуы

Елеулі

22 Нақты жеке кәсіпкерлік субъектісіне қатысты тексерулер жүргізудің 
ерекше тәртібі бойынша тексеруді реттеуші мемлекеттік орган неме-
се жергілікті атқарушы орган тәуекелдерді бағалау жүйесіне сәйкес 
бекіткен жартыжылдық кесте негізінде жүргізу және алдыңғы тексеру-
лерге қатысты белгіленген уақыт аралықтарын ескеріп жүргізу

Өрескел

23 Кодекстің 144-бабының 3-тармағында көзделмеген негіздемелер 
бойынша нақты жеке кәсіпкерлік субъектісіне қатысты жоспардан тыс 
тексерулер жүргізу

Өрескел

24 Бұзушылықтар жасалған сәтте олардың жолын кесу қажет болған 
жағдайда, тікелей жұмыстан тыс уақытта (түнгі уақыт, демалыс не-
месе мереке күндері) жүргізілетін жоспардан тыс тексерулерді қоспа-
ғанда, тәуекел дәрежесін бағалау негізінде тексерулер жүргізудің 
ерек ше тәртібі бойынша тексеруді, ішінара және жоспардан тыс тексе-
руді ішкі еңбек тәртібі қағидаларында белгіленген, жеке кәсіпкерлік 
субъектісінің жұмыс уақытында жүргізу 

Елеулі

25 Мына:
1) жарылғыш заттардың айналысы мен олардың жұмыс істеуінің 
белгіленген қағидаларының сақталуына; 2) азаматтық және қызметтік 
қару мен оның патрондарының, азаматтық пиротехникалық заттар 
мен оларды қолдана отырып жасалған бұйымдардың айналымы са-
ласында жұмыс істейтін жеке және заңды тұлғалардың қызметіне; 3) 
атом энергиясына, радиоактивті заттарға; 4) улардың, қару-жарақтың, 
әскери техниканың және жекелеген қару түрлерінің, жарылғыш 
және пиротехникалық заттар мен оларды қолдана отырып жасалған 
бұйымдардың айналымы саласында жұмыс істейтін жеке және заңды 
тұлғалардың қызметіне байланысты бақылау мен қадағалауды қоспа-
ғанда, шағын кәсіпкерлік, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілеріне 
қатысты (қайта ұйымдастыру тәртібімен құрылған заңды тұлғалар 
мен қайта ұйымдастырылған заңды тұлғалардың құқықтық 
мирасқорларынан басқа) мемлекеттік тіркелген күнінен бастап үш жыл 
бойы тәуекел дәрежесін бағалау негізінде тексерулер жүргізудің ерек-
ше тәртібі бойынша тексерулер, ішінара тексерулер жүргізбеу

Елеулі

26 Анонимді өтініштер бойынша жоспардан тыс тексерулер жүргізбеу Елеулі
27 Нақты емес жеке кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты анықталған және 

жоспардан тыс тексерудi тағайындауға негiз болған фактiлер мен мән-
жайлар бойынша жоспардан тыс тексерулер жүргізу

Елеулі

28 Тексеру жүргізу туралы хабарлау мерзімдерінің сақталуы Өрескел
29 Тексеруді оны тағайындау туралы актісіз, оның ішінде онда Кодекстің 

145-бабының 2-тармағында көзделген ақпаратты көрсете отырып жүргізу
Елеулі

30 Қызметкерлердің өмiрi мен денсаулығына қатер төнген жағдайда 
мемлекеттік еңбек инспекциясының еңбек қауiпсiздiгi және 
еңбектi қорғау саласындағы талаптарын сақтау бойынша жо-
спардан тыс тексерулерді, салық қызметi органдары Қазақстан 
Республикасының Салық кодексiне сәйкес жүзеге асыратын қарсы 
тексерулердi қоспағанда, тексеруді тағайындау туралы актіні тек-
серулер басталғанға дейін құқықтық статистика және арнайы есеп-
ке алу жөніндегі уәкілетті органда, оны жеке кәсіпкерлік субъектісі 
орналасқан жер бойынша құқықтық статистика және арнайы есепке 
алу жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне ұсыну, оның 
ішінде электронды форматта ұсыну арқылы тіркеуді жүзеге асыру

Елеулі

31 Тексеру жүргізудің мерзімдері мен нысанасын көрсете отырып, осы 
тексеру басталғанға дейін кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын тәуекел 
дәрежесін бағалау негізінде тексерулер жүргізудің ерекше тәртібі бой-
ынша тексеру, ішінара тексеру жүргізудің басталатыны туралы жеке 
кәсіпкерлік субъектісіне жазбаша түрде хабарлауды жүзеге асыру

Өрескел

32 Кодекстің 144-бабының 3-тармағының 2), 7), 9), 10) тармақшаларында, 
6 және 7-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, тексе-
ру жүргізудің нысанасын көрсете отырып, тексерудің өзі басталғанға 
дейін кемiнде бiр тәулiк бұрын жоспардан тыс тексеру жүргiзудiң ба-
сталатыны туралы жеке кәсіпкерлік субъектісіне жазбаша түрде ха-
барлауды жүзеге асыру

Өрескел

33 Жеке кәсіпкерлік субъектісі тексеруді тағайындау туралы актіні 
қабылдаудан бас тартқан немесе тексеруді жүзеге асыратын бақылау 
және қадағалау органының лауазымды адамының тексеру жүргізуге 
қажетті материалдарға қол жеткізуіне кедергі келтірген жағдайда 
тексеруді жүзеге асыратын бақылау және қадағалау органы лауазым-
ды адамы және жеке кәсіпкерлік субъектісінің уәкілетті тұлғасы қол 
қойған хаттаманы жасау 

Елеулі

34 Жеке кәсіпкерлік субъектісін және құқықтық статистика және ар-
найы есепке алу жөніндегі органды тексеру жүргізуші лауазымды 
адамдардың құрамын ауыстырған жағдайда тексеру тағайындау тура-
лы актіде көрсетілмеген адамдардың тексеруге қатысуы басталғанға 
дейін ауыстыру себебі көрсетілген хабарламаның болуы 

Елеулі

35 Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген салықтық 
тексеруді, сондай-ақ салалық ерекшеліктері ескеріле отырып, тексеру-
лер жүргізудің мынадай:
1) санитариялық-эпидемиологиялық бақылау саласындағы тексеру-
лер – он бес жұмыс күніне дейін болатын және он бес жұмыс күніне 
дейін ұзартылатын; 2) ветеринария, өсімдіктер карантині және оларды 
қорғау, тұқым шаруашылығы, астық және мақта нарығы саласындағы 
тексерулер – бес жұмыс күнінен аспайтын және бес жұмыс күніне 
дейін ұзартылатын; 3) техникалық жағынан күрделілігі ескеріле оты-
рып, құрылыс объектілеріндегі еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
бөлігінде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын сақтау 
саласындағы тексерулер: техникалық жағынан күрделі объектілерге 
жатқызылатындарға – бес жұмыс күнінен аспайтын және бес жұмыс 
күніне дейін ұзартылатын; техникалық жағынан күрделі объектілерге 
жатқызылмайтындарға – жұмыс күнінің 4 сағатынан аспайтын және 
жұмыс күнінің 8 сағатына дейін ұзартылатын мерзімдер белгіленген 
санитариялық-эпидемиологиялық бақылау, ветеринария, өсімдіктер 
карантині және оларды қорғау, тұқым шаруашылығы, астық және 
мақта нарығы, құрылыс объектілеріндегі еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау бөлігінде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын 
сақтау саласында жүргізілетін тексерулерді жүргізу кезіндегі жекеле-
ген жағдайларды қоспағанда, микрокәсіпкерлік субъектілеріне бес 
жұмыс күні ішінде, шағын, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 
отыз жұмыс күні ішінде тексерулер жүргізу

Өрескел

36 Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген салықтық 
тексеруді жүргізу кезіндегі жекелеген жағдайларды қоспағанда, ар-
найы зерттеулер, сынақтар, сараптамалар жүргізу қажет болған 
жағдайда, сондай-ақ тексеру көлемінің ауқымды болуына байланысты 
бақылау және қадағалау органы басшысының (не оның орнындағы 
адамның) тексеру мерзімін отыз жұмыс күнінен аспайтын мерзімге бір 
рет қана ұзартуды жүзеге асыруы

Өрескел

37 Тексеру мерзімдері ұзартылған жағдайда құқықтық статистика және 
арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті органда тіркей отырып және 
тексеру тағайындау туралы алдыңғы актінің нөмірі мен тіркелген күнін 
және ұзартудың себебін көрсете отырып, тексеруді ұзарту туралы 
қосымша актіні ресімдеу

Елеулі

38 Тексеру жүргізуді жүргізілетін тексеру шеңберінде шет мемлекеттер-
ден айтарлықтай маңызы бар мәліметтер және құжаттар алу, отыз 
жұмыс күнінен асатын мерзімде арнайы зерттеулер, сынақтар, са-
раптамалар жүргізу қажет болған жағдайларда, оларды алғанға не 
орындағанға дейін тоқтата тұруды жүзеге асыру

Елеулі

39 Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті ор-
ганды хабардар ете отырып, тексеруді тоқтата тұрғанға не қайта 
бастағанға дейін бір күн бұрын жеке кәсіпкерлік субъектісін тексеруді 
тоқтата тұру не қайта бастау туралы хабардар ету

Өрескел

40 Тексеруді тоқтата тұру немесе қайта бастау кезінде тексеруді тоқтата 
тұру не қайта бастау туралы акт шығару

Өрескел

41 Тексеруі тоқтатылған және Кодекстің 148-бабында белгіленген 
мерзімдерде қайта басталмаған жеке кәсіпкерлік субъектісін қайта 
тексеруге жол бермеу

Өрескел

42 Өнімнің үлгілерін іріктеу актісімен расталған өнімдердің үлгілерін 
іріктеуді бақылау және қадағалау органының лауазымды адамының 
жеке кәсіпкерлік субъектісі басшысының немесе өкілінің және жеке 
кәсіпкерлік субъектісінің уәкілетті адамының қатысуымен жүргізу

Өрескел

43 Өнімдердің үлгілерін іріктеу актісінде Кодекстің 150-бабында 
көзделген ақпаратты көрсету

Елеулі

44 Тексеру жүргізу кезінде Кодекстің 151-бабында көзделген шектеулерді 
сақтау

Өрескел

45 Тексерудің нәтижелері бойынша тексеру нәтижелері туралы актіні 
Кодекстің 152-бабының 1-тармағында көзделген ақпаратты көрсетіп 
жасау 

Елеулі

46 Тексеру нысанасына жатпайтын талаптарды қою және өтініш жасамау Өрескел
47 Тексерілетін субъектінің өздерінің құзыретіне кірмейтін мәселелер 

бойынша тексерулер тағайындамау
Өрескел

48 Бақылау және қадағалау органының лауазымды адамдарының 
бақылау және қадағалау жүргізу кезiнде Кодекстің 154-бабының 
3-тармағында көзделген мiндеттерді сақтауы

Елеулі

Тексерілетін субъектілердің лицензиялау немесе өзге рұқсат құжаттарын беру, кәсіпкерлік 
қызметті немесе өзге іс-әрекеттерді жүзеге асыруға хабарлама қабылдау тәртібін сақтауы 

саласындағы критерийлер
49 Жеке кәсіпкерлік субъектілерінен «Рұқсаттар және хабарламалар 

туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы 
Заңында (бұдан әрі – Рұқсаттар және хабарламалар туралы заң) 
көзделмеген рұқсаттардың немесе хабарламалардың болуын талап 
етпеуі

Елеулі

50 Тексерілетін субъектілердің Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінде тікелей көзделмеген құжаттарды беруді талап етпеуі

Елеулі

51 Мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны 
құрайтын ақпаратты қоспағанда, берілген рұқсаттар, жіберілген хабар-
ламалар, рұқсаттар берудің және хабарламалар жіберудің шарттары 
туралы мәліметтерді «электрондық үкіметтің» веб-порталында және 
тексерілетін субъектінің интернет-ресурстарында қазақ және орыс 
тілдерінде орналастыру

Елеулі

52 Тексерілетін субъектілердің Рұқсаттар және хабарламалар туралы 
заңның 21-бабының 2-тармағында көрсетілген міндеттерді сақтауы

Елеулі

53 Рұқсаттың Қазақстан Республикасының барлық аумағында 
қолданылуы Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 
жағдайларда ғана шектеледі

Елеулі

(Жалғасы. Басы 18-бетте) 54 Рұқсаттарды беру біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына жау-
ап беретін барлық тұлғалар үшін тең негіздерде және жағдайларда 
жүзеге асырылады

Елеулі

55 Тексерілетін субъектінің лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдерін 
жүзеге асыру кезінде өтініш берушінің құжаттарын алған сәттен бастап 
екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруді 
жүзеге асыруы

Өрескел

56 Лицензиялау және рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру кезінде 
өтініш берушінің құжаттарын қараудан бас тартуды Рұқсаттар 
және хабарламалар туралы заңның 25-бабының 1-тармағында 
көзделген мерзімдерде ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі 
анықталған жағдайда ғана жүзеге асыру

Өрескел

57 Рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру кезінде рұқсат беру органының 
өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңдарында, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулыларында немесе Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық банкінің нормативтік құқықтық актілерінде белгілен ген 
талаптарға сәйкестігі тұрғысынан мемлекеттік органдардан келісімдер 
(ілеспе рұқсаттарды) алуы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулыларыда немесе Қазақстан Республикасы Президен тінің 
жарлықтарында белгіленген жағдайларда ғана жүзеге асырылады

Өрескел

58 Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 
Президентінің жарлықтарында немесе Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің қаулыларында белгіленген жағдайларда өтініш берушінің 
Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 
Президентінің жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулыларында немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкестігі 
тұрғысынан мемлекеттік органдардың келісімдерін (ілеспе 
рұқсаттарды) алу үшін, егер екінші санаттағы рұқсаттар үшін 
Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 
Президентінің жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулыларында немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
нормативтік құқықтық актілерінде өзгеше мерзім көзделмесе, рұқсат 
беру органының өтініш берушінің рұқсатты және (немесе) оған 
қосымшаны алуға арналған құжаттары тіркелген күннен бастап екі 
жұмыс күні ішінде өтініш берушінің алдағы қызметті жүзеге асыру 
орны бойынша тиісті мемлекеттік органдарға сауал жіберу

Өрескел

59 Тексерілетін субъектінің рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны 
беру мерзімі өткен сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей 
өтініш берушіге оны беруді жүзеге асыруы

Өрескел

60 Жеке немесе заңды тұлғаның не шетелдік заңды тұлға филиалының 
немесе өкілдігінің қызметті жүзеге асыру орны бойынша берілетін 
«объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілетін лицен-
зияларды қоспағанда, жергілікті атқарушы органдар немесе орталық 
мемлекеттік органның аумақтық органдары лицензиарлар болып 
табылған жағдайларда, оларға лицензия және (немесе) лицензияға 
қосымшаны беруді тіркеу орны бойынша жүзеге асыруы

Елеулі

61 Өтініш берушілерден лицензияны және (немесе) лицензияға қосымша-
ны беру үшін Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 29-бабы-
ның 3-тармағында көзделмеген өзге құжаттарды ұсынуды талап етпеу

Елеулі

62 Егер лицензиар Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 29-
бабы 3-тармағының 2) - 5) тармақшаларында көзделген құжаттар 
туралы ақпаратты тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алуға 
мүмкіндігі болса, оларды өтініш берушіден ұсынуды талап етпеу

Елеулі

63 Лицензиясы бар қызмет түрi немесе іс-қимылдар (операция) 
шеңберiнде жарамды лицензияға қосымша беру кезінде өтініш 
берушілерден Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 29-
бабы 6-тармағының 1) - 3) тармақшаларында көзделген құжаттарды 
қоспағанда, өзге құжаттарды талап етпеу

Елеулі

64 Егер рұқсаттар және хабарламалар туралы заңға 1-қосымшада 
өзгеше көзделмеген болса, лицензияны беруді оның қолданылу 
мерзімін шектеусіз жүзеге асыру

Елеулі

65 Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны не оларды бе-
руден дәлелді бас тартуды Қазақстан Республикасының заңдарына 
сәйкес белгіленген тиісті құжаттармен қоса өтініш ұсынылған күннен 
бастап отыз жұмыс күнінен кешіктірілмей берілетін атом энергия сын 
пайдалану, қаржы саласындағы және қаржы ресурстарын шоғырлан-
дыруға байланысты қызмет, білім беру, мұнай және газ саласындағы 
лицензияларды және (немесе) лицензияларға қосым шаларды 
қоспағанда, он бес жұмыс күнінен кешіктірмей беруді жүзеге асыру

Өрескел

66 Лицензияға қосымшаларды (лицензияға қосымшалардың 
телнұсқаларын) беру кезінде лицензиялық алымды алмау

Елеулі

67 Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 44-бабында 
көзделген жағдайларда лицензияларды және (немесе) лицензияға 
қосымшаларды беру кезінде лицензиялық алым алмау

Елеулі

68 Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 32-бабының 
1-тармағында көзделмеген жағдайларда лицензияны және (немесе) 
лицензияға қосымшаны беруден бас тартуды жүзеге асыру

Өрескел

69 Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 33-бабының 
1-тармағында көзделген жағдайларда лицензияны және (немесе) 
лицензияға қосымшаны беруден бас тартуды жүзеге асыру

Елеулі

70 Лицензияны және (немесе) қосымшаны қайта ресімдеу кезінде 
Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 33-бабы 3-тармағының 
1) - 4) тармақшаларында көзделген құжаттарды қоспағанда, өтініш 
берушіден өзге құжаттарды ұсынуды талап етпеу

Елеулі

71 Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 34-бабының 4 және 
5-тармақтарында көзделген негіздер бойынша қайта ресімдеуді 
қоспағанда, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше 
белгіленбесе, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны 
қайта ресімдеу кезінде лицензиардың өтініш берушінің біліктілік талап-
тарына сәйкестігіне тексеруді жүзеге асырмауы

Елеулі

72 Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 33-бабының 1-тармағы-
ның 1), 2), 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында көзделген негіздер бой-
ынша бастамашылық жасалған лицензияны және (немесе) лицензияға 
қосымшаны қайта ресімдеуден құжаттарды беруші Рұқсаттар және 
хабарламалар туралы заңның 33-бабының 3-тармағында және 
6-тармағының екінші бөлігінде көзделген құжаттарды ұсынбаған неме-
се тиісінше ресімдемеген жағдайда, сондай-ақ өтініш беруші біліктілік 
талаптарына сай болмаған жағдайда, егер осындай тексерудің 
қажеттігі заңдарда көзделсе, бас тартуды жүзеге асыру

Өрескел

73 Қайта ресімделген лицензияларды және (немесе) лицензияларға 
қосымшаларды Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 
48-бабының ережелерін сақтай отырып, электрондық нысанда 
ресімдеуді жүзеге асыру

Болмашы

74 Лицензиардың лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны 
қайта ресімдеуді Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 34-ба-
бында өзгеше мерзім белгіленбесе, Рұқсаттар және хабарламалар ту-
ралы заңның 33-бабының 3-тармағында көзделген құжаттар берілген 
сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде жүзеге асыруы

Өрескел

75 Өтініш берушінің таңдауы бойынша лицензияланатын қызметтің 
бір түріне (кіші түріне) лицензиялары бар бірнеше заңды тұлға-
лицензиаттардың бірігуі нәтижесінде жаңадан пайда болған 
заңды тұлғаға тек бір ғана лицензияны және (немесе) лицензияға 
қосымшаны қайта ресімдеуді жүзеге асыру

Елеулі

76 Егер қосылатын заңды тұлғада және қосылатын заңды тұлғаны өзіне 
қосып алған заңды тұлғада лицензияланатын бір қызмет түріне не-
месе лицензияланатын қызмет түрінің кіші түріне лицензиялар болса, 
қосылатын заңды тұлғаның лицензиясын заңды тұлғаны қосып алған 
заңды тұлғаға қайта ресімдеуді жүргізбеу

Елеулі

77 Рұқсат беру органының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 
34-бабының 4 және 5-тармақтарында көзделген негіздер бойынша 
бастамашылық жасалған лицензияларды және (немесе) лицензияға 
қосымшаларды қайта ресімдеуден бас тартуды Рұқсаттар және хабар-
ламалар туралы заңның 34-бабы 4-тармағының бесінші бөлігінде және 
5-тармағының 5-бөлігінде көзделген жағдайларда ғана жүзеге асыруы

Елеулі

78 Рұқсат беру органдарының Рұқсаттар және хабарламалар туралы 
заңның 34-бабының 4 және 5-тармақтарында көзделген негіздер 
бойынша лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта 
ресімдеу кезінде Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 34-
бабы 6-тармағының ережелерін сақтауы

Елеулі

79 Лицензиардың Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 
34-бабы ның 4 және 5-тармақтарында көзделген негіздер бойынша 
өтініш берушінің лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны 
қайта ресімдеуге берілген құжаттарын тіркеген күннен бастап екі 
жұмыс күні ішінде, егер Қазақстан Республикасының заңдарында, 
Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында неме-
се Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында белгіленген 
болса, өтініш берушінің Қазақстан Республикасының заңдарында, 
Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулыларында немесе Қазақстан Республи-
касы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген 
талаптарға сәйкестігі тұрғысынан мемлекеттік органдардың келісім-
дерін (ілеспе рұқсаттарын) алу үшін өтініш берушінің өз қызметін жүзе-
ге асыру орны бойынша тиісті мемлекеттік органдарға сауал жіберуі

Өрескел

80 Лицензиарлардың Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 
34-бабында белгіленген мерзімдер ішінде қайта ресімделген ли-
цензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны не оларды қайта 
ресімдеуден дәлелді бас тартуды беруді жүзеге асыруы

Өрескел

81 Лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданылуын 
Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 35-бабының 
1-тармағында көзделмеген жағдайларда тоқтатуды жүзеге асырмау

Елеулі

82 Рұқсат беру органдарының Рұқсаттар және хабарламалар ту-
ралы заңның 36-бабында көзделген жекелеген қызмет түрлерін 
лицензиялаудың ерекше шарттарын сақтауы

Елеулі

83 Рұқсат беру органдарының экспорт және импорт саласындағы лицен-
зиялау туралы жалпы ережелерді сақтауы

Елеулі

84 Рұқсат беру органдарының Қазақстан Республикасының заңдарында, 
Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулыларында немесе Қазақстан Республи-
касы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде айқындалған 
рұқсат беру талаптарын ұсынуды және екінші санаттағы рұқсаттарды беру 
үшін қажетті құжаттардың тізбесін ұсынуды талап етуді жүзеге асыруы

Елеулі

85 Рұқсат беру органдарының екінші санаттағы рұқсаттардың Қазақ-
стан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулы-
ларында немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік 
құқықтық актілерінде белгіленген мерзімдерде берілуін сақтауы

Өрескел

86 Рұқсат беру органының екінші санаттағы рұқсатты беруден бас тарту-
ды Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 
Президентінің жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулы ларында немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің норма-
тивтік құқықтық актілерінде көзделген негіздер бойынша жүзеге асыруы

Өрескел 

87 Рұқсат беру органының екінші санаттағы рұқсатты беру үшін 
белгіленген мерзімдерде өтініш берушіге екінші санаттағы рұқсатты 
беруден дәлелді бас тартуды жүзеге асыруы

Өрескел

88 Екінші санаттағы рұқсаттың қолданылуын Қазақстан Республикасының 
заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында, 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында немесе Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде айқын-
далған жағдайларда және тәртіппен ғана тоқтатуды жүзеге асыру

Елеулі

89 Рұқсат беру органының рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымша-
ның телнұсқаларын өтініш берілген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде 
рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның оң жақтағы жоғарғы 
бұрышында «Телнұсқа» деген жазумен және олардың алғаш берілген 
күні мен қайта ресімделген күнін көрсете отырып, беруді жүзеге асыруы

Елеулі

90 Рұқсат беру органының өтініш беруші тиісті өтінішті берген күннен 
бастап екі жұмыс күні ішінде рұқсаттар және хабарламалардың 
мемлекеттік электрондық тізіліміне қажетті өзгерістерді енгізуді және 
тиісті түзетулері бар рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны 
беруді жүзеге асыруы (берілген рұқсатта және (немесе) рұқсатқа 
қосымшада қателер анықталған жағдайда)

Елеулі

91 Рұқсат беру органының рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымша-
ның қолданысын тоқтата тұруды Қазақстан Республикасының заңда-
рында көзделген тәртіппен және негіздер бойынша жүзеге асыруы

Елеулі

92 Рұқсат беру органының өтініш берушінің бұзушылықтардың 
жойылғаны туралы өтініш берген күнінен бастап он жұмыс күні 
ішінде Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 51-бабының 
2-тармағында көзделген тәртіппен бұзушылықтардың жойылғанын 
рұқсаттық бақылауды жүзеге асыруы

Елеулі

93 Лицензиат немесе екінші санаттағы рұқсатты иеленуші тоқтата тұру 
мерзімі өткенге дейін рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны 
тоқтата тұру үшін негіз болған бұзушылықтардың жойылғаны туралы 
өтінішті бермеген жағдайда, рұқсат беру органдарының тоқтата тұру 
мерзімі өткен кезден бастап он жұмыс күні ішінде рұқсаттан және 
(немесе) рұқсатқа қосымшадан айыру (оны қайтарып алу) рәсіміне 
бастамашылық жасауды жүзеге асыруы

Елеулі

94 Айыру (кері қайтарып алу) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген тәртіппен және (немесе) негіздер бойынша жүзеге асыры-
латын агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган 
беретін рұқсаттарды қоспағанда, рұқсат беру органының рұқсаттан 
айыруды (кері қайтарып алуды) Қазақстан Республикасының 
заңдарында көзделген тәртіппен және (немесе) негіздер бойынша 
жүзеге асыруы

Елеулі

95 Тексерілетін субъектінің Рұқсаттар және хабарламалар туралы 
заңның 46-бабының 5-тармағын сақтауы

Елеулі

96 Хабарламалар қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік 
органдардың өтініш берушілерге рұқсаттар мен хабарламалардың 
мемлекеттік электрондық тізілімінен өтініш берушілердің жіберген 
хабарламалары туралы үзінді көшірмелерді өтініш жасалған күннен 
бастап үш жұмыс күні ішінде беруі

Өрескел

97 Автоматтандыруға жатпайтын рұқсаттарды қоспағанда, рұқсат 
беру органдарының қағаз нысанында жүзеге асырылған рұқсат 
беру рәсімдері туралы ақпаратты рұқсаттар мен хабарламалардың 
мемлекеттік электрондық тізіліміне рұқсат беру рәсімін жүзеге асыру-
мен бір мезгілде енгізуі

Елеулі

98 Рұқсат беру органдарының рұқсаттар мен хабарламалардың 
мемлекеттік электрондық тізілімін тұрақты негізде жүргізуі

Болмашы

99 Тексерілетін субъектілердің жеке немесе заңды тұлғаның қызметі 
немесе жекелеген қызмет түрлері немесе әрекеттері (операцияла-
ры) тоқтатыла тұрған жағдайда, рұқсаттар мен хабарламалардың 
мемлекеттік электрондық тізіліміне тиісті мәліметтерді енгізуі

Елеулі

100 Тексерілетін субъектінің рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік 
электрондық тізілімінен хабарламаны алып тастауды өтініш беруші-
нің өтініші, соттың жеке немесе заңды тұлғаның қызметіне немесе 
жекелеген қызмет түрлеріне немесе әрекеттеріне тыйым салу туралы 
шешімі бойынша жүзеге асыруы, сондай-ақ Қазақстан Республика-
сының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда жүзеге асыруы

Елеулі

Тексерілетін субъектілердің мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру тәртібін сақтауы 
саласындағы критерийлер 

101 Мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру кезінде жеке кәсіпкерлік 
субъектілеріне: 
1) Қазақстан Республикасының заңдары;

Өрескел

2) Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары;
3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары;
4) Қазақстан Республикасы министрлерінің және өзге де орталық мем-
лекеттік органдар басшыларының нормативтік құқықтық бұйрықтары;
5) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық 
актілері;
6) жергілікті өкілді органдардың шешімдері деңгейінде белгіленген 
талаптарды ұсыну

102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен немесе заңды күші 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы деңгейінен төмен емес 
өзге нормативтік құқықтық актімен белгіленген жеке кәсіпкерлік 
субъектілерін мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру тәртібінің 
(қағидаларының, шарттарының), оның ішінде:
жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мемлекеттік қолдау бағдарламасының 
шарттарына, критерийлеріне сәйкестігінің;
жеке кәсіпкерлік субъектілерінің өтініштерін қарау мерзімдерінің;
мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру мерзімдерінің;
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бой-
ынша мемлекеттік қолдауды жүзеге асырудан бас тартудың жүзеге 
асырылуының;
мемлекеттік қолдаудың заңды түрде жүзеге асырылуының сақталуы

Өрескел

103 Тәртібі мен нысаны Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен 
немесе заңды күші Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы дең-
гейінен жоғары өзге нормативтік құқықтық актімен бекітілген жеке кәсіп-
керлік субъектілерін мемлекеттік қаржылық қолдауды жүзеге асыру

Өрескел

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2016 жылғы 28 сәуірдегі №191 бұйрығына 2-қосымша

Тексерілетін субъектілердің жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қызметі салаларындағы 
мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру тәртібін сақтауы саласындағы тексе-
ру парағы (Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 138 және 139-баптарына сәйкес )

__________________________________________________________________ қатысты
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі 

 Тексерулерді тағайындау туралы акт ___________________________________________ 
    (№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы _____________________________ 
__________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) ЖСН, (БСН) ________________________
__________________________________________________________________
Орналасқан жерінің мекенжайы _______________________________________
__________________________________________________________________
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1 Реттеуші мемлекеттік органдардың және кәсіпкерлік 
жөніндегі уәкілетті органның бірлескен актісімен 
бекітілген және мемлекеттік органның ресми интер-
нет-ресурсында жарияланған тексерулер жүргізудің 
ерекше тәртібі үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін 
бағалау критерийлерінің болуы 

2 Ішінара тексеру жүргізуге арналған бақылау және 
қадағалау органының жеке кәсіпкерлік субъектілері 
ұсынатын есептілікке, жоспардан тыс тексеру-
лер мен бақылаудың және қадағалаудың өзге де 
нысандарының нәтижелеріне, өзге де ақпаратқа тал-
дау жүргізуі

3 «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 
2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 99-IV Кодексінде 
(Салық кодексі) (бұдан әрі - Салық кодексі) көзделген 
жағдайларды қоспағанда, реттеуші мемлекеттік орган 
кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен бірлесе оты-
рып бекіткен және мемлекеттік органның ресми интер-
нет-ресурсында жарияланған, ішінара тексеру жүргізу 
кезінде тексерілетін субъектілерді (объектілерді) 
іріктеуге арналған тәуекел дәрежесін бағалау 
критерийлеріне қатысты актілердің болуы

4 Жеке кәсіпкерлік саласында тексерілетін субъектілерді 
(объектілерді) тексерулердің, бару арқылы жүргізілетін 
бақылау және қадағалаудың өзге де нысандарының, 
сондай-ақ тексеру парақтарына сәйкес анықталған 
бұзушылықтардың және оларға қолданылған әкімшілік 
ықпал ету шаралары санының ведомстволық есебінің 
тұрақты және үзіліссіз негізде жүргізілуі

5 Ведомстволық есептіліктің жиынтық деректерінің 
орталық және жергілікті атқарушы органның ресми ин-
тернет-ресурсында ай сайын жариялануы

6 Реттеуші мемлекеттік орган мен кәсіпкерлік жөніндегі 
уәкілетті органның бірлескен актісімен бекітілген және 
мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында 
жарияланған жеке кәсіпкерлік саласындағы тексеру 
парақтарының болуы

7 Нақты жеке кәсіпкерлік субъектісіне қатысты тексе-
рулер жүргізудің ерекше тәртібі бойынша тексеруді 
реттеуші мемлекеттік орган немесе жергілікті 
атқарушы орган тәуекелдерді бағалау жүйесіне сәйкес 
бекіткен жартыжылдық кесте негізінде жүргізу және 
алдыңғы тексерулерге қатысты белгіленген уақыт 
аралықтарын ескеріп жүргізу

8 Кодекстің 144-бабының 3-тармағында көзделген негіз-
демелер бойынша нақты жеке кәсіпкерлік субъектісіне 
қатысты жоспардан тыс тексерулер жүргізу

9 Бұзушылықтар жасалған сәтте олардың жолын 
кесу қажет болған жағдайда, тікелей жұмыстан 
тыс уақытта (түнгі уақыт, демалыс немесе мереке 
күндері) жүргізілетін жоспардан тыс тексерулерді 
қоспағанда, тәуекел дәрежесін бағалау негізінде тек-
серулер жүргізудің ерекше тәртібі бойынша тексеруді, 
ішінара және жоспардан тыс тексеруді ішкі еңбек 
тәртібі қағидаларында белгіленген жеке кәсіпкерлік 
субъектісінің жұмыс уақытында жүргізілуі

10 Мына:
1) жарылғыш заттардың айналысы мен олардың жұ-
мыс істеуінің белгіленген қағидаларының сақталуына;
2) азаматтық және қызметтік қару мен оның 
патрондарының, азаматтық пиротехникалық заттар 
мен оларды қолдана отырып жасалған бұйымдардың 
айналымы саласында жұмыс істейтін жеке және заңды 
тұлғалардың қызметіне;
3) атом энергиясына, радиоактивті заттарға;
4) улардың, қару-жарақтың, әскери техниканың 
және жекелеген қару түрлерінің, жарылғыш және 
пиротехникалық заттар мен оларды қолдана отырып 
жасалған бұйымдардың айналымы саласында жұмыс 
істейтін жеке және заңды тұлғалардың қызметіне бай-
ланысты бақылауды және қадағалауды қоспағанда, 
шағын кәсіпкерлік, оның ішінде микрокәсіпкерлік 
субъек тілеріне қатысты (қайта ұйымдастыру тәртібі-
мен құрылған заңды тұлғалар мен қайта ұйымдас-
тырылған заңды тұлғалардың құқықтық мирасқор-
ларынан басқа) мемлекеттік тіркелген күнінен бастап 
үш жыл бойы тәуекел дәрежесін бағалау негізінде 
тексерулер жүргізудің ерекше тәртібі бойынша тексе-
рулер, ішінара тексерулер жүргізбеу

11 Анонимді өтініштер бойынша жоспардан тыс тексеру-
лер жүргізбеу

12 Нақты жеке кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты анық-
талған және жоспардан тыс тексерудi тағайындауға 
негiз болған фактiлер мен мән-жайлар бойынша жо-
спардан тыс тексерулер жүргізу

13 Тексеру жүргізу туралы хабарлау мерзімдерінің 
сақталуы

14 Тексеруді оны тағайындау туралы актісіз, оның ішінде 
онда Кодекстің 145-бабының 2-тармағында көзделген 
ақпаратты көрсете отырып жүргізу

15 Қызметкерлердің өмiрi мен денсаулығына қатер төнген 
жағдайда мемлекеттік еңбек инспекциясының еңбек 
қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы талап-
тарын сақтау бойынша жоспардан тыс тексерулерді, 
салық қызметi органдары Қазақстан Республикасының 
Салық кодексiне сәйкес жүзеге асыратын қарсы 
тексерулердi қоспағанда, тексеруді тағайындау тура-
лы актіні тексерулер басталғанға дейін құқықтық ста-
тистика және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті 
органда, оны жеке кәсіпкерлік субъектісі орналасқан 
жер бойынша құқықтық статистика және арнайы 
есепке алу жөніндегі уәкілетті органның аумақтық 
бөлімшесіне ұсыну, оның ішінде электронды форматта 
ұсыну арқылы тіркеуді жүзеге асыру

16 Тексеру жүргізудің мерзімдері мен нысанасын көрсете 
отырып, осы тексеру басталғанға дейін кемінде 
күнтізбелік отыз күн бұрын тәуекел дәрежесін бағалау 
негізінде тексерулер жүргізудің ерекше тәртібі бойын-
ша тексеру, ішінара тексеру жүргізудің басталатыны 
туралы жеке кәсіпкерлік субъектісіне жазбаша түрде 
хабарлауды жүзеге асыру

17 Кодекстің 144-бабының 3-тармағының 2), 7), 9) және 
10) тармақшаларында, 6 және 7-тармақтарында 
көзделген жағдайларды қоспағанда, тексеру 
жүргізудің нысанасын көрсете отырып, тексерудің өзі 
басталғанға дейін кемiнде бiр тәулiк бұрын жоспар-
дан тыс тексеру жүргiзудiң басталатыны туралы жеке 
кәсіпкерлік субъектісіне жазбаша түрде хабарлауды 
жүзеге асыру

18 Жеке кәсіпкерлік субъектісі тексеруді тағайындау 
туралы актіні қабылдаудан бас тартқан немесе 
тексеруді жүзеге асыратын бақылау және қадағалау 
органының лауазымды тұлғасының тексеру жүргізуге 
қажетті материалдарға қол жеткізуіне кедергі келтірген 
жағдайда тексеруді жүзеге асыратын бақылау және 
қадағалау органының лауазымды тұлғасы және жеке 
кәсіпкерлік субъектісінің уәкілетті тұлғасы қол қойған 
хаттаманы жасау

19 Жеке кәсіпкерлік субъектісін және құқықтық стати-
стика және арнайы есепке алу жөніндегі органды 
тексеру жүргізуші лауазымды тұлғалардың құрамын 
ауыстырған жағдайда тексеру тағайындау туралы 
актіде көрсетілмеген адамдардың тексеруге қатысуы 
басталғанға дейін ауыстыру себебі көрсетілген 
хабарламаның болуы

20 Қазақстан Республикасының салық заңнамасында 
көзделген салықтық тексеруді, сондай-ақ салалық 
ерекшеліктері ескеріле отырып, тексерулер жүргізудің 
мынадай:
1) санитариялық-эпидемиологиялық бақылау 
саласындағы тексерулер – он бес жұмыс күніне дейін 
болатын және он бес жұмыс күніне дейін ұзартылатын; 
2) ветеринария, өсімдіктер карантині және олар-
ды қорғау, тұқым шаруашылығы, астық және мақта 
нарығы саласындағы тексерулер – бес жұмыс күнінен 
аспайтын және бес жұмыс күніне дейін ұзартылатын; 
3) техникалық жағынан күрделілігі ескеріле отырып, 
құрылыс объектілеріндегі еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау бөлігінде Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасын сақтау саласындағы тексеру-
лер: техникалық жағынан күрделі объектілерге 
жатқызылатындарға – бес жұмыс күнінен аспайтын 
және бес жұмыс күніне дейін ұзартылатын; техникалық 
жағынан күрделі объектілерге жатқызылмайтындарға 
– жұмыс күнінің 4 сағатынан аспайтын және жұмыс 
күнінің 8 сағатына дейін ұзартылатын мерзімдер 
белгіленген санитариялық-эпидемиологиялық 
бақылау, ветеринария, өсімдіктер карантині және 
оларды қорғау, тұқым шаруашылығы, астық және 
мақта нарығы, құрылыс объектілеріндегі еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бөлігінде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасын сақтау сала-
сында жүргізілетін тексерулерді жүргізу кезіндегі же-
келеген жағдайларды қоспағанда, микрокәсіпкерлік 
субъектілеріне бес жұмыс күні ішінде, шағын, орта 
және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне отыз жұмыс күні 
ішінде тексерулер жүргізу

21 Қазақстан Республикасының салық заңнамасында 
көзделген салықтық тексеруді жүргізу кезіндегі же-
келеген жағдайларды қоспағанда, арнайы зерттеу-
лер, сынақтар, сараптамалар жүргізу қажет болған 
жағдайда, сондай-ақ тексеру көлемінің ауқымды бо-
луына байланысты бақылау және қадағалау органы 
басшысының (не оның орнындағы адамның) тексеру 
мерзімін отыз жұмыс күнінен аспайтын мерзімге бір 
рет қана ұзартуды жүзеге асыруы

22 Тексеру мерзімдері ұзартылған жағдайда құқықтық 
статистика және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті 
органда тіркей отырып және тексеру тағайындау ту-
ралы алдыңғы актінің нөмірі мен тіркелген күнін және 
ұзартудың себебін көрсете отырып, тексеруді ұзарту 
туралы қосымша актіні ресімдеу

23 Тексеру жүргізуді жүргізілетін тексеру шеңберінде шет 
мемлекеттерден айтарлықтай маңызы бар мәліметтер 
және құжаттар алу, отыз жұмыс күнінен асатын 
мерзімде арнайы зерттеулер, сынақтар, сараптамалар 
жүргізу қажет болған жағдайларда, оларды алғанға не 
орындағанға дейін тоқтата тұруды жүзеге асыру

24 Құқықтық статистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі уәкілетті органды хабардар ете отырып, 
тексеруді тоқтата тұрғанға не қайта бастағанға дейін 
бір күн бұрын жеке кәсіпкерлік субъектісін тексеруді 
тоқтата тұру не қайта бастау туралы хабардар ету

25 Тексеруді тоқтата тұру немесе қайта бастау кезінде тек-
се руді тоқтата тұру не қайта бастау туралы акт шығару

26 Тексеруі тоқтатылған және Кодекстің 148-бабында 
белгіленген мерзімдерде қайта басталмаған жеке 
кәсіпкерлік субъектісін қайта тексеруге жол бермеу

27 Өнімнің үлгілерін іріктеу актісімен расталған 
өнімдердің үлгілерін іріктеуді бақылау және қадағалау 
органының лауазымды тұлғасы жеке кәсіпкерлік 
субъектісі басшысының немесе өкілінің және жеке 
кәсіпкерлік субъектісінің уәкілетті тұлғасының 
қатысуымен жүргізу

28 Өнімдердің үлгілерін іріктеу актісінде Кодекстің 150-ба-
бында көзделген ақпаратты көрсету

29 Тексерулер жүргізу кезінде Кодекстің 151-бабында 
көзделген шектеулерді сақтау

30 Тексерудің нәтижелері бойынша тексеру нәтижелері 
туралы актіні Кодекстің 152-бабының 1-тармағында 
көзделген ақпаратты көрсетіп жасау

31 Тексеру нысанасына жатпайтын талаптарды қоймау 
және өтініш жасамау

32 Тексерілетін субъектінің өздерінің құзыретіне кірмейтін 
мәселелер бойынша тексерулер тағайындамауы

33 Бақылау және қадағалау органының лауазымды 
тұлғаларының бақылау және қадағалау жүргізу кезiнде 
Кодекстің 154-бабының 3-тармағында көзделген 
мiндеттерді сақтауы

Лауазымды тұлға (-лар) ______________ _________ ____________ 
                        (лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Тексерілетін субъектінің басшысы _________________________ 
                          (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) лауазымы (қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 28 сәуірдегі 
№191 бұйрығымен бекітілген 3-қосымша

Тексерілетін субъектілердің лицензиялау немесе өзге рұқсат құжаттарын беру, кәсіпкерлік 
қызметті немесе өзге іс-әрекеттерді жүзеге асыруға хабарлама қабылдау тәртібін сақтауы 

саласындағы тексеру парағы
(Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 138 және 139-баптарына сәйкес)

___________________________________________________________________ қатысты
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі 

 Тексерулерді тағайындау туралы акт ___________________________________________
     (№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы __________________________ 
__________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) ЖСН, (БСН) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Орналасқан жерінің мекенжайы ______________________________________
__________________________________________________________________
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1 Жеке кәсіпкерлік субъектілерінен «Рұқсаттар және 
хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңында (бұдан әрі – Рұқсаттар және хабарлама-
лар туралы заң) көзделмеген рұқсаттардың немесе 
хабарламалардың болуын талап етпеуі

2 Тексерілетін субъектілердің Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде 
тікелей көзделмеген құжаттарды беруді талап етпеуі

3 Мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын 
өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қоспағанда, 
берілген рұқсаттар, жіберілген хабарламалар, 
рұқсаттар беру дің және хабарламалар жіберудің 
шарттары туралы мәліметтерді «электрондық 
үкіметтің» веб-порталында және тексерілетін 
субъектінің интернет-ресурстарында қазақ және орыс 
тілдерінде орналастыру

4 Тексерілетін субъектілердің Рұқсаттар және хабар-
ламалар туралы заңның 21-бабының 2-тармағында 
көрсетілген міндеттерді сақтауы

5 Рұқсаттың Қазақстан Республикасының барлық 
аумағында қолданылуы Қазақстан Республикасының 
заңдарында көзделген жағдайларда ғана шектеледі

6 Рұқсаттарды беру біліктілік немесе рұқсат беру та-
лаптарына жауап беретін барлық тұлғалар үшін тең 
негіздерде және жағдайларда жүзеге асырылады 

7 Тексерілетін субъектінің лицензиялау немесе рұқсат 
беру рәсімдерін жүзеге асыру кезінде өтініш берушінің 
құжаттарын алған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде 
ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруді жүзеге 
асыруы

8 Лицензиялау және рұқсат беру рәсімдерін жүзеге 
асыру кезінде өтініш берушінің құжаттарын қараудан 
бас тартуды Рұқсаттар және хабарламалар тура-
лы заңның 25-бабының 1-тармағында көзделген 
мерзімдерде ұсынылған құжаттардың толық болмау 
фактісі анықталған жағдайда ғана жүзеге асыру 

9 Рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру кезінде 
рұқсат беру органының өтініш берушінің Қазақстан 
Республикасы заңдарында, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің қаулыларында немесе Қазақстан 
Республикасы Ұлттық банкінің нормативтік құқықтық 
актілерінде белгіленген талаптарға сәйкестігі 
тұрғысынан мемлекеттік органдардан келісімдер 
(ілеспе рұқсаттарды) алуы Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің қаулыларыда немесе Қазақстан 
Республикасы Президентінің жарлықтарында 
белгіленген жағдайларда ғана жүзеге асырылады

10 Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан 
Республикасы Президентінің жарлықтарында неме-
се Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында 
белгіленген жағдайларда өтініш берушінің 
Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан 
Республикасы Президентінің жарлықтарында, 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында 
немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген 
талаптарға сәйкестігі тұрғысынан мемлекеттік 
органдардың келісімдерін (ілеспе рұқсаттарды) 
алу үшін, егер екінші санаттағы рұқсаттар үшін 
Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан 
Республикасы Президентінің жарлықтарында, 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында 
немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
нормативтік құқықтық актілерінде өзгеше мерзім 
көзделмесе, рұқсат беру органының өтініш берушінің 
рұқсатты және (немесе) оған қосымшаны алуға 
арналған құжаттары тіркелген күннен бастап екі 
жұмыс күні ішінде өтініш берушінің алдағы қызметті 
жүзеге асыру орны бойынша тиісті мемлекеттік 
органдарға сауал жіберу 

11 Тексерілетін субъектінің рұқсатты және (немесе) 
рұқсатқа қосымшаны беру мерзімі өткен сәттен бастап 
бес жұмыс күнінен кешіктірмей өтініш берушіге оны 
беруді жүзеге асыруы

12 Жеке немесе заңды тұлға не шетелдік заңды тұлға 
филиалының немесе өкілдігінің қызметті жүзеге асы-
ру орны бойынша берілетін «объектілерге берілетін 
рұқсаттар» сыныбы бойынша берілетін лицензиялар-
ды қоспағанда,
жергілікті атқарушы органдар немесе орталық 
мемлекеттік органның аумақтық органдары лицензи-
арлар болып табылған жағдайларда, оларға лицензия 
және (немесе) лицензияға қосымшаны беруді тіркеу 
орны бойынша жүзеге асыруы

13
Өтініш берушілерден лицензияны және (немесе) 
лицен зияға қосымшаны беру үшін Рұқсаттар және 
хабар ламалар туралы заңның 29-бабының 3-тарма-
ғында көзделмеген өзге құжаттарды ұсынуды талап 
етпеу

14 Егер лицензиар Рұқсаттар және хабарлама-
лар туралы заңның 29-бабы 3-тармағының 2) - 5) 
тармақшаларында көзделген құжаттар туралы 
ақпаратты тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
алуға мүмкіндігі болса, оларды өтініш берушіден 
ұсынуды талап етпеу

15 Лицензиясы бар қызмет түрi немесе іс-қимылдар 
(операция) шеңберiнде жарамды лицензияға қосымша 
беру кезінде өтініш берушілерден Рұқсаттар және 
хабарламалар туралы заңның 29-бабы 6-тармағының 
1)-3) тармақшаларында көзделген құжаттарды 
қоспағанда, өзге құжаттарды талап етпеу 

16 Егер Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңға 
1-қосымшада өзгеше көзделмеген болса, лицензияны 
беруді оның қолданылу мерзімін шектеусіз жүзеге асыру

17 Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны 
не оларды беруден дәлелді бас тартуды Қазақстан 
Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген тиісті 
құжаттармен қоса өтініш ұсынылған күннен бастап 
отыз жұмыс күнінен кешіктірілмей берілетін атом энер-
гиясын пайдалану, қаржы саласындағы және қаржы 
ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызмет, 
білім беру, мұнай және газ саласындағы лицензия-
ларды және (немесе) лицензияларға қосымшаларды 
қоспағанда, он бес жұмыс күнінен кешіктірмей беруді 
жүзеге асыру

18 Лицензияға қосымшаларды (лицензияға 
қосымшалардың телнұсқаларын) беру кезінде 
лицензиялық алымды алмау

19 Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 44-ба-
бында көзделген жағдайларда лицензияларды және 
(немесе) лицензияға қосымшаларды беру кезінде 
лицензиялық алымды алмау

20 Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 
32-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда 
лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны 
беруден бас тартуды жүзеге асыру

21 Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 
33-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда 
лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны 
қайта ресімдеуден бас тартуды жүзеге асыру

22 Лицензияны және (немесе) қосымшаны қайта 
ресімдеу кезінде Рұқсаттар және хабарлама-
лар туралы заңның 33-бабы 3-тармағының 1) - 4) 
тармақшаларында көзделген құжаттарды қоспағанда, 
өтініш берушіден өзге құжаттарды ұсынуды талап 
етпеу

23 Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 
34-бабының 4 және 5-тармақтарында көзделген 
негіздер бойынша қайта ресімдеуді қоспағанда, егер 
Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше 
белгіленбесе, лицензияны және (немесе) лицензияға 
қосымшаны қайта ресімдеу кезінде лицензиардың 
өтініш берушінің біліктілік талаптарына сәйкестігін 
тексеруді жүзеге асырмауы

24 Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 
33-бабының 1-тармағының 1), 2), 4), 5), 6) және 7) 
тармақшаларында көзделген негіздер бойынша 
бастамашылық жасалған лицензияны және (не-
месе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуден 
құжаттарды беруші Рұқсаттар және хабарламалар 
туралы заңның 33-бабының 3-тармағында және 
6-тармағының екінші бөлігінде көзделген құжаттарды 
ұсынбаған немесе тиісінше ресімдемеген жағдайда, 
сондай-ақ өтініш беруші біліктілік талаптарына сай 
болмаған жағдайда, егер осындай тексерудің қажеттігі 
заңдарда көзделсе, бас тартуды жүзеге асыру

25 Қайта ресімделген лицензияларды және (немесе) 
лицензияларға қосымшаларды Рұқсаттар және хабар-
ламалар туралы заңның 48-бабының ережелерін сақтай 
отырып, электрондық нысанда ресімдеуді жүзеге асыру

26 Лицензиардың лицензияны және (немесе) лицензияға 
қосымшаны қайта ресімдеуді Рұқсаттар және хабар-
ламалар туралы заңның 34-бабында өзгеше мерзім 
белгіленбесе, Рұқсаттар және хабарламалар туралы 
заңның 33-бабының 3-тармағында көзделген құжаттар 
берілген сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде жүзеге 
асыруы

27 Өтініш берушінің таңдауы бойынша лицензиялана-
тын қызметтің бір түріне (кіші түріне) лицензиялары 
бар бірнеше заңды тұлға-лицензиаттардың бірігуі 
нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғаға 
тек бір ғана лицензияны және (немесе) лицензияға 
қосымшаны қайта ресімдеуді жүзеге асыру

28 Егер қосылатын заңды тұлғада және қосылатын заңды 
тұлғаны өзіне қосып алған заңды тұлғада лицензиялана-
тын бір қызмет түріне немесе лицензияланатын қызмет 
түрінің кіші түріне лицензиялар болса, қосылатын заңды 
тұлғаның лицензиясын заңды тұлғаны қосып алған 
заңды тұлғаға қайта ресімдеуді жүргізбеу

(Соңы 20-бетте) 
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29 Рұқсат беру органының Рұқсаттар және хабар-
ламалар туралы заңның 34-бабының 4 және 
5-тармақтарында көзделген негіздер бойынша 
бастамашылық жасалған лицензияларды және (неме-
се) лицензияға қосымша-
ларды қайта ресімдеуден бас тартуды Рұқсаттар 
және хабарламалар туралы заңның 34-бабы 
4-тармағының бесінші бөлігінде және 5-тармағының 
5-бөлігінде көзделген жағдайларда ғана жүзеге 
асыруы

30 Рұқсат беру органдарының Рұқсаттар және ха-
барламалар туралы заңның 34-бабының 4 және 
5-тармақтарында көзделген негіздер бойынша ли-
цензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны 
қайта ресімдеу кезінде Рұқсаттар және хабарламалар 
туралы заңның 34-бабы 6-тармағының ережелерін 
сақтауы

31 Лицензиардың Рұқсаттар және хабарламалар ту-
ралы заңның 34-бабының 4 және 5-тармақтарында 
көзделген негіздер бойынша өтініш берушінің ли-
цензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны 
қайта ресімдеуге берілген құжаттарын тіркеген 
күннен бастап екі жұмыс күні ішінде, егер Қазақстан 
Республикасының заңдарында, Қазақстан 
Республикасы Президентінің жарлықтарында 
немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулыларында белгіленген болса, өтініш берушінің 
Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан 
Республикасы Президентінің жарлықтарында, 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында 
немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген 
талаптарға сәйкестігі тұрғысынан мемлекеттік 
органдардың келісімдерін (ілеспе рұқсаттарын) алу 
үшін өтініш берушінің өз қызметін жүзеге асыру орны 
бойынша тиісті мемлекеттік органдарға сауал жіберуі

32 Лицензиялардың Рұқсаттар және хабарламалар 
туралы заңның 34-бабында белгіленген мерзімдер 
ішінде қайта ресімделген лицензияны және (немесе) 
лицензияға қосымшаны не оларды қайта ресімдеуден 
дәлелді бас тартуды жүзеге асыруы

33 Лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның 
қолданылуын Рұқсаттар және хабарламалар тура-
лы заңның 35-бабының 1-тармағында көзделген 
жағдайларда тоқтатуды жүзеге асыруы

34 Рұқсат беру органдарының Рұқсаттар және хабарла-
малар туралы заңның 36-бабында көзделген жекеле-
ген қызмет түрлерін лицензиялаудың ерекше шарт-
тарын сақтауы

35 Рұқсат беру органдарының экспорт және импорт сала-
сындағы лицензиялау туралы жалпы ережелерді сақтауы

36 Рұқсат беру органдарының Қазақстан Республикасы-
ның заңдарында, Қазақстан Республикасы Прези-
ден ті нің жарлықтарында, Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің қаулыларында немесе Қазақстан 
Респуб ликасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық 
актілерінде айқындалған рұқсат беру талаптарын 
ұсынуды және екінші санаттағы рұқсаттарды беру 
үшін қажетті құжаттардың тізбесін ұсынуды талап 
етуді жүзеге асыруы

37 Рұқсат беру органдарының екінші санаттағы 
рұқсаттардың Қазақстан Республикасының 
заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің 
жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулыларында немесе Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде 
белгіленген мерзімдерде берілуін сақтауы

38 Рұқсат беру органының екінші санаттағы рұқсатты 
беруден бас тартуды Қазақстан Республикасының 
заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің 
жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулыларында немесе Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде 
көзделген негіздер бойынша жүзеге асыруы

39 Рұқсат беру органының екінші санаттағы рұқсатты 
беру үшін белгіленген мерзімдерде өтініш берушіге 
екінші санаттағы рұқсатты беруден дәлелді бас тарту-
ды жүзеге асыруы

40 Екінші санаттағы рұқсаттың қолданылуын Қазақстан 
Республикасының заңдарында, Қазақстан 
Республикасы Президентінің жарлықтарында, 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында 
немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
нормативтік құқықтық актілерінде айқындалған 
жағдай ларда және тәртіппен ғана тоқтатуды жүзеге 
асыру

41 Рұқсат беру органының рұқсаттың және (немесе) 
рұқсатқа қосымшаның телнұсқаларын өтініш берілген 
күннен бастап екі жұмыс күні ішінде рұқсаттың және 
(немесе) рұқсатқа қосымшаның оң жақтағы жоғарғы 
бұрышында «Телнұсқа» деген жазумен және олардың 
алғаш берілген күні мен қайта ресімделген күнін 
көрсете отырып, беруді жүзеге асыруы

42 Рұқсат беру органының өтініш беруші тиісті өтінішті 
берген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде рұқсаттар 
және хабарламалардың мемлекеттік электрондық 
тізіліміне қажетті өзгерістерді енгізуді және тиісті 
түзетулері бар рұқсатты және (немесе) рұқсатқа 
қосымшаны беруді жүзеге асыруы (берілген рұқсатта 
және (немесе) рұқсатқа қосымшада қателер 
анықталған жағдайда)

43 Рұқсат беру органының рұқсаттың және (немесе) 
рұқсатқа қосымшаның қолданысын тоқтата тұруды 
Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 
тәртіппен және негіздер бойынша жүзеге асыруы

44 Рұқсат беру органының өтініш берушінің 
бұзушылықтардың жойылғаны туралы өтініш бер-
ген күнінен бастап он жұмыс күні ішінде Рұқсаттар 
және хабарламалар туралы заңның 51-бабының 
2-тармағында көзделген тәртіппен бұзушылықтардың 
жойылғанын рұқсаттық бақылауды жүзеге асыруы

45 Лицензиат немесе екінші санаттағы рұқсатты 
иеленуші тоқтата тұру мерзімі өткенге дейін рұқсатты 
және (немесе) рұқсатқа қосымшаны тоқтата тұру 
үшін негіз болған бұзушылықтардың жойылғаны 
туралы өтінішті бермеген жағдайда, рұқсат беру 
органдарының тоқтата тұру мерзімі өткен кезден 
бастап он жұмыс күні ішінде рұқсаттан және (неме-
се) рұқсатқа қосымшадан айыру (оны қайтарып алу) 
рәсіміне бастамашылық жасауды жүзеге асыруы

46 Айыру (кері қайтарып алу) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен 
және (немесе) негіздер бойынша жүзеге асырыла-
тын агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы 
уәкілетті орган беретін рұқсаттарды қоспағанда, 
рұқсат беру органының рұқсаттан айыруды (кері 
қайтарып алуды) Қазақстан Республикасының 
заңдарында көзделген тәртіппен және (немесе) 
негіздер бойынша жүзеге асыруы

47 Тексерілетін субъектінің Рұқсаттар және хабарлама-
лар туралы заңның 46-бабының 5-тармағын сақтауы

48 Хабарламалар қабылдауды жүзеге асыратын 
мемлекеттік органдардың өтініш берушілерге 
рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік 
электрондық тізілімінен өтініш берушілердің жіберген 
хабарламалары туралы үзінді көшірмелерді өтініш 
жасалған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде беруі

49 Автоматтандыруға жатпайтын рұқсаттарды 
қоспағанда, рұқсат беру органдарының қағаз ныса-
нында жүзеге асырылған рұқсат беру рәсімдері ту-
ралы ақпаратты рұқсаттар мен хабарламалардың 
мемлекеттік электрондық тізіліміне рұқсат беру 
рәсімін жүзеге асырумен бір мезгілде енгізуі

50 Рұқсат беру органдарының рұқсаттар мен 
хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін 
тұрақты негізде жүргізуі

51 Тексерілетін субъектілердің жеке немесе заңды 
тұлғаның қызметі немесе жекелеген қызмет түрлері 
немесе әрекеттері (операциялары) тоқтатыла тұрған 
жағдайда, рұқсаттар мен хабарламалардың мемле-
кеттік электрондық тізіліміне тиісті мәліметтерді енгізуі

52 Тексерілетін субъектінің рұқсаттар мен хабарлама-
лардың мемлекеттік электрондық тізілімінен хабарла-
маны алып тастауды өтініш берушінің өтініші, соттың 
жеке немесе заңды тұлғаның қызметіне немесе же-
келеген қызмет түрлеріне немесе әрекеттеріне тый-
ым салу туралы шешімі бойынша жүзеге асыруы, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында 
көзделген өзге де жағдайларда жүзеге асыруы

Лауазымды тұлға (-лар) ______________ _________ ____________ 
                         (лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Тексерілетін субъектінің басшысы _________________________ 
                            (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) лауазымы (қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 28 сәуірдегі 
№191 бұйрығымен бекітілген 4-қосымша

Тексерілетін субъектілердің мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру тәртібін сақтауы 
саласындағы тексеру парағы

(Қазақстан Республикасы 
Кәсіпкерлік Кодексінің 138 және 139- баптарына сәйкес )

______________________________________________________________________ қатысты
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі 

 
Тексерулерді тағайындау туралы акт ___________________________________________ 
    (№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы __________________________ 
__________________________________________________________________ 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) ЖСН, (БСН) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Орналасқан жерінің мекенжайы ______________________________________
__________________________________________________________________
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1 Мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру кезінде жеке 
кәсіпкерлік субъектілеріне: 
1) Қазақстан Республикасының заңдары;
2) Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары;
3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары;
4) Қазақстан Республикасы министрлерінің және өзге 
де орталық мемлекеттік органдар басшыларының 
нормативтік құқықтық бұйрықтары;
5) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік 
құқықтық актілері;
6) жергілікті өкілді органдардың шешімдері деңгейінде 
белгіленген талаптарды ұсыну

2 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен немесе 
заңды күші Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 
деңгейінен төмен емес өзге нормативтік құқықтық 
актімен белгіленген жеке кәсіпкерлік субъектілерін 
мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру тәртібінің 
(қағидаларының, шарттарының), оның ішінде:
жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мемлекеттік қолдау бағ-
дарламасының шарттарына, критерийлеріне сәйкестігінің;
жеке кәсіпкерлік субъектілерінің өтініштерін қарау 
мерзімдерінің;
мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру мерзімдерінің;
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
негіздер бойынша мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру-
дан бас тартудың жүзеге асырылуының;
мемлекеттік қолдаудың заңды түрде жүзеге асырылуы-
ның сақталуы

3 Тәртібі мен нысаны Қазақстан Республикасы Үкіметі нің 
қаулысымен немесе заңды күші Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің қаулысы деңгейінен жоғары өзге норматив-
тік құқықтық актімен бекітілген жеке кәсіпкерлік субъек-
тілерін мемлекеттік қаржылық қолдауды жүзеге асыру

Лауазымды тұлға (-лар) ______________ _________ ____________ 
                        (лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Тексерілетін субъектінің басшысы _________________________ 
                           (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) лауазымы (қолы)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 26 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13742 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 18-19-беттерде) ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 27 мамыр             №224          Астана қаласы

«Құрылыс саласындағы құрылыс салуды ұйымдастыру және 
рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 

2015 жылғы 30 қарашадағы №750 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 cәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 
50-бабына сәйкес бұйырамын: 

1. «Құрылыс саласындағы құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен 
өту қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 
жылғы 30 қарашадағы № 750 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12684 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 ақпанда «Әділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген Құрылыс саласындағы құрылыс салуды ұйымдастыру 
және рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидаларында: 

 18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Объектілерді пайдаланған кезде мыналарға:
ғимаратты немесе құрылысты күрделі жөндеу мен реконструкциялау жөніндегі іс-шара 

сәйкестендірілген құрылыс материалдарын қолдана отырып, қасбетті бірыңғай стильде кешен-
дік безендіруді көздейтін жағдайларды қоспағанда, ғимараттың, құрылыс сәулет стилін бұзуға;

көп пәтерлі тұрғын және қоғамдық ғимараттардың қасбет бөлігінде спутниктік немесе 
эфирлік сигналын қабылдау үшін Қазақстан Республикасы аумағында телерадиоканал-
дарды таратуға лицензиясы жоқ, байланыс және (немесе) телерадиохабарларын тарату 
операторларының спутниктік және эфирлік қабылдау құрылғыларын орнатуға жол берілмейді.»;

мынадай мазмұндағы 31-1-тармақпен толықтырылсын:
«31-1. СЖТ және техникалық шарттар ұсыну туралы өтініш ЖАО-ның сәулет және қала 

құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесінің аты-
на «электрондық үкімет» веб-порталы немесе Мемлекеттік корпорация арқылы мынадай 
құжаттарды қоса бере отырып, осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі: 

1) жобалауға арналған бекітілген тапсырма;
2) жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, 

қайта жабдықтауға) жергілікті атқарушы органның шешімі;
3) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша техникалық шарттарға арналған 

сауалнама парағы (бұдан әрі – сауалнама парағы);
4) жеке тұлғалар үшін – жеке басын куәландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушының 

жеке басын сәйкестендіру үшін). 
Егер өтінішті уәкілетті өкiлi беретін болса: 
заңды тұлға үшін – өкілеттілігін растайтын құжат бойынша; 
жеке тұлға үшін – нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша беріледі. 
Осы тармақта көзделмеген құжаттарды талап етуге жол берілмейді.»;
мынадай мазмұндағы 34-1-тармақпен толықтырылсын:
 «34-1. ЖАО-ның сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асы-

ратын құрылымдық бөлімшесі жоспарланған құрылыс бекітілген егжей-тегжейлі жоспарлау 
жобасына сәйкес келген жағдайда осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
СЖТ дайындайды. 

ЖАО-ның сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыра-
тын құрылымдық бөлімшесі дайындалған материалдарды және құжаттарды Мемлекеттік 
корпорацияға жібереді немесе «электрондық үкімет» веб-порталына орналастырады.»; 

мынадай мазмұндағы 35-1-тармақпен толықтырылсын:
 «35-1. Мемлекеттік корпорация өтініш берушіге мынадай құжаттарды береді:
1) осы Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша СЖТ;
2) техникалық шарттар.»;
36-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«36. Техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі емес объектілерді 

жобалауға берілген өтініштерді қарау мерзімі: 
СЖТ және техникалық шарттарды беруге өтінішті берген күннен бастап 5 (бес) жұмыс 

күнінен аспайтын дәлелді бас тарту жағдайларын қоспағанда, 6 (алты) жұмыс күнінен аспайды;
бастапқы беру материалдарын (СЖТ, техникалық шарттар, егжей-тегжейлі жоспарлау 

жобасының көшірмесі, тік жоспарлау белгілері, жолдар мен көшелердің көлденең қималары, 
сыртқы инженерлік желілер трассаларының схемалары) алуға өтініш берген күннен бастап 5 
(бес) жұмыс күнінен аспайтын дәлелді бас тарту жағдайларын қоспағанда, 15 (он бес) жұмыс 
күнінен аспайды.

Техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі жобалар бойынша өтініштерді 
қарау мерзімі:

СЖТ және техникалық шарттарды беруге өтінішті берген күннен бастап 5 (бес) жұмыс 
күнінен аспайтын дәлелді бас тарту жағдайларын қоспағанда, 15 (он бес) жұмыс күнінен 
аспайды;

бастапқы беру материалдарын (СЖТ, техникалық шарттар, егжей-тегжейлі жоспарлау 
жобасының көшірмесі, тік жоспарлау белгілері, жолдар мен көшелердің көлденең қималары, 
сыртқы инженерлік желілер трассаларының схемалары) алуға өтініш берген күннен бастап 
5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын дәлелді бас тарту жағдайларын қоспағанда, өтініш берген 
күннен бастап 17 (он жеті) жұмыс күнінен аспайды.»;

50-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«50. Қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) реконструкциялау 

(қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) үшін бастапқы материалдар мен рұқсат беру құжаттарын 
алуға арналған өтініш ЖАО-ға, «электрондық үкімет» веб-порталына немесе Мемлекеттік 
корпорацияға, беріледі, оған мынадай құжаттар қоса беріледі: 

1) жобалауға арналған бекітілген тапсырма;
2) өтінішті қарайтын мемлекеттік органның құжаттардың түпнұсқалылығын салыстырып 

тексеруі үшін түпнұсқаларды бере отырып, өтініш берушінің өзгертілетін объектіге меншік 
құқығын куәландыратын құжаттардың көшірмелері, не оның көшірмесі;

3) объектінің меншік иесінің (тең меншік иелерінің) белгіленген өзгеріс пен оның 
параметрлеріне нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі;

4) егер үй-жайларды (тұрғын үйдің бөліктерін) жоспарланған реконструкциялау (қайта 
жоспарлау, қайта жабдықтау) немесе үй-жайлардың шекарасын ауыстыру өзгертілетін үй-
жайлармен (үйдің бөліктерімен) көршілес басқа үй-жайлар (үйдің бөліктері) меншік иелерінің 
мүдделерін қозғайтын болса, олардың нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі;

5) өзгертілетін үй-жайдың техникалық паспортының көшірмесі (түпнұсқасы салыстырып 
тексеруі үшін ұсынылады);

6) техникалық жоба;
7) сауалнама парағы мен топографиялық түсірілім (қосымша инженерлік және/немесе 

коммуналдық қамтамасыз ету көздеріне қосу және/немесе жүктемені арттыру қажет болған 
жағдайда);

8) жер учаскесіне құқық белгілейтін құжаттардың көшірмесі (егер реконструкциялау жер 
учаскесін қосымша бөлуді (кесіп беруді) көздейтін болса) (түпнұсқаны салыстырып тексеру 
үшін ұсынады); 

9) жеке басын куәландыратын құжат. 
Егер өтінішті уәкілетті өкiлi беретін болса: заңды тұлға үшін – өкілеттілігін растайтын құжат 

бойынша; жеке тұлға үшін – нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша ұсыну қажет.»;
80-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«80. ЖАО-ның сәулет және қала құрылысы саласында функцияларды жүзеге асыратын 

құрылымдық бөлімшесінде есепке алынған объектiнi пайдалануға қабылдау актiсi жылжы-
майтын мүлiкке құқықтарды тiркеуді жүзеге асыратын мемлекеттiк органда объектiнi тiркеу 
үшiн негiз болып табылады.»;

81-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«81. Объект жылжымайтын мүлікке құқықтарды иеленуге тіркеуді жүзеге асыратын 

мемлекеттік органда тіркелгенге дейін ЖАО-ның сәулет, қала құрылысы саласында функция-
ларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесіне есепке алу және объектілерді пайдалануға 
қабылдау актілерін есепке алу журналына енгізу үшін объектіні пайдалануға қабылдау актісінің 
көшірмесі ұсынылады. 

Салыстырып тексеру үшін, объектіні пайдалануға қабылдау актісінің түпнұсқасы қоса 
беріледі, оған бір жұмыс күні ішінде ЖАО-ның сәулет, қала құрылысы саласында функцияларды 
жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесінде есепке алынғаны туралы тиісті белгі қойылады.»; 

Құрылыс саласындағы құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен өту 
қағидаларына 1-қосымша осы бұйрыққа 1- қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті заңнамада 
белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күннің ішінде оның көшірмесінің баспа және электрондық түрде 
мерзімді баспасөз басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде рес-
ми жариялануға, сондай-ақ тіркелген бұйрық алынған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу 
үшін Республикалық құқықтық ақпарат орталығына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ре-
сурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күнінің ішінде осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтердің Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігінің Заң департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика вице-министріне жүктелсін. 

4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі 
Қ.БИШІМБАЕВ

 «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ақпарат және
коммуникация министрі ______________ Д. Абаев
2016 жылғы 7 маусым

Құрылыс саласындағы құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен 
өту қағидаларына 1-қосымша 

нысан 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________

Бастапқы материалдарды/сәулет-жоспарлау тапсырмасын (СЖТ) 
және техникалық шарттарды ұсыну туралы өтініш

Өтініш берушінің аты: _______________________________________________ 
(Жеке тұлғаның Т.А.Ә. (болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның атауы) 
Мекенжайы: __________________________________________________________ 
Телефоны:____________________________________________________________ 
Тапсырыс беруші: ____________________________________________________ 
Жобалаушы № ГСЛ, санаты: ____________________________________________ 
Атауы _______________________________________________________________ 
Жобаланатын объектінің атауы: _______________________________________________

______________________ 
Жобаланатын объектінің мекенжайы: __________________________________________

___________________________ 
Сізден 
□ 1- пакет (сәулет-жоспарлау тапсырмасын, техникалық шарттарды)
□ 2 - пакет (сәулет-жоспарлау тапсырмасын (СЖТ), тік жоспарлау белгілерін, түбегейлі 

жоспарлау жобасынан алынған көшірмені, жолдар мен көшелердің көлденең қималарын, 
техникалық шарттарды, сыртқы инженерлік желілер трассасының схемаларын)

 беруіңізді сұраймын.

Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді 
пайдалануға келісемін.

күні: 20__ ж. «_____»_______________

Тапсырды: __________________________ қолы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 8 шілдеде 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13897 бо-
лып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 31 мамыр              №229           Астана қаласы

«Адам денсаулығына зиянды әсер ететін өнімді мемлекеттік 
тіркеу және мемлекеттік тіркеу туралы шешімді кері қайтарып 
алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 4 маусымдағы № 

420 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
Қазақстан Республикасы Кодексінің 7-1-бабы 1-тармағының 37) тармақшасына және 
146-бабының 1-тармағына сәйкес бұйырамын:

1. «Адам денсаулығына зиянды әсер ететін өнімді мемлекеттік тіркеу және мемлекеттік 
тіркеу туралы шешімді кері қайтарып алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 4 маусымдағы № 420 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 жылғы 8 шілдеде № 11585 болып 
тіркелген, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 21 маусымда жарияланған) 
мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Адам денсаулығына зиянды әсер ететін өнімді мемлекеттік 
тіркеу және мемлекеттік тіркеу туралы шешімді кері қайтарып алу қағидаларында (бұдан 
әрі - Қағидалар): 

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 
мемлекеттік тіркеу – өнімнің Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 28 мамырдағы № 

299 шешімімен бекітілген Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын 
тауарларға қойылатын бірыңғай санитариялық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптарға 
(бұдан әрі – БСЭГТ) немесе Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінің 
(бұдан әрі – ЕАЭО ТР) талаптарына сәйкестігін бағалау рәсімі;

мемлекеттік тіркелуге жататын өнім – айналымы кезінде адамның өмірі мен денсаулығына 
зиянды әсер етуі мүмкін және қауіпсіздігі мемлекеттік тіркелудің бар болу фактісімен раста-
латын өнімнің жекелеген түрлері;

мемлекеттік тіркеу туралы куәлік – өнімнің БСЭГТ, ЕАЭО ТР-не сәйкестігін куәландыратын 
және мемлекеттік органның ведомствосы Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 28 
мамырдағы № 299 шешімімен бекітілген бірыңғай нысан бойынша және тәртіппен беретін 
өнімнің қауіпсіздігін растайтын құжат.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік берілетін мемлекеттік тіркеу оны Еуразиялық 

экономикалық одақтың (бұдан әрі – ЕАЭО) аумағындағы өндіріске қою сатысында, ЕАЭО аума-
ғына алғаш рет әкелінетін өнімге – оны ЕАЭО аумағына әкелгенге дейін жүзеге асырылады.»;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«6. Өнімді мемлекеттік тіркеу мыналарды қамтиды:
осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті 

алуға өтінішті қабылдау және тіркеу (бұдан әрі - өтініш);
БСЭГТ және www.eurasiancommission.org сайтының «Техникалық реттеу» бөлімінде 

орналастырылған ЕАЭО ТР талаптарына сәйкестігіне өнімді зертханалық зерттеулердің 
(сынақтардың) нәтижелерін қоса алғанда, өтініш беруші ұсынған құжаттардың толықтығын 
қарау (сараптау);

ұсынылған құжаттаманы сараптаудың оң нәтижелері және өнімді зертханалық зерттеу лердің 
(сынақтардың) нәтижелері негізіндегі мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру туралы шешім;

өнім туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік тіркеу туралы тізілі-
міне және ЕАЭО-ның мемлекеттік тіркеу туралы куәліктердің бірыңғай тізіліміне (бұдан әрі 
– Бірыңғай тізілім) енгізу;

Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 28 мамырдағы №299 шешімімен бекітілген 
Өнімдердің (тауарлардың) қауіпсіздігін растайтын құжаттың бірыңғай нысанына сәйкес нысан 
(Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің бірыңғай нысаны) бойынша оның БСЭГТ және ЕАЭО ТР-ге 
сәйкестігі бөлігінде өнімнің қауіпсіздігін растайтын құжатты ресімдеу және беру.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Өнімді мемлекеттік тіркеу мерзімі өтініш беруші жүгінген сәттен бастап күнтізбелік 

отыз күннен аспайды. 
Мемлекеттік органның ведомствосы өтініш берушінің құжаттарын алған күннен бастап екі 

жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді. Ұсынылған құжаттар толық 
болмаған жағдайда мемлекеттік органның ведомствосы көрсетілген мерзімде өтінішті одан 
әрі қараудан уәжді бас тартуды береді.»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«9. Өнімді мемлекеттік тіркеу үшін мемлекеттік органның ведомствосына мынадай құжат-

тар ұсынылады: 
1) ЕАЭО-ның кедендік аумағында дайындалатын өнім үшін: 
өтініш; 
өнім (тауар) дайындауға негіз болатын құжаттардың: дайындаушы (өндіруші) куәландырған 

(стандарт, ұйымның стандарты, техникалық шарт), (санамаланған құжаттардың бірі 
ұсынылады), технологиялық нұсқаулық, рецептура көшірмелері; 

дайындаушы (өндіруші) дайындаған өнімнің оларды дайындауға негіз болатын құжаттардың 
талаптарына жауап беретіндігі туралы жазбаша хабарламасы. Хабарлама ретінде: сапа 
сертификаты, қауіпсіздік (сапа) паспорты, дайындаушы (өндіруші) куәландырған сапа ту-
ралы куәліктің көшірмелері немесе дайындаушының хаты (санамаланған құжаттардың бірі 
ұсынылады) қабылданады; 

өнімді (тауарды) қолдану (пайдалану, тұтыну) жөніндегі дайындаушының (өндірушінің) 
құжаты (нұсқаулық, нұсқау, ұсынымдар) (санамаланған құжаттардың бірі) не өтініш беруші 
куәландырған оның көшірмесі;

өтініш беруші куәландырған заттаңбалардың (қаптамалардың) көшірмелері және олардың 
макеттері; 

ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) және ЕАЭО-
ның Сертификаттау бойынша органдары мен сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірың-
ғай тізіліміне енгізілген зертханалар (орталықтар) берген үлгілерді (сынамаларды) алу актісі; 

ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) және ЕАЭО-
ның Сертификаттау бойынша органдары мен сынақ зертханаларының (орталықтарының) 
бірыңғай тізіліміне енгізілген зертханалар (орталықтар) өнімге берген зерттеулер (сынақтар) 
хаттамасы, ғылыми есеп, сараптамалық қорытынды. 

2) ЕАЭО-ның кедендік аумағынан тыс дайындалатын өнім үшін:
өтініш; 
өнім (тауар) дайындауға негіз болатын құжаттардың: дайындаушы (өндіруші) куәландырған 

құжаттардың (халықаралық стандарт немесе шет мемлекеттің стандарты, технологиялық 
нұсқаулық, рецептура) көшірмелері;

өнімді қолдану (пайдалану, тұтыну) жөніндегі дайындаушының (өндірушінің) құжаты 
(нұсқау лық, нұсқау, ұсынымдар) (санамаланған құжаттардың бірі ұсынылады) не өтініш беруші 
куәландырған оның көшірмесі;

дайындаушы (өндіруші) дайындаған өнімнің оларды дайындауға негіз болатын құжаттардың 
талаптарына жауап беретіндігі туралы жазбаша хабарламасы. Хабарлама ретінде: сапа сер-
тификаты, қауіпсіздік (сапа) паспорты, талдау сертификаты, сапа туралы куәлік, еркін сату 
сертификаты көшірмелері немесе өнім дайындаушының хаты (санамаланған құжаттардың 
бірі ұсынылады) қабылданады;

 өтініш беруші куәландырған заттаңбалардың (қаптамалардың) көшірмелері және олардың 
макеттері; 

косметикалық өнім шығарылатын елдің құзыретті денсаулық сақтау органдарының (басқа да 
мемлекеттік уәкілетті органдардың) осы өнімнің қауіпсіздігін растайтын және оның дайындаушы 
(өндіруші) мемлекеттің аумағында еркін айналысына рұқсат ететін құжатының дайындаушы 
(өндіруші) куәландырған көшірмесі немесе осындай құжатты ресімдеу қажеттілігінің болмауы 
туралы дайындаушының (өндірушінің) мәліметтері; 

ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) және ЕАЭО-
ның Сертификаттау бойынша органдары мен сынақ зертханаларының (орталықтарының) 
бірыңғай тізіліміне енгізілген зертханалар (орталықтар) берген зерттеулер (сынақтар) хатта-
масы, ғылыми есеп, сараптамалық қорытынды; 

бақылаудағы өнім (тауар) үлгілерінің әкелінуін растайтын құжаттың көшірмесі; 
Дайындаушының (өндірушінің) шет тілдеріндегі құжаттарының аудармалары Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес куәландырылған қазақ және орыс тілдеріне аудар-
мамен ұсынылады;

Құжаттарды «электрондық үкімет»: www.egov.kz веб-порталы арқылы ұсынған кезде осы 
тармақта санамаланған құжаттар электрондық нысанда ұсынылады.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік берілген сәтінен бастап өнімді ЕАЭО аумағына 

жеткізу және (немесе) өнімді ЕАЭО аумағында дайындау тоқтатылғанға дейін жарамды бо-
лып табылады.»;

12-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) заттар құрамының, өнімнің жекелеген компоненттерінің БСЭГТ және ЕАЭО ТР-ге 

сәйкестігі;»;
13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Мынадай жағдайларда: 
тауарлар БСЭГТ және ЕАЭО ТР талаптарына сәйкес келмеген;
егер осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін құжаттар және (немесе) мәліметтер 

ұсынылған, құжаттар пакеті толық көлемде ұсынылмаған және дәйекті емес ақпаратты 
қамтитын болса;

егер өнімге және оларды дайындау және айналысы жағдайларына қатысты ғылымның 
қазіргі заманғы даму деңгейінде қауіпсіздік талаптарын белгілеу мүмкін болмаса, сондай-ақ 
өнімде және адамның өмір сүру ортасында осындай өнімнің қауіпті факторларын анықтау 
және өлшеу әдістемесі болмаса; 

өнімді дайындау, оның айналысы және қолдану (пайдалану) кезінде адамның денсаулығына 
және оның өмір сүру ортасына өнімнің зиянды әсер ету жағдайлары туралы ақпарат болса 
мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ресімдеуден бас тартылады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Мемлекеттік тіркеуден бас тарту туралы шешім жазбаша нысанда немесе электрондық 

құжат нысанында мемлекеттік орган ведомствосы бас тарту себептерін негіздей отырып 
ұсынады және осындай бас тарту туралы шешім қабылданғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде 
өтініш берушіге жібереді.»;

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Өнімді мемлекеттік тіркеу туралы шешімді кері қайтарып алуды мемлекеттік органның 

ведомствосы өнім БСЭГТ және ЕАЭО ТР-ге сәйкес келмеу фактілері анықталған жағдайда 
жүзеге асырады.»;

Қағидаларға 1-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Қағидаларға 2-қосымшамен толықтырылсын.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын 

қорғау комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен: 
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның баспа және электрондық түрдегі көшірмесінің мерзімдік 
баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, 
сондай-ақ тіркелген бұйрықты алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-
ресурсында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң 
департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалғаны туралы мәліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі 
Қ.БИШІМБАЕВ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 31 мамырдағы 
№229 бұйрығына 1-қосымша 

Адамның денсаулығына зиянды әсер ететін өнімдерді мемлекеттік тіркеу және 
мемлекеттік тіркеу туралы шешімді кері қайтарып алу қағидаларына 1-қосымша 

Мемлекеттік тіркеуге жататын адамның денсаулығына зиянды әсер ететін 
өнімдердің тізбесі

1. Адамның денсаулығына зиянды әсер ететін өнімдер мемлекеттік тіркелуге жатады:
1) тұрмыстық химия өнімдер (тауарлары);
2) әлеуетті қауіпті химиялық және биологиялық заттар және олардың негізінде дайындала-

тын, адамның денсаулығы үшін әлеуетті қауіп төндіретін (дәрілік заттардан басқа) препарат-
тар, өндіру, қолдану, тасымалдау, өңдеу жағдайларында, сондай-ақ тұрмыстық жағдайларда 
адамның денсаулығына және қоршаған табиғи ортаға қолайсыз әсер етуге бейім табиғи немесе 
жасанды жолмен алынған жеке заттар (қосындылар);

3) шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға арналған су дайындау 
материалдары, реагенттері, жабдығы, құрылғылары және басқа да техникалық құралдары;

4) жеке гигиена заттары ересектер үшін.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 31 мамырдағы 
№229 бұйрығына 2-қосымша 

Адамның денсаулығына зиянды әсер ететін өнімдерді мемлекеттік тіркеу және 
мемлекеттік тіркеу туралы шешімді кері қайтарып алу қағидаларына 2-қосымша

нысан
_________________________________ 

мемлекеттік органның атауы
________________________________ 
өтініш берушінің Т.А.Ә (бар болғанда) 

_________________________________ 
жеке куәлігінің (паспортының) № 

_________________________________ 
заңды тұлға ұйымының атауы 

_________________________________ 
мекенжайы, байланыс телефоны 

_________________________________ 
ЖСН/БСН

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті алуға өтініш
Сізден ______________________________________________________________ 
(өнімнің атауы, өндірушінің және мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті алушының мекенжайы)
____________________________________________________________________ 
                                              (қажеттісінің астын сызу)
мемлекеттік тіркеуді жүргізуді сұраймын.

Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді 
пайдалануға келісемін.

Қолы (күні, айы, жылы)
Қосымша (құжаттар көшірмелері): 
1.
2.
3.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 1 шілдеде 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13861 бо-
лып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 1 маусым           №232             Астана қаласы

«Хабарламалар нысандарын және мемлекеттік 
органдардың хабарламаларды қабылдау қағидаларын бекіту 

туралы, сондай-ақ хабарламаларды қабылдауды жүзеге 
асыратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын: 
1. «Хабарламалар нысандарын және Мемлекеттік органдардың хабарламаларды 

қабылдау қағидаларын бекіту туралы, сондай-ақ хабарламаларды қабылдауды жүзеге асы-
ратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10194 тіркелген, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 
жылғы 1 сәуірде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Қоса беріліп отырған: 
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау 

қағидалары; 
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асы-

руды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны; 
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізе бастағаны 

туралы хабарламаның нысаны; 
3-1) осы бұйрыққа 3-1-қосымшаға сәйкес өзін-өзі реттейтін ұйымдардың қызметті бастағаны 

немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны; 
3-2) осы бұйрыққа 3-2-қосымшаға сәйкес Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен фло-

ра түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның І және ІІ қосымшаларына түрлері 
енгізілген жануарларды қолдан өсіру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны 
туралы хабарламаның нысаны; 

3-3) осы бұйрыққа 3-3-қосымшаға сәйкес энергетикалық сараптама жөніндегі қызметтің 
басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны; 

3-4) осы бұйрыққа 3-4-қосымшаға сәйкес микроқаржы ұйымының микрокредиттер беруі 
жөніндегі көрсетілетін қызметтердің бекітілгені туралы хабарламаның нысаны; 

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын 
мемлекеттік органдардың тізбесі бекітілсін.»; 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды 
бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны осы бұйрыққа 1-қосымшаға 
сәйкес жаңа редакцияда жазылсын; 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастағаны 
туралы хабарламаның нысаны осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын; 

осы бұйрыққа 3, 4 және 5-қосымшаларға сәйкес 3-2, 3-3 және 3-4-қосымшалармен толық-
тырылсын; 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемле-
кеттік органдардың тізбесі осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын. 

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту 
департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен: 

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді; 
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күннің ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспасөз басылымдарына және 
«Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға, сондай-ақ бес жұмыс күнінің ішінде 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 
орналастыру үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» республикалық мемлекеттік 
кәсіпорнына жіберілуін; 

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интер-
нет-ресурсында қамтамасыз етсін; 

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң 
департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мәліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін. 

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн 
өткен соң күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрі Қ.БИШІМБАЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 1 маусымдағы 
№ 232 бұйрығына 1-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы 
№ 4 бұйрығына 2-қосымша 

Нысан

 Қызметті немесе белгілі бір іс-қимылдарды жүзеге асыруды бастағаны немесе 
тоқтатқаны туралы хабарлама*

 1. ____________________________________________________________ 
                                  (мемлекеттік органның толық атауы) 
2. Осымен _____________________________________________________ 

(заңды тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, 
орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның 

бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға филиалының 
немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)/ жеке тұлғаның 

толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)
___________________________ бойынша қызметті жүзеге асыруды бастағаны 
___________________________________ бойынша іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны
_____________________________________________________________ бойынша қызметті 
              (қызметтің немесе іс-қимылдың атауы көрсетіледі) 
жүзеге асыруды тоқтатқаны 
жеке тұлғаның заңды мекенжайының _____
заңды тұлғаның орналасқан жері ______
қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыру мекенжайының __________ 
хабарламада көрсетілген деректердің**__________________________ 
_____________________________________ өзгергендігі туралы хабарлайды. 
               (тиісті жолда Х белгісі қойылады)
 3. Заңды тұлғаның орналасқан жерінің мекенжайы/жеке тұлғаның заңды мекенжайы 
_______________________________________________________________________ 
(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, 
елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
_____________________________________________________________________ 
4. Электрондық пошта __________________________________________ 
5. Телефондар _________________________________________________ 
6. Факс _______________________________________________________ 
7. Қызметті жүзеге асыру мекенжайы(лары) ______________________ 
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, 
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі) 
8. Қосымша мәліметтер _________________________________________ 
(Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тиісті ақпарат көрсетіледі) 
9. Хабарламаға _______________________________________________ 
______________________________________________________ қоса беріледі.
       (құжаттар атауы және парақтар саны көрсетіледі) 
10. Қызметтің немесе белгілі бір іс-қимылдың жүзеге асырылуы 
 _________________________ басталады. 
          (уақыты мен мерзімі) 
11. Қызметтің немесе белгілі бір іс-қимылдың жүзеге асырылуы ______ тоқтатылады 

(уақыты мен мерзімі)***
 Осы хабарламаны бере отырып, өтініш беруші мына төмендегілерді растайды: 
көрсетілген барлық деректер ресми болып табылады және оларға қызметті немесе іс-

қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез келген ақпарат жолдануы мүмкін; 
өтініш берушіге мәлімделген қызметтің түрімен немесе жекелеген іс-қимылдармен 

айналысуға сот тыйым салмайды; қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес 
келеді және жарамды болып табылады; 

өтініш беруші қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыруды бастағанға дейін одан әрі 
де орындау үшін міндетті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды 
қамтамасыз етеді. 

12. Өтініш беруші ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
                           (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Мөр орны (болған жағдайда) Берілген күні және уақыты 
                                                 20__ жылғы «__» ________ «___» сағ. «___» мин. 
13. Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда: 
Сенім білдірілген тұлға ____________________________ __________ 
                                      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)
_________________________________________________________________
Сенімхаттың күні және нөмірі
Берілген күні және уақыты: 20__ жылғы «__» ______ «__» сағ. «__» мин. 
Ескертпе:
 *белгілі бір іс-қимылдар деп Заңға 3-қосымшада көзделген Хабарламалар тізбесінің (бұдан 

әрі - Тізбе) 3, 36, 42, 48, 54 - тармақтарында көрсетілген іс-қимылдарды қоспағанда, Тізбеде 
көрсетілген іс-қимылдар түсініледі; 

** Хабарламада көрсетілген тіркеу деректері өзгергенде толтырылады. Осы жолда заңды 
тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, орналасқан жері, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)/жеке 
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі; 

*** осы жол Қазақстан Республикасының заңдарында хабарлама беру кезінде қызметті не-
месе іс-қимылды жүзеге асыруды тоқтату уақыты мен күні туралы ақпаратты ұсыну белгіленген 
жағдайларда ғана толтырылады.

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 1 маусымдағы 
№ 232 бұйрығына 2-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы 
№ 4 бұйрығына 3-қосымша 

Нысан
 Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама

Жаңа объектінің құрылысы бойынша: 
Бас мемлекеттiк құрылыс инспекторына (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 

астананың)
_____________________________________________________________________ 
                                    (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 
Тапсырыс берушi (құрылыс салушы) ______________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - 
ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, 

үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі және телефон нөмірі) 
Осымен ________________________________________________________ 
                                          (объектiнiң атауы және орналасқан жері)
_____________________________________________________________________
объектісінде құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлаймын. 
Құрылыстың басталуы 20__ жылғы «___» ______________ 
Пайдалануға беру мерзiмi 20__ жылғы «___»__________ 
Қаржыландыру көзі _________________________________ 
Бұл ретте мынаны хабарлаймын: 
1. Жерге тиісті құқық беру туралы ________________________________________ 
_____________________________________________________________________
                                       (жергілікті атқарушы органның атауы) 
20__ «__» ___________ № _____ шешімі. 
2. Объектіні салуға арналған жобалық (жобалық-сметалық) құжаттаманы 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(жобалау ұйымының атауы, лицензияның №, берілген күні және санаты, жобалаудың 

сатылығы)
_____________________________________________________________________ 
әзірледі және _______________________________________________________ бекітті. 
                                                (ұйымның атауы, бұйрықтың № және күні) 
3. 20___«____»_____________ № ____ ____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

 (сараптаманың түрі, сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), телефо-
ны, сарапшы аттестатының №, берілген күні және мамандануы, сараптаманы орындаған 
ұйымның атауы, пошталық мекенжайы және телефоны, аккредиттеу туралы куәліктің №, 

берілген күні (сараптаманы аккредиттелген ұйым орындаған жағдайда)) сараптаманың оң 
қорытындысы берілді (сараптама жүргізу міндетті болған жағдайда). 

4. Объект _____________________________________________________ 
                   (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты немесе үшінші – төмен) 
жауапкершілік деңгейіне жатады. 
5. Жобалық (жобалық-сметалық) құжаттаманың құрамында бекітілген құрылыстың 

нормативтік ұзақтығының мерзімі _________ ай. 
6. Жұмыстар мердігерлік тәсілмен ______________________________ 
_____________________________________________________________________
(құрылысты жүзеге асыратын ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны, 
                  лицензияның №, берілген күні және санаты) 
20__ «__»____________ №____ мердігерлік шарттың негізінде жүргізіледі. 
7. Сараптамалық сүйемелдеу режимінде (егер құрылысты кезең-кезеңмен жүргізу 

қарастырылған болса) құрылыстың тиісті кезеңдеріне арналған 20___ «___»______________ 
№_____ шешім берілді. 

8. Тапсырыс берушінің атынан жауапты тұлға ретінде ____________ 
_____________________________________________________________________ 
(оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы) 
білімі бар __________________________________________________________ 
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы) 
20___ «___»______________ №_____ бұйрықпен тағайындалды. 
9. Бас мердігердің атынан құрылыс бойынша жауапты тұлға ретінде 
_____________________________________________________________________ 
(оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы) 
білімі және құрылыста ________ жыл еңбек өтілі, «Сейсмикаға төзiмдi құрылыс» 

(сейсмикалық аудандарда құрылыс жүргізілген жағдайда) курсы бойынша 
_____________________________________________________________ 
                               (куәлік нөмірі, кім берген немесе ұзартқан) 
_________________________________________________ жарамды куәлiгi бар 
_____________________________________________________________________ 
                      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы) 
20___ «___»______________ №_____ бұйрықпен тағайындалды. 
10. Авторлық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет) мыналар жүзеге 

асырады: 
1) 20___ «____» _________________ № ____ бұйрыққа сәйкес жобаны 
әзірлеушінің атынан _________________________________________________ 
(ұйымның атауы, мекенжайы және телефоны, лицензияның №, берілген күні және санаты)
____________________________________________________________________; 
                       (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы) 
2) 20___ «__»______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында 
аттестатталған сарапшысы(-лары) бар _________________________________ 
_____________________________________________________________________

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), 
аттестатының №, берілген күні және мамандануы) 

ұйым _______________________________________________________________; 
                                               (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны) 
3) 20___ «___»______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы _____ 
____________________________________________________________________;
       (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №, 
                 берілген күні және мамандануы, мекенжайы және телефоны) 
11. Техникалық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет) мыналар жүзеге 

асырады: 
1) өз штатында 20___ «___»______________ №_____ 
бұйрықпен тағайындалған аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ___________________ 
_____________________________________________________________________ 
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), 
аккредиттеу туралы куәліктің №, берілген күні) (аккредиттеу туралы куәлік болған жағдайда)) 
2) 20___ «___»______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында аттестатталған 

сарапшысы(-лары) бар _________________________________ 
_____________________________________________________________________
 (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аккредиттеу туралы куәліктің 
№, берілген күні) (аккредиттеу туралы куәлік болған жағдайда)) 
_____________________________________________________________________ 
ұйым _______________________________________________________________; 
                             (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны) 
3) 20___ «___»______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы _____ 
_____________________________________________________________________
 (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №, берілген күні 

және мамандануы, мекенжайы және телефоны) 
12. Осы хабарламада келтірілген мәліметтерге байланысты барлық өзгерістер туралы 

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарына уақтылы хабарлауға 
міндеттенемін. 

13. Осы хабарламаны бере отырып мыналарды растаймын: 
1) көрсетілген барлық деректер ресми болып табылады және оларға қызметті немесе же-

келеген іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез келген ақпарат жолдануы мүмкін; 
2) қоса берілген құжаттар шындыққа сәйкес келеді және жарамды болып табылады; 
3) құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру басталғанға дейін орындалуы міндетті 

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары сақталады. 
14. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асырғанда құрылыс нормаларын және сәулет, 

қала құрылысы және құрылыс саласындағы заңнаманың талаптарын және бекітілген жобаны 
бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес 
жауапкершілікке тартатыны туралы хабардармыз.

 Тапсырыс беруші
 (құрылыс салушы) 
____________________________
 (тегі, аты, әкесінің аты (болған 
жағдайда), лауазымы) 
ЖСК/БСН ____________________ 
(жеке және заңды тұлғалар үшін) 
_____________________________
                (қолы, күні) 
Мөр орны (болған жағдайда)

  Бас мердігер _________________
_______________ 
(тегі, аты, әкесінің аты (болған 
жағдайда), лауазымы) 
ЖСК/БСН 
________________________ 
(жеке және заңды тұлғалар үшін) 
_____________________________
                 (қолы, күні) 
Мөр орны (болған жағдайда) 

Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда: 
сенімді тұлға _____________ ___________________________________ 
                              (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 
Беру мерзімі: 20__ жылғы «__» ________
Қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта 

жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша: 
Бас мемлекеттiк құрылыс инспекторына (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 

астананың) 
_____________________________________________________________________ 
                                   (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 
Тапсырыс берушi (құрылыс салушы) ______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның 

атауы, пошталық мекенжайы және телефоны) 
Осымен ________________________________________________________ 
                                  (объектiнiң атауы және орналасқан жері)
_____________________________________________________________________ 
қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта 

жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау 
туралы хабарлаймын. 

Құрылыстың басталуы 20_ жылғы «__» _____________ 
Пайдалануға беру мерзiмi 20_ жылғы «__»_________ 
Бұл ретте мынаны хабарлаймын: 
1. Сәулет және қала құрылысы саласында функцияларды жүзеге асыратын тиісті жергілікті 

атқарушы органның қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструк-
циялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы __________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

                              (жергілікті атқарушы органның атауы) 
20__ «__» ___________ № _____ шешімі. 
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2. Өзгертілетін үй-жайға (ғимараттың бір бөлігіне) ____________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
                           (құжаттардың атауы, құжаттарды берген органның атауы) 
______________________________ 20___«____»_____________ № ____ меншік 
құқығын растайтын құжаттарды берді не _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
      (нотариалды кеңсенің мекенжайы, растаған адамның тегі, аты, әкесінің аты 
  (болған жағдайда) 
үй-жайдың немесе ғимараттың бір бөлігінің меншік иесінің (меншік иелерінің) оларды 

өзгертуге нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі ______________________________
______________________________ 

3. Жерге тиісті құқық беру туралы (егер жоспарланып отырған өзгеріс қосымша жер учаскесін 
бөлуді (кесіп беруді) көздесе _________ 

_____________________________________________________________________
 (жергілікті атқарушы органның атауы) 20__ «__» ___________ № _____ шешімі. 
4. ____________________________________________________________ 
                                    (жергілікті атқарушы органның атауы) 
берген 20__ «__» ___________ № _____ сәулет-жоспарлау тапсырмасына сәйкес 

қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспар-
лау, қайта жабдықтау) бойынша жобалық (жобалау-сметалық) құжаттама _________________

____________________________________________________________________________
                              (жобалау ұйымының атауы, лицензияның №, берілген күні 
және санаты, жобалаудың сатылылығы) 
әзірленді және ___________________________________________ бекітілді. 
                                      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 
және (немесе) бұйрықтың № және күні) 
5. 20___«____»_____________ № _________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(сараптаманың түрі, сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), телефоны және 

аттестаттың №, берілген күні және мамандануы, құрамында сараптаманы орындаған ұйымның 
атауы, пошталық мекенжайы және телефоны, аккредиттеу туралы куәліктің №, берілген күні 
(сараптаманы аккредиттелген ұйым орындаған жағдайда)) 

6. Өзгертілетін үй-жайлармен (үйдің бөліктерімен) іргелес басқа үй-жайлардың (тұрғын үй 
бөліктерінің) иелерінің (егер үй-жайлардың (тұрғын үй бөліктерінің) жоспарланып отырған ре-
конструкциясы (қайта жоспарлануы, қайта жабдықталуы) немесе үй-жайлардың шекараларын 
көшіруі олардың мүдделерін қозғаса) 20_ «__»_________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(нотариалды кеңсенің мекенжайы, растаған адамның тегі, аты, әкесінің аты 
(болған жағдайда) нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі бар. 
7. Жұмыстар 20__ «___»______________ №____ мердігерлік шарттың негізінде 
___________________________________________________________ 
(құрылысты жүзеге асыратын ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны, лицензияның №, 

берілген күні және санаты) мердігерлік тәсілмен (мердігерлік ұйымды тартқан жағдайда)
жүргізілетін болады. 
8. Тапсырыс берушінің атынан жауапты тұлға ретінде ____________ 
_____________________________________________________________________ 
                       (оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы) 
білімі бар __________________________________________________________ 
                              (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы) 
20__ «__» ___________ № _____ бұйрықпен тағайындалды (тағайындалған жағдайда). 
9. Бас мердігердің атынан реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша 

20__ «__» _______ № ____ бұйрықпен _________
_____________________________________________________________________ 
                          (оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы) 
білімі бар және құрылыс саласында ______ жыл жұмыс өтілі бар, «Сейсмикалық құрылыс» 

курсы бойынша (сейсмикалық аудандарда құрылыс салған жағдайда) оқыған және 
________________________________________
_____________________________________________________________________ 
                                (куәліктің нөмірі, кім берді немесе ұзартты) 
жарамды куәлігі бар жауапты тұлға ___________________________________ 
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы) тағайындалды 
(тағайындалған жағдайда). 
10. Авторлық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет) мыналар жүзеге 

асырады: 
1) 20___ «___»______________ №_____ бұйрыққа сәйкес жобаны әзірлеушінің 
атынан ____________________________________________________________________ 
(ұйымның атауы, мекенжайы және телефоны, лицензияның №, берілген күні және санаты)
____________________________________________________________________; 
                 (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы) 
2) 20___ «___»______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында аттестатталған 

сарапшысы(-лары) бар -__________________________________________________________ 
                                           (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), 
                                             аттестаттың №, берілген күні және мамандануы)
_____________________________________________________________________ 
ұйым _______________________________________________________________; 
                                         (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны) 
3) 20___ «___»______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы _____ 
____________________________________________________________________;

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттың №, 
берілген күні және мамандануы, мекенжайы және телефоны) 

11. Техникалық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет) мыналар жүзеге 
асырады: 

1) өз штатында 20___ «___»______________ №_____ бұйрықпен тағайындалған 
аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ___________________ 

_____________________________________________________________________
      (сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аккредиттеу туралы 
        куәліктің №, берілген күні) (аккредиттеу туралы куәлік болған жағдайда)) 
2) 20___ «___»______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында 
аттестатталған сарапшысы(-лары) бар _________________________________ 
_____________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аккредиттеу туралы 
куәліктің №, берілген күні) (аккредиттеу туралы куәлік болған жағдайда)) 
_____________________________________________________________________ 
ұйым _______________________________________________________________; 
                                     (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны) 
3) 20___ «___»______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы _____ 
____________________________________________________________________.
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттың №, берілген 
                     күні және мамандануы, мекенжайы және телефоны) 
12. Осы хабарламада келтірілген мәліметтерге байланысты барлық өзгерістер туралы 

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарына уақтылы хабарлауға 
міндеттенемін. 

13. Осы хабарламаны бере отырып мыналарды растаймын: 
1) көрсетілген барлық деректер ресми болып табылады және оларға қызметті немесе же-

келеген іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез келген ақпарат жолдануы мүмкін; 
2) қоса берілген құжаттар шындыққа сәйкес келеді және жарамды болып табылады; 
3) құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру басталғанға дейін орындалуы міндетті 

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары сақталады. 
14. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асырғанда құрылыс нормаларын және сәулет, 

қала құрылысы және құрылыс саласындағы заңнаманың талаптарын және бекітілген жобаны 
бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес 
жауапкершілікке тартатыны туралы хабардармыз.

 Тапсырыс беруші 
(құрылыс салушы) 
______________________________ 
(тегі, аты, әкесінің аты (болған 
жағдайда), лауазымы) 
ЖСК/БСН ________________ 
(жеке және заңды тұлғалар үшін) 
______________________________ 
(қолы, күні) 
Мөр орны (болған жағдайда)

  Бас мердігер 
(мердігерлік ұйымды тартқан
жағдайда) 
_______________________________ 
(тегі, аты, әкесінің аты (болған 
жағдайда), лауазымы) ЖСК/
БСН _______________________ 
(жеке және заңды тұлғалар үшін) 
_______________________________ 
(қолы, күні) Мөр орны (болған 
жағдайда) 

Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда: сенімді тұлға 
_____________________________________________________________________ 
                              (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Берілген күні: 20__ жылғы «___» ________
 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 1 маусымдағы 
№ 232 бұйрығына 3-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы 
№ 4 бұйрығына 3-2-қосымша 

Нысан
 

Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда 
туралы конвенцияның І және ІІ қосымшаларына түрлері енгізілген жануарларды 

қолдан өсіру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы 
хабарлама

 1._____________________________________________________________ 
                                (мемлекеттік органның толық атауы) 
2. Осымен _____________________________________________________ 

(заңды тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, шетелдік заңда тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-

сәйкестендіру нөмірі - заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда/
толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) жеке тұлғаның, жеке сәйкестендіру нөмірі) 

__________________________________ жөніндегі қызметті жүзеге асырудың басталғаны 
__________________________________ жөніндегі қызметті жүзеге асырудың тоқтатылғаны 

(қызметтің атауы көрсетіледі) туралы хабарлайды. 
3. Заңды тұлғаның орналасқан мекенжайы/жеке тұлғаның бизнес сәйкестендіру нөмірі 

болмаған жағдайда заңды мекенжайы 
_____________________________________________________________________ 

(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, 
үй/ғимарат (станционарлық үй-жай) нөмірі 

4. Электрондық пошта ____________________________________________ 
5. Телефондар __________________________________________________ 
6. Факс _________________________________________________________ 
7. Қызметті жүзеге асыру мекенжайы(лары)___________________________
       (пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, 
                      үй/ғимарат (станционарлық үй-жай) нөмірі

Жануарлар 
түрлерінің

атауы

Жануарлар түрлерінің 
саны, жасы және жынысы 

(жынысы – жыныс мүшелері 
жетілген балықтар үшін)

Қосымша 
Жабайы флора мен фаунаның құрып кету 

қаупі төнген түрлерімен халықаралық сауда 
туралы конвенция

   
   

 8. Әкімшілік органның шеттен әкелуге берілген рұқсатының нөмірі және күні (жануарлар 
импорты жағдайында)_____________________________ 

9. Ауланған жері жөніндегі анықтаманың нөмірі және күні (балықтар немесе өзге су 
жануарларының табиғи-отандық шығу тегі жағдайында) _______________________________
______________________________________ 

10. Бұрынғы иесінің әкімшілік органдағы нөмірі және тіркелген күні (Қазақстан Республикасы 
аумағында еріксіз өсірілген жануарларды сатып алу жағдайында) _______________________
______________________________________________ 

11. Жануарлар әлемін пайдалануға берілген рұқсаттың нөмірі және күні (Қазақстан 
Республикасы аумағында табиғи ортадан айыру жағдайындағы жердегі жануарлар мен 
құстардың түрлері үшін) _______________________________________________________
______________ 

12. Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының нөмірі және күні (Конвенцияның I және II 
қосымшасына енгізілген Қазақстан Республикасы аумағындағы жануарлар түрлерін табиғи ор-
тадан айыру жағдайында)__________________________________________________________ 

13. Хабарламаға сатып алу-сату шарты немесе сыйлыққа беру шарты қоса тіркелген (жа-
нуарларды сатып алу жағдайында): ______________________________________(құжаттың 
атауы және парақ саны көрсетіледі) 

14. Қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асыру ______ басталады (уақыты 
және күні) 

15. Қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асыру ________________ тоқтатылады 
(уақыты және күні)

 Осы хабарламаны бере отырып, өтініш беруші төменде айтылғандарды куәландырады: 
барлық көрсетілген деректер ресми болып табылады және оларға қызметті немесе 

әрекеттерді жүзеге асыру мәселелері жөнінде кез келген ақпарат жіберілуі мүмкін; 
өтініш берушіге сотпен мәлімделген қызмет түрімен немесе жеке әрекеттермен айналысуға 

тыйым салынбайды; 
қоса берілетін барлық құжаттар шындыққа сәйкес келеді және жарамды болып табылады; 
өтініш беруші қызметті жүзеге асыруды бастағанға дейін немесе одан кейінгі әрекеттерді 

орындауға міндетті болатын, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды 
қамтамасыз етеді. 

16. Өтініш беруші _____________________________________________ 
                                (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 
Мөр орны (болған жағдайда) 
Берілген күні және уақыты: «__»____20__жылы «__» сағат «_» мин 
17. Сенімхат бойынша тұлға хабарлама берген жағдайда: 
Сенімді тұлға _________________________________________________
                                  (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)
_____________________________________________________________________ 
Сенімхат нөмірі және күні 
Берілген күні және уақыты: «___» _________20__ жылы 
«___» сағат «___» мин

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 1 маусымдағы 
№ 232 бұйрығына 4-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы 
№ 4 бұйрығына 3-3-қосымша 

Нысан
Энергетикалық сараптама жөніндегі қызметтің басталғаны

немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
 1._____________________________________________________________ 
                                (мемлекеттік органның толық атауы) 
2. Осымен _____________________________________________________ 
                      (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі) 
Төмендегілер жөнінде хабарлайды: 
_____санаты бойынша энергетикалық сараптама жүргізуге арналған қызметті жүзеге 

асырудың басталғаны туралы хабарлайды. 
_____бойынша энергетикалық сараптама жүргізуге арналған қызметті жүзеге асырудың 

тоқтатылғаны туралы хабарлайды. 
_____ хабарламасында толтыру үшін олардың ақпараттары міндетті болып табылатын 

атаудың, заңды мекенжайдың, тіркеу деректерінің өзгертілгені туралы хабарлайды. 
Хабарламада көрсетілген деректер туралы хабарлайды 
(Сәйкес жолы толтырылады)______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
** Хабарламада көрсетілген деректер өзгерген кезде толтырылады. 
3. Заңды тұлғаның орналасқан мекен-жайы_________________________________ 
                                          (пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, 
                                   көше атауы, үй/ғимарат (станционарлық үй-жай) нөмірі 
4. Электрондық пошта __________________________________________ 
5. Телефондар__________________________________________________ 
6. Факс _______________________________________________________ 
7. Сарапшылар деректері: 
Т.А.Ә. Мамандығы (диплом сериясы және нөмірі) Осы Талаптардың 2-тармағының 2) 

тармақшасына сәйкес электр энергетикасы саласында жұмыс тәжірибесінің болуы 

(Соңы. Басы 20-бетте) Иә/Жоқ 
Иә/Жоқ
 8. Мәлімделген сарапшылардың энергетикалық сараптама жүргізу кезінде электр 

қауіпсіздігі бойынша топпен (IV және топтан жоғары) электр қондырғыларындағы жұмыс нор-
маларымен қағидаларын білуін тексеру хаттамаларының бар екенін растаймын. 

9. Осы хабарламада келтірілгендермен байланысты барлық өзгерістер туралы, уәкілетті 
органға уақтылы хабарлауға міндеттенемін. 

10. Қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асыру _________ басталады. (күні) 
Осы хабарламаны бере отырып, заңды тұлға төменде айтылғандарды куәландырады: 
барлық көрсетілген деректер ресми болып табылады және оларға қызметті немесе 

әрекеттерді жүзеге асыру мәселелері жөнінде кез келген ақпарат жіберілуі мүмкін; 
заңды тұлғаға сотпен мәлімделген қызмет түрімен немесе жеке әрекеттермен айналысуға 

тыйым салынбайды; қоса берілген барлық құжаттар шындыққа сәйкес келеді және жарамды 
болып табылады; 

заңды тұлға қызметті жүзеге асыруды бастағанға дейін немесе бұдан кейінгі әрекеттерді 
орындауға міндетті болатын, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды 
қамтамасыз етеді. 

11. Өтініш беруші ___________ _________________________________ 
                                (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 
Мөр орны (болған жағдайда) Берілген күні және уақыты: «___»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 1 маусымдағы 
№232 бұйрығына 5-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы 
№ 4 бұйрығына 3-4-қосымша 

Нысан
 Микроқаржы ұйымының микрокредиттер беруі жөніндегі
көрсетілетін қызметтердің бекітілгені туралы хабарлама

1. Микроқаржы ұйымының атауы
_____________________________________________________________________ 
2. Микроқаржы ұйымының орналасқан мекенжайы, телефондары 
_____________________________________________________________________ 
3. Микроқаржы ұйымының микроқаржы ұйымдары тізіліміне енгізілген күні 
_____________________________________________________ 
4. Микроқаржы ұйымының бизнес-сәйкестендіру нөмірі ____________ 
5. Хабарламаға қоса беріледі: _________________________________ 
                              (құжаттардың атауы және парақ саны көрсетіледі) 
6. __________________ осы хабарламамен, 
(микроқаржы ұйымының атауы) 
микрокредиттер беру жөніндегі қызметтерді бекітуге уәкілетті 
_____________________________________________________________________ 
                                                      (микрокредиттің атауы) 
орган бекіткен _____________________, 
             (микроқаржы ұйымының атауы) 
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетінін растайды. 
Микроқаржы ұйымының уәкілетті тұлғасы: 
____________________ _______________________ ________________________ 
             (лауазымы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы) 
«_____» ______________ 20____ жыл

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 1 маусымдағы 
№ 232 бұйрығына 6-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы 
№ 4 бұйрығына 4-қосымша 

Нысан

Хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың тізбесі

Р/с 
№

Мемлекеттік 
орган

Ведомстволар, 
орталық мемлекеттік 

органның құрылымдық 
бөлімшелері және 
олардың аумақтық 

бөлімшелері

Хабарламалар түрлері

Ес
ке

рт
пе

1 2 3 4 5
1. Қазақстан 

Республикасы 
Ұлттық эко-
номика 
министрлігі

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика 
министрлігі

Геодезиялық жұмыстарды жүргізу жөніндегі 
қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны 
туралы хабарлама
Картография жұмыстарын жүргізу жөніндегі 
қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны 
туралы хабарлама

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономи-
ка министрлігі 
Тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау 
комитетінің 
аумақтық 
бөлімшелері

Халықтың декреттелген тобын гигиеналық 
оқыту жөніндегі қызметтің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама
Эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объект 
қызметінің басталғаны және тоқтатылғаны 
(оларды пайдалану) туралы хабарлама
Санитариялық-эпидемиологиялық аудит 
жүргізу қызметінің басталғаны туралы ха-
барлама

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика 
министрлігі 
Табиғи монополия-
ларды реттеу және 
бәсекелестікті қорғау 
комитеті және оның 
аумақтық бөлімшелері

Жеке немесе заңды тұлғалардың (немесе адам-
дар тобының) табиғи монополия субъектiсiнiң 
жарғылық капиталындағы дауыс беретiн 
акциялардың (қатысу үлестерінің) оннан астам 
пайызын сатып алуы туралы хабарлама
Әуежайлар қызметтерін көрсететін табиғи 
монополия субъектілерінің өзге қызметті баста-
ғаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама
Табиғи монополия субъектілерінің реттеліп 
көрсетілетін қызметтермен (тауарлармен, 
жұмыс тармен) технологиялық байланысты 
қызметтер көрсетуді бастағаны немесе тоқтат-
қаны туралы хабарлама

2. Қазақстан 
Республикасы 
Қаржы 
министрлігі

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік кірістер 
комитетінің аумақтық 
органдары

Қолданылатын салық салу режимі туралы 
хабарлама
Салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұру 
немесе салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата 
тұрудан бас тарту туралы хабарлама

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің 
Мемлекеттік кірістер 
комитеті

Әкімші (уақытша әкімші, оңалту, уақытша және 
банкроттық басқарушылар) қызметінің бастал-
ғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің 
Қаржы мониторингі 
комитеті

«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 
қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын 
тұлға қызметінің басталуы немесе тоқтатылуы 
туралы хабарлама

3. Қазақстан 
Республикасы 
Ішкі істер 
министрлігі

Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігінің 
аумақтық органдары

Күзет дабылы құралдарын монтаждау, бап-
тау және оларға техникалық қызмет көрсету 
жөніндегі қызметтің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама
Көлік құралдарының жүргізушілерін даяр-
лау жөніндегі кәсіптік бірлестіктер қызметінің 
басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы 
хабарлама

4. Қазақстан 
Республикасы 
Энергетика 
министрлігі

Қазақстан Республикасы 
Энергетика 
министрлігінің Мұнай-газ 
кешеніндегі экологиялық 
реттеу, бақылау және 
мемлекеттік инспекция 
комитеті

Теңіз ғылыми зерттеулерін жүргізу жөніндегі 
қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны 
туралы хабарлама
Мұнай өнімдерінің көтерме жеткізілімдеріне 
байланысты қызметтің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама

Қазақстан Республикасы 
Энергетика 
министрлігінің Атомдық 
және энергетикалық 
қадағалау мен бақылау 
комитеті

Энергетикалық сараптама жөніндегі қызметтің 
басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы 
хабарлама
Энергия аудиті мен энергия үнемдеу және 
энергия тиімділігін арттыру саласындағы 
қызметті жүзеге асыратын кадрларды қайта 
даярлау және (немесе) олардың біліктілігін арт-
тыру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама

5. Қазақстан 
Республикасы 
Ауыл 
шаруашылығы 
министрлігі

Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің Агроөнер-
кәсіптік кешендегі 
мемлекеттік инспекция 
комитетінің облыстық не-
месе аудандық аумақтық 
инспекциялары

Асыл тұқымды мал шаруашылығы 
саласындағы қызметтің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама

Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің Орман 
шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі 
комитеті

Зоологиялық жинақтаманы тізілімге енгізу ту-
ралы хабарлама
Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен 
флора түрлерімен халықаралық сауда туралы 
конвенцияның І және ІІ қосымшаларына түрлері 
енгізілген жануарларды қолдан өсіру жөніндегі 
қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны 
туралы хабарлама

6. Қазақстан 
Республикасы 
Инвестициялар 
және даму 
министрлiгi

Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және 
даму министрлiгi

Электр энергетикасы объектілерін және (не-
месе) олардың жекелеген бөліктерін сатып 
алу-сату, жалға немесе сенімгерлік басқаруға 
беру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама
Бағалы металдарды, асыл тастарды, бағалы 
металдар мен асыл тастардан жасалған 
зергерлік және басқа да бұйымдарды, 
құрамында бағалы металдар бар шикізат 
тауарларын Еуразиялық экономикалық 
одаққа кірмейтін елдерден Қазақстан 
Республикасының аумағына әкелу және 
Қазақстан Республикасының аумағынан осы 
елдерге әкету жөніндегі қызметтің басталғаны 
немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
Электрондық (цифрлық) тахографтарға 
электрондық карточкаларды дайындау және 
беру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама
Теңіз көлігі мамандарын даярлау (қайта 
даярлау) және олардың біліктілігін артты-
ру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама
Оқу дабылдарын және аварияға қарсы 
жаттығуларды өткізу туралы хабарлама
Турагенттік қызметтің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама
Гид (гид-аудармашы), экскурсовод, туризм 
нұсқаушысы қызметінің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама

Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және 
даму министрлігінің 
Техникалық реттеу және 
метрология комитеті

Шетелдiк және халықаралық ұйымдардың Қа-
зақстан Республикасының аумағында шетелдiк 
үлгiнің сәйкестiгін растау сала сындағы 
құжаттарды беру жөніндегі қызметтi бастағаны 
немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және 
даму министрлігінің Көлік 
комитетінің аумақтық 
органдары

Техникалық тексеріп қарау операторлары 
қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны 
туралы хабарлама

7. Қазақстан 
Республикасы 
Білім және 
ғылым 
министрлігі

Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым 
министрлігі Білім және 
ғылым саласындағы 
бақылау комитетінің 
аумақтық бөлімшелері

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
саласындағы қызметтің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама

8. Қазақстан 
Республикасы 
Денсаулық 
сақтау және 
әлеуметтік даму 
министрлігі

Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму 
министрлігінің Медици-
налық және фарма-
цевтикалық қызметті 
бақылау комитеті

Биологиялық белсенді заттарға клиникаға 
дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер жүргізу 
жөніндегі қызметтің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама

9. Қазақстан 
Республикасы 
Әділет 
министрлігі

Қазақстан Республикасы 
Әділетминистрлігінің 
аумақтық бөлімшелері

Нотариат қызметін жүзеге асырудың 
басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы 
хабарлама

10. Қазақстан 
Республикасы 
Байланыс 
және ақпарат 
министрлігі

Қазақстан Республикасы 
Байланыс және ақпарат 
министрлігі

Байланыс қызметтерін көрсету жөніндегі 
қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны 
туралы хабарлама
Эротикалық сипаттағы материалдарды орна-
ластыратын мерзімді баспасөз басылымдарын 
немесе интернет-ресурстарды тарату жөніндегі 
қызметтің басталғаны туралы хабарлама

11. Қазақстан 
Республикасы 
Ұлттық Банкі

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің аумақтық 
филиалдары

Уәкілетті банктің айырбастау пункті қызметінің 
басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы 
хабарлама
Микроқаржы ұйымының микрокредиттер беруі 
жөніндегі көрсетілетін қызметтердің бекітілгені 
туралы хабарлама
Қаржы ұйымының қаржылық өнімдерін бекітуі 
туралы хабарлама

12. Жергілікті 
атқарушы ор-
гандар

Облыстардың, 
Астана және Алматы 
қалаларының жергілікті 
басқару органдары

Тұқымның сұрыпты және егу сапаларына са-
раптама жүргізу жөніндегі қызметтің бастал-
ғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сұрыптық 
егіс  терін сынақтан өткізу жөніндегі қызметтің бас-
талғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
Такси тасымалдаушысы ретінде қызметтің бас -
талғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
Медициналық мақсаттағы бұйымдарды бөлшек 
саудада өткiзу жөніндегі қызметтің басталғаны 
немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
Медициналық техниканы бөлшек саудада 
өткiзу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама
Ветеринария саласындағы кәсіпкерлік 
қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны 
туралы хабарлама

Тахографтарды орнату және оларға қызмет 
көрсету жөніндегі қызметтің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама
Медициналық мақсаттағы бұйымдарды 
көтерме саудада өткiзу жөніндегі қызметтің 
басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы 
хабарлама
Медициналық техниканы көтерме саудада 
өткiзу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама
Жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет 
ескерткіштерінде ғылыми-реставрациялау 
жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы 
хабарлама
Автовокзалдар, автостанциялар мен жолау-
шыларға қызмет көрсету пункттері қызметінің 
басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы 
хабарлама
Шағын көлемді кемелердің кеме жүргiзушiлерiн 
даярлау жөніндегі курстар қызметінің бастал-
ғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
Халықаралық және республикаішілік қатынас-
тарда қауiптi жүктерді тасымалдауды жүзеге 
асыратын автокөлік құралдары жүргізушілерін 
арнайы даярлау жөніндегі қызметтің бастал-
ғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
Заңды тұлғалардың түсті және қара метал-
дар сынықтары мен қалдықтарын жинауы 
(дайын дауы), сақтауы, қайта өңдеуі және 
өткізуі жөніндегі қызметтің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының 
басталғаны туралы хабарлама

13 Қазақстан 
Республикасы-
ның орталық 
мемлекеттік 
органдары

Ведомстволар, орта лық 
мемлекеттік орган ның 
құрылымдық бөлім-
шелері және олардың 
аумақтық бөлімшелері

Өзін-өзі реттейтін ұйым қызметінің басталғаны 
немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

 
Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 30 мау-

сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13855 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 5 желтоқсан               №632               Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң кейбiр 
бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Жалғасы. Басы 126-нөмірде)

Функционалдық топ
 Кіші функция
  Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
   Бағдарлама
    Кіші бағдарлама
     Атауы

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   067  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салуға берілетін 
нысаналы даму трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  352   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен 

қаржыландырылатын  атқарушы ішкі істер органы
   001  Республикалық маңызы бар қала, астана аумағында қоғамдық тәртіп 

пен  қауіпсіздікті сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асы-
ру жөніндегі қызметтер қамтамасыз ету

   003  Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 
   004  Астана қаласында нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын 

алу жөніндегі қызметтер
   005  Ақпараттық жүйелерді құру
   007  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   012  Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру 

қызметтері
   013  Әкімшілік тәртіппен тұтқындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру
   014  Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру
   023  Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету  
   025  Халықаралық маңызы бар іс-шараларды өткізу уақытында қоғамдық 

тәртіпті сақтауды қамтамасыз ету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс 
басқармасы

   004  Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту
   021  Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала 

құрылысы және құрылыс бөлімі
   066  Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  467   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
   066  Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  472   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет 

және қала құрылысы бөлімі
   066  Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   047  Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі

   066  Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  623   Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбай-

лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі
   014  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай 

мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру
    100 Сыбайлас жемқорлық қылмыстары және құқық бұзушылықтар бой-

ынша қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

    101 Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға 
қарсы іс-қимыл бойынша жедел-іздестіру қызметі

    102 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқық бұзушылықтардың алдын алу, 
анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу жөніндегі уәкілетті органның 
қызметін қамтамасыз ету

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және 
мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

    111 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының күрделі 
шығыстары

 2    Құқықтық қызмет
  221   Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
   005  Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі
   006  Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобала-

рына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама
   009  Құқықтық насихат  
 3    Сот қызметi
  501   Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
   001  Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, 

бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз 
етуі

    100 Жоғарғы сот органы азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және 
мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

    105 Жергілікті сот билігі органдарының сот төрелігін іске асыруды 
қамтамасыз етуі

    111 Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары
    112 Сот жүйесі органдарының объектілерін салу
    114 Сот процесіне қатысушы адамдардың құқықтары мен 

бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету
    115 Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   101  Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-шаралар өткізу
   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 

резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
   114  Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша орталық мемлекеттік органдардың 
міндеттемелерін орындау

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

 4    Заңды және құқықтық тәртiптi қамтамасыз ету жөніндегі қызмет
  502   Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
   001  Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді 

актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары 
қадағалауды жүзеге асыру

    100 Уәкілетті органның жоғары қадағалау және мемлекеттік құқықтық 
статистика қалыптастыру саласындағы қызметін қамтамасыз ету

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және 
мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

    105 Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау
    111 Прокуратура органдардың күрделі шығыстары
   015  Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел 

жүйесін құру
    101 Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөніндегі мемлекетаралық 

ақпараттық өзара іс-қимыл

    102 Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы мемлекеттік 
органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру

    103 «Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімі» ақпараттық 
жүйесін құру

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-
шаралар өткізу

   101  Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-шаралар өткізу
   105  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 

негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   114  Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша орталық мемлекеттік органдардың 
міндеттемелерін орындау

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

 5    Жеке тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің қауiпсiздiгiн 
қамтамасыз ету жөніндегі қызмет

  104   Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
   003  Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз 

ету жөніндегі қызметтер
    100 Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз 

ету
    111 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің күрделі 

шығыстары
  410   Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi
   001  Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
   002  Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   101  Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-шаралар өткізу
   105  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 

негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   114  Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша орталық мемлекеттік органдардың 
міндеттемелерін орындау

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

  411   Қазақстан Республикасы «Сырбар» сыртқы барлау қызметі
   001  Сыртқы барлауды қамтамасыз ету
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   101  Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-шаралар өткізу
   105  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 

негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   114  Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша орталық мемлекеттік органдардың 
міндеттемелерін орындау

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

  681   Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі
   001  Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
   002  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту 

бағдарламасы
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   101  Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-шаралар өткізу
   105  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 

негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   114  Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша орталық мемлекеттік органдардың 
міндеттемелерін орындау

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

 6    Қылмыстық-атқару жүйесі
  201   Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
   077  Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру
    100 Сотталғандарды, күдіктілерді және айыпталушыларды ұстау
    102 Қылмыстық - атқару жүйесінің объектілерін салу, реконструкциялау
    111 Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің 

күрделі шығыстары
  256   Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы
   039  Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мен 

оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру
  355   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен 

қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
   039  Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мен 

оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру
  395   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен 

қамту, еңбек және әлеуметтік қорғау басқармасы
   039  Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мен 

оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру
  451   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту 

және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
   039  Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мен 

оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру
  801   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеу-

меттік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі 
   039  Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мен 

оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру
 9    Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер
  221   Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
   001  Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету
    100 Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті 

органның қызметін қамтамасыз ету
    102 Жеке сот орындаушыларының істердің әлеуметтік маңызды 

санаттары бойынша проблемалы атқарушылық құжаттарды орындау 
бойынша кепілді заң көмегін көрсетуі

    103 Социологиялық, талдамалық зерттеулер жүргізу және консалтингтік 
қызметтер көрсету

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және 
мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

    106 Ұлттық алдын алу тетiгiн жүзеге асыру бойынша іс-шараларды іске 
асыру

    107 Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау
    111 Әділет органдарының күрделі шығыстары
   002  Сот сараптамаларын жүргізу
   010  Халыққа «жалғыз терезе» принципі бойынша қызмет көрсету
   047  Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік 

талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын 
пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобала-
рына заңгерлік сараптама

   050  Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және  БҰҰ  әмбебап 
кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру

    006 Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландару есебінен
    018 Грант есебінен
   055  Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін 

қамтамасыз ету
   059  Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын 

іске асыру
    004 Cыртқы қарыздар есебiнен
    016 Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп 

қаржыландыру есебінен
   062  Сот-медицина, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сараптамалар 

бойынша қызметтер
    100 Сот-медицина, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сараптама-

ларды жүргізу қамтамасыз ету
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   101  Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   105  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   114  Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша орталық мемлекеттік органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

  348   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

   004  Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
  384   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 

көлігі басқармасы
   004  Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
  458   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомо-
биль жолдары бөлімі

   021  Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
  483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   048  Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
  485   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі 

және автомобиль жолдары бөлімі
   021  Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
  490   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық шаруа-

шылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
   021  Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
  492   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі,  автомобиль 
жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   021  Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі

   019  Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
  499   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал 

актілерін тіркеу бөлімі 
   001  Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
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   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

04     Бiлiм беру
 1    Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту
  123   Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты
   004  Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін 

қамтамасыз ету
   041  Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру 

тапсырысын іске асыруға
  225   Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
   098  Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз 

ету
    102 Мектепке дейінгі білім беру саласындағы әдіснамалық қамтамасыз 

ету
    106 «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» ДБҰ-нда мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру
    111 Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары 
  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   025  Мектепке дейінгі ұйымдардың сейсмикалық күшейту 
   037  Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және рекон-

струкциялау
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жол-

дары басқармасы
   011  Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және рекон-

струкциялау
  288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
   011  Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және рекон-

струкциялау
  373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс 

басқармасы
   006  Алматы қаласында мектепке дейінгі ұйымдардың сейсмикалық 

күшейту 
   037  Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және рекон-

струкциялау
  464   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
   009  Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін 

қамтамасыз ету
   040  Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру 

тапсырысын іске асыруға
  466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала 

құрылысы және құрылыс бөлімі
   037  Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және рекон-

струкциялау
  467   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
   037  Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және рекон-

струкциялау
  471   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене 

шынықтыру және спорт бөлімі
   003  Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін 

қамтамасыз ету
   040  Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру 

тапсырысын іске асыруға
  472   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет 

және қала құрылысы бөлімі
   037  Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және рекон-

струкциялау
  483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   049  Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және рекон-
струкциялау

  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі

   037  Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және рекон-
струкциялау

 2    Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
  123   Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты
   005  Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды 

және кері алып келуді ұйымдастыру
  208   Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
   005  Мамандандырылған білім беру  ұйымдарында жалпы білім беру
  225   Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
   099  Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету
    100 Дарынды балаларды республикалық білім беру ұйымдарында оқыту 

және тәрбиелеу
    101 Назарбаев Зияткерлік мектептерінде мемлекеттік білім беру 

тапсырысын іске асыру
    102 Орта білім беру саласындағы әдіснамалық қамтамасыз ету
    103 Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстар, мектептен тыс 

республикалық маңызы бар іс-шаралар өткізу
    104 Балалар мен оқушы жастарға адамгершілік-рухани білім беру
    106 Оператордың жан басына шаққандағы қаржыландыру жөніндегі 

көрсететін қызметтеріне ақы төлеу
    107 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 

бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және 
реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, 
Алматы қаласының бюджетіне  орта білім беру объектілерін 
сейсмикалық күшейту үшiн республикалық бюджет қаражаты 
есебінен берілетін нысаналы даму трансферттерi

    108 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және 
реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, 
Алматы қаласының бюджетіне орта білім беру объектілерін 
сейсмикалық күшейту үшiн Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан 
бөлінетін нысаналы трансферт есебінен берілетін нысаналы даму 
трансферттерi

    111 Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары 
    113 Білім сапасына сырттай бағалау жүргізу
    117 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 

бюджеттеріне тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен 
мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

    118 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін 
мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

  240   Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі
   005  Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және 

тәрбиелеу
   038  Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу
    100 Спорттағы дарынды балаларды оқытуды және тәрбиелеуді 

қамтамасыз ету
    111 Спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары
  261   Облыстың білім басқармасы
   003  Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім 

беру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   006  Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға 

жалпы білім беру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   055  Балаларға қосымша білім беру
   056  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне  

тілдік курстар өтілінен өткен мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін және 
оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге 
үстемақы төлеу үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   069  Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
   079  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін 
салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттерi

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферті есебінен
   082  Орта білім беру объектілерін сейсмикалық күшейту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферті есебінен
   086  Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу 

және реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферті есебінен
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жол-

дары басқармасы
   203  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін 
салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттерi

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферті есебінен
   204  Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу 

және реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферті есебінен
   206  Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
  285   Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы
   006  Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру
   007  Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды 

балаларға жалпы бiлiм беру
  288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
   008  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін 
салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттерi

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферті есебінен
   012  Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу 

және реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферті есебінен
   069  Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
  360   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы
   003  Жалпы білім беру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   004  Арнаулы бiлiм беру бағдарламалары бойынша жалпы бiлiм беру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   005  Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында дарынды балаларға 

жалпы бiлiм беру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   008  Балаларға  қосымша білім беру
   019  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім 

беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін грант-
тар беру

  373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс 
басқармасы

   027  Алматы қаласында орта білім беру объектілерін сейсмикалық 
күшейту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферті есебінен
   028  Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу 

және реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферті есебінен
   069  Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
  381   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене 

шынықтыру және спорт басқармасы
   006  Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
   007  Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды 

балаларға жалпы бiлiм беру
  457   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді 

дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі
   017  Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру
  464   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
   003  Жалпы білім беру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   006  Балаларға  қосымша білім беру
   054  Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде білім беру ұйымдарының 

қызметін қамтамасыз ету
  465   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру 

және спорт бөлімі
   017  Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру
  466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала 

құрылысы және құрылыс бөлімі
   021  Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу 

және реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферті есебінен
  467   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
   024  Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу 

және реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферті есебінен
  471   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене 

шынықтыру және спорт бөлімі
   004  Жалпы білім беру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   005  Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру 
   028  Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру
  472   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет 

және қала құрылысы бөлімі
   022  Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу 

және реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферті есебінен
  482   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және 

туризм бөлімі
   017  Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру
  483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   033  Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу 
және реконструкциялау

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферті есебінен
  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі

   059  Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу 
және реконструкциялау

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферті есебінен
  802   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене 

шынықтыру және спорт бөлімі
   017  Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру
 4    Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
  208   Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
   017  Техникалық және кәсіптік,  орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарында мамандар даярлау
  225   Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
   203  Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету
    100 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік 
қолдау көрсету

    101 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім саласындағы 
әдіснамалық қамтамасыз ету

    109 Техникалық және кәсіптік білім беру сапасына сырттай бағалау 
жүргізу

    110 Халықаралық тәжірибе негізінде техникалық және кәсіптік білім беру 
жүйесін дамыту бойынша қызметтер

  239   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 
даму министрлігі

   003  Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік 
қолдау көрсету

  240   Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі
   006  Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім 
алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   043  Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарында мамандар даярлау
   044  Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету
  261   Облыстың білім басқармасы
   024  Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар да-

ярлау
   025  Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау
  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   099  Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

объектілерін салу және реконструкциялау
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жол-

дары басқармасы
   205  Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

объектілерін салу және реконструкциялау
  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық 

сақтау басқармасы
   043  Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарында мамандар даярлау
   044  Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету
  360   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы
   018  Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру
   024  Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар да-

ярлау
   025  Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау
  464   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
   018  Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру
  471   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене 

шынықтыру және спорт бөлімі
   007  Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру
 5    Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру
  101   Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  104   Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  106   Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  107   Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  201   Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  204   Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  208   Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  212   Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  217   Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  221   Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
   060  Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта 

даярлау
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  225   Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
   221  Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының 

біліктілігін арттыру және қайта даярлау
   222  Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арт-

тыру және қайта даярлау
   223  Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары 

кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау
   224  Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау
  239   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 

даму министрлігі
   005  Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін 

арттыру және оларды қайта даярлау
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  240   Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі
   007  Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және 

оларды қайта даярлау
   040  Спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды 

қайта даярлау
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  241   Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
   048  Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың 

біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  243   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
   017  Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және санитариялық-

эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы, кәсіпкерлік, тұрғын 
үй шаруашылығы саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және 
оларды қайта даярлау

   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  245   Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар 

министрлігі
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  246   Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  247   Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрлігі
   005  Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды 

қайта даярлау
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  252   Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы
   007  Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау
  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   003  Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау
  261   Облыстың білім басқармасы
   010  Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау
   052  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау 
және қайта даярлау

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  352   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен 

қаржыландырылатын  атқарушы ішкі істер органы

   006  Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау
  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық 

сақтау басқармасы
   003  Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау
  360   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы
   012  Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау
   038  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау 
және қайта даярлау

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  406   Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп 

комитетi 
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  410   Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  411   Қазақстан Республикасы «Сырбар» сыртқы барлау қызметі
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  501   Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
   017  Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді 

ұйымдастыру, қайта даярлау және біліктілігін арттыру
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  502   Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  623   Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбай-

лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі
   002  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру
   013  Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың 

біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер
    100 Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің 

біліктілігін арттыру
    101 Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың 

біліктілігін арттыру
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  637   Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  681   Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  690   Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  693   Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
  694   Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы
   011  Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта 

даярлау
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
 6    Жоғары және жоғары оқу орнынан кейін бiлiм беру
  208   Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
   011  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар маман-

дар даярлау
  225   Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
   204  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен 

қамтамасыз ету
    100 Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау 

және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету
    101 «Болашақ» бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу 

орындарында мамандар даярлау
    102 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды 

даярлау және «Назарбаев университеті» ДБҰ қызметін ұйымдастыру 
жөніндегі қызметтер

    103 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім саласындағы 
әдіснамалық қамтамасыз ету

    104 Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару 
жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

    107 «Назарбаев Университеті» ДБҰ базасында Қазақстан 
Республикасының жоғары оқу орындарының басшыларын (топ-
менеджерлерін) даярлау және біліктілігін арттыру

    108 Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін 
бағалау

    109 Білім сапасына сырттай бағалау жүргізу
    110 Білім беру жинақтарына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеу
    112 Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының қызметтеріне 

ақы төлеу
    113 Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстар, мектептен тыс 

республикалық маңызы бар іс-шаралар өткізу
    114 «Серпін» жобасы шеңберінде оқу миграциясын ынталандыру 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
  239   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 

даму министрлігі
   006  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды да-

ярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету 
  502   Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
   018  Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін 

жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру
 9    Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
  104   Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
   009  «Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым
  120   Облыс әкімінің аппараты
   068  Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету
  201   Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
   079  Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, 

біліктілігін арттыру және қайта даярлау
    100 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, 

біліктілігін арттыру және қайта даярлау қамтамасыз ету
    101 «Бүркіт» жауынгерлік және әдістемелік дайындық оқу орталығын 

салу
  225   Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
   001  Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты 

қалыптастыру және іске асыру
    100 Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету 
    103 Социологиялық, талдамалық зерттеулер жүргізу және консалтингтік 

қызметтер көрсету
    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және 

мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
    111 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі 

шығыстары 
   060  «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-ға нысаналы салым
   092  «Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   101  Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   104  Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес
   105  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 

негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   114  Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша орталық мемлекеттік органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   153  Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне 
жәрдемдесу шеңберінде бағдарламалық жобаларды іске асыру

    004 Cыртқы қарыздар есебiнен 
    017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферт қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру 
есебінен

  239   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 
даму министрлігі

   007  Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
  240   Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі
   041  Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау
    100 Өнер және мәдениет саласындағы білім ұйымдарының қалыптасуын 

қамтамасыз ету
    103 Хореография саласындағы білім беру үрдісін қамтамасыз ету
    111 Мәдениет және өнер саласында қызметін жүзеге асыратын білім 

беру ұйымдарының күрделі шығыстары
  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   034  Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының 

күрделі шығыстары
  261   Облыстың білім басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   004  Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін 

ақпараттандыру
   005  Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен 

оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
   007  Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-

шараларды және конкурстар өткізу
   011  Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерт-

теу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық 
консультациялық көмек көрсету

   012  Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту 
және әлеуметтік бейімдеу

   013  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   019  Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары 

көрсеткіштері үшін гранттар беру
   029  Әдістемелік жұмыс
   067  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   068  Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  транс-
ферттер 

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық 
сақтау басқармасы

   034  Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының 
күрделі шығыстары

  360   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   006  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім 

беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру
   007  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім 

беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді 
сатып алу және жеткізу

   009  Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы мектеп олим-
пиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

   011  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   013  Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерт-

теу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық 
консультациялық көмек көрсету

   014  Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту 
және әлеуметтік бейімдеу

   021  Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының 
қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыла-
рына  ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

   027  Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін 
Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған 
төлемдер

   029  Әдістемелік жұмыс
   067  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   068  Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету
   069  Балалар құқығын қорғау саласында іс шаралар өткізу
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  374   Астана қаласының тұрғын үй басқармасы
   015  Білім беру объектілерінің құрылыстарына жер учаскелерін алуға
  464   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
   001  Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   004  Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру 

мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру
   005  Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру 

мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып 
алу және жеткізу

   007  Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және 
мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

   012  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   015  Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының 

қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға 
қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат 
төлемі

   019  Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру 
мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттарды 
табыс ету

   022  Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін 
Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған 
төлемдер

   029  Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерт-
теу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық 
консультациялық көмек көрсету

   067  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары

   068  Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  471   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене 
шынықтыру және спорт бөлімі

   008  Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру 
мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

   009  Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру 
мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып 
алу және жеткізу

   010  Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және 
мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

   011  Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру 
мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттард беру

   020  Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының 
қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыла-
рына  ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

   027  Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін 
Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған 
төлемдер

   029  Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерт-
теу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық 
консультациялық көмек көрсету

   067  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары

   068  Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету
05     Денсаулық сақтау
 1    Кең бейiндi ауруханалар
  208   Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
   008  Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету
  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   004  Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін 

медициналық көмекті қоспағанда, бастапқы медициналық-
санитариялық көмек және медициналық ұйымдар мамандарының 
жіберуі бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің стационарлық 
және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсетуі

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық 

сақтау басқармасы
   004  Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін 

медициналық көмекті қоспағанда, бастапқы медициналық-
санитариялық көмек және медициналық ұйымдар мамандарының 
жіберуі бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің стационарлық 
және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсетуі

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 2    Халықтың денсаулығын қорғау
  201   Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
   111  Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 

2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыру аясында іс-шараларды жүргізу

  225   Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
   019  Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын 

ұйымдастыру
  239   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 

даму министрлігі
   052  Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде халықты 

медициналық көмекпен қамтамасыз ету
    102 Мамандандырылған медициналық көмек көрсету
    103 Жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету
    104 Онкологиялық аурулармен ауыратын науқастарға медициналық 

көмек көрсету
    107 Қаржылық лизинг шарттарында сатып алынған медициналық 

техника бойынша лизингтік төлемдерді өтеу
    109 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 

бюджеттерiне жергілікті деңгейде тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемін көрсетуге берiлетiн ағымдағы нысаналы 
трансферттер

(Жалғасы 23-бетте) 
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    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   036  Жіті миокард инфаркті бар науқастарды тромболитикалық 

препараттармен қамтамасыз ету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 4    Емханалар
  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   014  Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік 

заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың 
арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   038  Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде 

скринингтік зерттеулер жүргізу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   039  Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін 

көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің 
амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық 
қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық 

сақтау басқармасы
   014  Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік 

заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың 
арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   038  Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде 

скринингтік зерттеулер жүргізу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   039  Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін 

көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің 
амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық 
қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі

   040  Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық жүйелердің жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету

 5    Медициналық көмектiң басқа түрлерi
  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   011  Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін 

медициналық көмекті қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету 
және санитариялық авиация

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   029  Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары
  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық 

сақтау басқармасы
   011  Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін 

медициналық көмекті қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету 
және санитариялық авиация

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   029  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың арнайы 

медициналық жабдықтау  базалары
 9    Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
  123   Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты
   002  Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек 

көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді 
ұйымдастыру

  201   Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
   014  Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін 

және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай 
кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі 
қызметтер

  239   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 
даму министрлігі

   013  Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
   019  Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру
   020  Денсаулық сақтау жүйесін реформалау
    004 Cыртқы қарыздар есебiнен
    016 Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды қоса қаржыландыру 

есебінен
   024  «Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым
   059  Аурулар диагностикасының және емдеудің жоғары технологиялық 

әдістерінің әлеуетін арттыру және енгізу
   061  Әлеуметтік медициналық сақтандыру: қолжетімділікті, сапаны, 

экономикалық тиімділікті және қаржылық қорғауды жақсарту
    004 Cыртқы қарыздар есебiнен
    016 Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп 

қаржыландыру есебінен
  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы  мемлекеттік са-

ясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   008  Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы 

күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   013  Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   015  Ақпараттық жүйелер құру
   016  Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және 

жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету
   018  Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер
   023  Ауылдық жерлерге жұмыс істеуге жіберілген медициналық және 

фармацевтикалық қызметкерлерді әлеуметтік қолдау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   028  Жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін күтіп-ұстау
   030  Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары
   033  Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   037  Жергілікті бюджет қаражаты есебінен денсаулық сақтау 

ұйымдарының міндеттемелері бойынша кредиттік қарызды  өтеу 
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 
   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай-
лардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономика лық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   083  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағ-

дарламасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде орналасқан дәрі-
герлік амбулаториялар және фельдшерлік-акушерлік пункттерді салу

  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жол-
дары басқармасы

   083  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
бағдарламасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде орналасқан 
дәрігерлік амбулаториялар және фельдшерлік-акушерлік пункттерді 
салу

  288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
   083  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағ -

дарламасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде орналасқан дәрі-
герлік амбулаториялар және фельдшерлік-акушерлік пункттерді салу

  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық 
сақтау басқармасы

   001  Жергілікті денгейде денсаулық сақтау саласындағы  мемлекеттік са-
ясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   008  Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы 
күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   013  Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   015  Ақпараттық жүйелер құру
   016  Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және 

жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету
   018  Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер
   023  Жергілікті бюджет қаражаты есебінен денсаулық сақтау 

ұйымдарының міндеттемелері бойынша кредиттік қарызды  өтеу 
   028  Жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін күтіп-ұстау
   030  Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
   033  Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

06     Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
 1    Әлеуметтiк қамсыздандыру
  239   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 

даму министрлігі
   027  Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру 

және олардың төлемдерін жүргізу
    100 Ортақ зейнетақыларды төлеу
    101 Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемдері
    102 Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар 

салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына 
үстемеақылар

    103 Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті зейнетақы 
жарналары мен міндетті кәсiптiк зейнетақы жарналарының 
сақталуының мемлекеттiк кепiлдiгі бойынша міндеттеме төлеу

    104 Мүгедектігі бойынша берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы
    105 Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік 

базалық жәрдемақы
    106 Жасына байланысты берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы
    107 Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы
    108 Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар
    109 Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан 

айырылу жағдайына төленетін әлеуметтік төлемдерді алушыларға 
міндетті зейнетақы жарналарын субсидиялау

    110 Баланың бір жасқа толғанға дейінгі  күтіміне байланысты табысынан 
айырылу жағдайында төленетін әлеуметтік төлемдерді мемлекеттiк 
әлеуметтiк сақтандыру қорынан алушыларға жұмыс берушінің 
міндетті зейнетақы жарналарын субсидиялау

    111 Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, мемлекетке сот 
жүктеген, адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

    131 Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың 
салдарынан зардап шеккен азаматтарға біржолғы мемлекеттік 
ақшалай өтемақылар

    132 Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандары болған ақталған азаматтарға 
берілетін бiржолғы ақшалай өтемақы

    133 Бала тууға байланысты берілетін біржолғы мемлекеттік 
жәрдемақылар

    134 Бiр жасқа дейiнгі баланы күту үшін төленетін мемлекеттік  
жәрдемақылар

    135 Мүгедек балаларды тәрбиелеуші ата-аналарға, қамқоршыларға 
мемлекеттік жәрдемақылар 

    136 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    137 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне Халықты жұмыспен қамту орталықтарына әлеуметтік 
жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    139 Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер

    140 «Алтын алқа», «Күміс алқа» белгілерімен марапатталған немесе 
бұрын «Батыр-ана» атағын алған және «Ана даңқы» орденімен 
марапатталған көп балалы аналарға мемлекеттік жәрдемақылар

    141 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне «Өрлеу» жобасы бойынша шартты ақшалай көмекті 
енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    143 Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар
  256   Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы
   002  Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), 

арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік 
қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   012  Тірек-қозғалу аппаратының қызметі бұзылған балаларға арналған 

мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік 
қызмет көрсету орталықтарында мүгедек балалар үшін арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   013  Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде 

(ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында 
психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   014  Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде 

мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   015  Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік 

мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында 
психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   047  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

«Өрлеу» жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізуге 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   048  «Өрлеу» жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   049  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   056  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

Халықты жұмыспен қамту орталықтарына әлеуметтік жұмыс 
жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

    011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
    015 За счет средств местного бюджета
  261   Облыстың білім басқармасы
   015  Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балаларды әлеуметтік қамсыздандыру
    100 Балалар үйлері
    101 Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз 

қалған, отбасылық үлгідегі  балалар үйлері мен асыраушы 
отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

    102 Кәмелетке толмаған балалар үшін баспана
    103 Отбасы түріндегі балалар ауылдары
   037  Әлеуметтік сауықтандыру
  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   039  Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкци-

ялау
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жол-

дары басқармасы
   014  Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкци-

ялау
  288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
   039  Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкци-

ялау
  355   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен 

қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
   002  Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), 

арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік 
қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   006  Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   012  18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
   017  Тірек-қозғалу аппаратының қызметі бұзылған балаларға арналған 

мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік 
қызмет көрсету орталықтарында мүгедек балалар үшін арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   020  Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде 

(ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында 
психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   021  Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде 

мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   022  Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік 

мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
орталықтарында, әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында 
психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   048  «Өрлеу» жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  360   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы
   016  Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балаларды әлеуметтiк қамсыздандыру
    100 Балалар үйлері
    101 Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз 

қалған, отбасылық үлгідегі  балалар үйлері мен асыраушы 
отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

    102 Кәмелетке толмаған балалар үшін баспана
    103 Отбасы түріндегі балалар ауылдары
    104 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 
   037  Әлеуметтік сауықтандыру
  373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс 

басқармасы
   039  Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкци-

ялау
  395   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен 

қамту, еңбек және әлеуметтік қорғау басқармасы
   002  Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), 

арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік 
қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   004  Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   012  18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
   017  Тірек-қозғалу аппаратының қызметі бұзылған балаларға арналған 

мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік 
қызмет көрсету орталықтарында мүгедек балалар үшін арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   020  Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде 

(ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында 
психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   021  Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде 

мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   022  Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік 

мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында 
психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   048  «Өрлеу» жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  451   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту 

және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
   005  Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   016  18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
   025  «Өрлеу» жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  464   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
   030  Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 
   031  Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз 

қалған, отбасылық үлгідегі  балалар үйлері мен асыраушы 
отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

  471   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру 
және спорт бөлімі

   030  Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 
   031  Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз 

қалған, отбасылық үлгідегі  балалар үйлері мен асыраушы 
отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

  801   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, 
әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу 
бөлімі 

   010  Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   016  18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
   025  «Өрлеу» жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 2    Әлеуметтiк көмек
  123   Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты
   003  Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  256   Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы
   003  Мүгедектерге әлеуметтік қолдау
    101 Мұқтаж мүгедектерге әлеуметтік көмектің қосымша түрлері
    102 Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес 

мүгедектердің және мүгедек балалардың санаторлық-курорттық 
емделуін қамтамасыз ету

    103 Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектердің 
техникалық  көмекші (орын толтырушы) құралдарымен және 
(немесе) арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету

    105 Мүгедектер мен ардагерлерді оңалту
    106 Протездеу,үйрету жөнінде медициналық қызметтер көрсету 

протездік-ортопедиялық құралдарымен және оларды пайдалануды 
қамтамасыз ету

   055  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын 
құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  348   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 

көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
   017  Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық 

көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде 
азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

  355   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

   003  Жұмыспен қамту бағдарламасы
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    100 Қоғамдық жұмыстар
    101 Жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және қайта даярлау
    102 Халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау 

жөніндегі қосымша шаралар
   004  Қайтыс болған Совет Одағының Батырларын, «Халық 

қаһармандарын», Социалистік Еңбек ерлерін, Даңқ Орденінің 
үш дәрежесімен және «Отан» орденімен марапатталған соғыс 
ардагерлері мен мүгедектерін жерлеу рәсімдері бойынша қызмет 
көрсету

   007  Тұрғын үйге көмек көрсету
   008  Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша азаматтардың жеке-

леген санаттарына әлеуметтік көмек
   009  Мүгедектерді әлеуметтік қолдау
    101 Мұқтаж мүгедектерге әлеуметтік көмектің қосымша түрлері
    102 Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес 

мүгедектердің және мүгедек балалардың санаторлық-курорттық 
емделуін қамтамасыз ету

    103 Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектердің 
техникалық  көмекші (орын толтырушы) құралдарымен және 
(немесе) арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету

    104 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

    105 Мүгедектер мен ардагерлерді оңалту
    106 Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектердің 

техникалық  көмекші (орын толтырушы) құралдармен және (немесе) 
арнаулы жүріп-тұру құралдармен қамтамасыз ету

   010  Ішкі әскерлер мен мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерді 
әлеуметтік қолдау

    100 Қалалық, қалааралық және жергілікті бағыттардағы қоғамдық көліктің 
барлық түрлеріне (таксиден басқасына) жүруге жеңілдіктер

   011  1999 жылдың 26 шілдесінде «Отан», «Даңқ»  ордендерімен 
марапатталған, «Халық Қаһарманы» жоғары атағын және 
республиканың құрметті атақтарын алған азаматтарды әлеуметтік 
қолдау

    100 Қалалық, қалааралық және жергілікті бағыттардағы қоғамдық көліктің 
барлық түрлеріне (таксиден басқасына) жүруге жеңілдіктер

    101 Тұрғын үй-коммуналдық шығындар бойынша жеңілдіктер 
   015  Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж 

мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі 
мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз 
ету

   016  Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   018  Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   030  Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  360   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы
   017  Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен 

тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау
  384   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 

көлігі басқармасы
   017  Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық 

көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде 
азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

  395   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен 
қамту, еңбек және әлеуметтік қорғау басқармасы

   003  Жұмыспен қамту бағдарламасы
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    100 Қоғамдық жұмыстар
    101 Жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және қайта даярлау
    102 Халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау 

жөніндегі қосымша шаралар
   006  Қайтыс болған Совет Одағының Батырларын, «Халық 

қаһармандарын», Социалистік Еңбек ерлерін, Даңқ Орденінің 
үш дәрежесімен және «Отан» орденімен марапатталған соғыс 
ардагерлері мен мүгедектерін жерлеу рәсімдері бойынша қызмет 
көрсету

   007  Тұрғын үйге көмек көрсету
   008  Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша азаматтардың жеке-

леген санаттарына әлеуметтік көмек
   009  Мүгедектерді әлеуметтік қолдау
    101 Мұқтаж мүгедектерге әлеуметтік көмектің қосымша түрлері
    102 Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес 

мүгедектердің және мүгедек балалардың санаторлық-курорттық 
емделуін қамтамасыз ету

    103 Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектердің 
техникалық  көмекші (орын толтырушы) құралдарымен және 
(немесе) арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету

    104 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

    105 Мүгедектер мен ардагерлерді оңалту
    106 Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектердің 

техникалық  көмекші (орын толтырушы) құралдармен және (немесе) 
арнаулы жүріп-тұру құралдармен қамтамасыз ету

   010  Ішкі әскерлер мен мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерді 
әлеуметтік қолдау

    100 Қалалық, қалааралық және жергілікті бағыттардағы қоғамдық көліктің 
барлық түрлеріне (таксиден басқасына) жүруге жеңілдіктер

   011  1999 жылдың 26 шілдесінде «Отан», «Даңқ»  ордендерімен 
марапатталған, «Халық Қаһарманы» жоғары атағын және 
республиканың құрметті атақтарын алған азаматтарды әлеуметтік 
қолдау

    100 Қалалық, қалааралық және жергілікті бағыттардағы қоғамдық көліктің 
барлық түрлеріне (таксиден басқасына) жүруге жеңілдіктер

    101 Тұрғын үй-коммуналдық шығындар бойынша жеңілдіктер
   015  Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж 

мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, 
жүріп-тұруы қиын бірінші топтағы мүгедектер үшін жеке көмекшінің 
және естуі боынша мүгедектер үшін ымдау тілі маманының 
әлеуметтік қызметтерін көрсету

   016  Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   018  Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   030  Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  451   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту 

және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
   002  Жұмыспен қамту бағдарламасы
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    100 Қоғамдық жұмыстар
    101 Жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және қайта даярлау
    102 Халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау 

жөніндегі қосымша шаралар
   003  Қайтыс болған Совет Одағының батырларын, «Халық 

қаһармандарын», Социалистік Еңбек ерлерін, Даңқ Орденінің 
үш дәрежесімен және «Отан» орденімен марапатталған соғыс 
ардагерлері мен мүгедектерін жерлеу рәсімдері бойынша қызмет 
көрсету

   004  Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, 
әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар маман-
дарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

   006  Тұрғын үйге көмек көрсету
   007  Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж 

азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
    028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
    029 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)бюджет қаражаты 

есебінен
   008  Ішкі әскерлер мен мерзімді қызметтегі әскери қызметкерлерді 

әлеуметтік қолдау
    100 Қалалық, қалааралық және жергілікті бағыттардағы қоғамдық көліктің 

барлық түрлеріне (таксиден басқасына) жүруге жеңілдіктер
   009  1999 жылдың 26 шілдесінде «Отан», «Даңқ» ордендерімен 

марапатталған, «Халық Қаһарманы»  атағын және республиканың 
құрметті атақтарын алған азаматтарды әлеуметтік қолдау

   010  Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

   013  Белгіленген тұрғылықты жері  жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

(Жалғасы 24-бетте) 

    112 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттерiне саламатты өмір салтын насихаттауға берiлетiн 
ағымдағы нысаналы трансферттер

    114 Халыққа аудандық маңызы бар және ауыл және амбулаториялық-
емханалық көмектің денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық 
көмек көрсетуі

   053  Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржы-
ландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық 
көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды  дамыту

    100 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін 
қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

    101 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджет-
теріне амбулаториялық деңгейде дәрiлiк заттарды, вакциналарды 
және басқа да  иммундық-биологиялық препараттарды, сондай-ақ 
балаларға арналған және емдік мамандандырылған тамақ өнімдерін 
сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    102 Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі шеңберінде 
қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, мамандандырылған 
медициналық көмек көрсету 

    103 Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі шеңберінде 
қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, жоғары 
мамандандырылған медициналық көмек көрсету 

    104 Санитариялық авиация түрінде жедел медициналық көмек көрсету 
    105 Қанды, оның құрамдарын және препараттарды өндіру бойынша 

қызмет көрсету
    106 Салауатты өмір салтын насихаттау
    107 Инновациялық медициналық технологияларды қолдану арқылы 

медициналық көмек көрсету
    108 Арнайы медицина резервін сақтау
    109 Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес
    110 Алматы қаласының бюджетіне сейсмикалық күшейтілетін денсаулық 

сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

    111 Республикалық деңгейдегі мемлекеттік денсаулық сақтау 
ұйымдарының күрделі шығыстары

    113 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және 
реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, 
Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерін 
сейсмикалық күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттерi

    114 Республикалық деңгейдегі денсаулық сақтау объектілерін салу және 
реконструкциялау

    115 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттерiне медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге 
асырылатын жыныстық құмарлықты төмендетуге арналған іс-
шараларды жүргізуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

    116 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне жергілікті деңгейде денсаулық сақтау ұйымдарын 
материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы ныса-
налы трансферттер

   064  «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ жарғылық капи-
талын ұлғайту

   066  Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде 
медициналық көмек көрсету және оны сүйемелдеу

    100 Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекке құқығы 
жоқ адамдарға амбулаториялық-емханалық көмекке ақы төлеуге 
берілетін трансферттер

    101 Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына шұғыл көрсетілімдер 
бойынша стационарлық көмекке ақы төлеуге берілетін трансферттер

    102 Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарналар төлеуден 
босатылған Қазақстан Республикасының азаматтары үшін 
мемлекеттің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға 
жарналары түрінде Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына 
берілетін трансферттер

    103 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру Қорына төленуге жа-
татын жұмыс берушілердің аударымдарын және жарналарын есепке 
алу және төлеу бойынша қызметтер

   067  Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен  
қамтамасыз ету

    100 Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемін төлеуге берілетін трансферттер

    101 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджет-
терiне вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препа-
раттарды сатып алуға берілетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

    102 Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін 
қаржыландыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

    103 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде 
қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, жоғары 
мамандандырылған медициналық көмек көрсету

    104 Салауатты өмір салтын насихаттау
    105 Инновациялық медициналық технологияларды қолдану арқылы 

медициналық көмек көрсету
    112 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 

бюджеттерiне салауатты өмір салтын насихаттауға берiлетiн 
ағымдағы нысаналы трансферттер

  243   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
   066  Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы 

саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
   088  Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 

саласындағы іс-шараларды іске асыру
    100 Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығын 

қамтамасыз ету
    112 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 

ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары

  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   005  Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның 

құрамдауыштары мен препараттарын өндіру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   006  Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер
   007  Салауатты өмір салтын насихаттау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   026  Денсаулық сақтау объектілерін сейсмикалық күшейту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   038  Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жол-

дары басқармасы
   013  Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
   038  Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық 

сақтау басқармасы
   005  Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның 

құрамдауыштары мен препараттарын өндіру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   006  Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер
   007  Салауатты өмір салтын насихаттау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс 

басқармасы
   009  Алматы қаласында денсаулық сақтау объектілерін сейсмикалық 

күшейту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   038  Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  694   Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы
   028  Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық 

ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
    100 Республикалық деңгейде халықтың санитариялық-

эпидемиологиялық салауаттылығы
    101 Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету
    102 Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз 

ету
    111 Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы медициналық 

ұйымдарының күрделі шығыстары
 3    Мамандандырылған медициналық көмек
  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   009  Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық, оның ішінде психикаға 

белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты күйзелістен 
және мінез-құлқының бұзылуынан зардап шегетін адамдарға 
медициналық көмек көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   019  Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы 

препараттармен қамтамасыз ету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   020  Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен 

қамтамасыз ету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   021  Онкогематологиялық аурулармен ауыратын науқастарды химиялық 

препараттармен қамтамасыз ету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   022  Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, 

орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз 
науқастарды, сондай-ақ ағзаларды транспланттаудан кейінгі 
науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету 

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   026  Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту факторларымен 

қамтамасыз ету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   027  Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды 

және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды 
орталықтандырылған сатып алу және сақтау

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   036  Жіті миокард инфаркті бар науқастарды тромболитикалық 

препараттармен қамтамасыз ету  
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық 

сақтау басқармасы
   009  Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық, оның ішінде психикаға 

белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты күйзелістен 
және мінез-құлқының бұзылуынан зардап шегетін адамдарға 
медициналық көмек көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   019  Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы 

препараттармен қамтамасыз ету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   020  Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен 

қамтамасыз ету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   021  Онкогематологиялық аурулармен ауыратын науқастарды химиялық 

препараттармен қамтамасыз ету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   022  Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, 

орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз 
науқастарды, сондай-ақ ағзаларды транспланттаудан кейінгі 
науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   026  Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту факторларымен 

қамтамасыз ету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   027  Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды 

және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды 
орталықтандырылған сатып алу және сақтау

(Жалғасы. Басы 21-22-беттерде) 
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   014  Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   015  Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық 

орталығы
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   017  Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж 

мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі 
мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз 
ету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   023  Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
    011 Бағдарламаны республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен іске асыру
    015 Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асыру
  464   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
   008  Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру 

ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар  мен 
тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен 
жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау 

  471   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру 
және спорт бөлімі

   012  Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру 
ұйымдарының күндізгі оқу нысанында және тәрбиеленушілерді 
қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде 
әлеуметтік қолдау 

  801   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, 
әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу 
бөлімі 

   004  Жұмыспен қамту бағдарламасы
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    100 Қоғамдық жұмыстар
    101 Жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және қайта даярлау
    102 Халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау 

жөніндегі қосымша шаралар
   005  Қайтыс болған Совет Одағының батырларын, «Халық 

қаһармандарын», Социалистік Еңбек ерлерін, Даңқ Орденінің 
үш дәрежесімен және «Отан» орденімен марапатталған соғыс 
ардагерлері мен мүгедектерін жерлеу рәсімдері бойынша қызмет 
көрсету

   006  Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, 
әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар маман-
дарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

   007  Тұрғын үйге көмек көрсету
   008  1999 жылдың 26 шілдесінде «Отан», «Даңқ» ордендерімен 

марапатталған, «Халық Қаһарманы»  атағын және республиканың 
құрметті атақтарын алған азаматтарды әлеуметтік қолдау

   009  Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

   011  Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж 
азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

    028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
    029 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)бюджет қаражаты 

есебінен
   012  Ішкі әскерлер мен мерзімді қызметтегі әскери қызметкерлерді 

әлеуметтік қолдау
    100 Қалалық, қалааралық және жергілікті бағыттардағы қоғамдық көліктің 

барлық түрлеріне (таксиден басқасына) жүруге жеңілдіктер
   013  Белгіленген тұрғылықты жері  жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
   014  Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
   015  Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық 

орталығы
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
   017  Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж 

мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі 
мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз 
ету

   023  Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
 9    Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету 

салаларындағы өзге де қызметтер
  123   Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты
   026  Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету
  239   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 

даму министрлігі
   034  Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
   048  Әлеуметтік жаңғыртудың басымдықтарына сәйкес халықты 

әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру
    006 Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен
    018 Грант есебінен
   056  Әлеуметтік-еңбек саласын ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету 

жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен қамту саясатын жаңғырту
    101 Әлеуметтік-еңбек саласын ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер
    102 Экономиканың даму перспективаларын ескере отырып, Қазақстан 

Республикасының еңбек нарығының жағдайын шолу және жұмыспен 
қамту саясатын жаңғырту

   058  Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек 
көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және 
инфрақұрылымды дамыту

    100 Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсету бойынша 
методологиялық қамтамасыз ету, соның ішінде протездік-
ортопедиялық көмек беру

    102 Есту қабілеті бұзылған балалардың  кохлеарлық имплантациядан 
кейін есту-сөйлеуін оңалту

    103 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын 
енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    104 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

    105 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту 
жөніндегі 2012 – 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    107 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне кохлеарлық импланттарға сөйлеу процессорларын 
ауыстыру және теңшеу жөніндегі көрсетілетін қызметтерге берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

    110 Республикалық деңгейдегі мемлекеттік әлеуметтік қорғау 
ұйымдарының күрделі шығыстары

   062  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне  мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін ар-
найы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын 
субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   068  Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
бағдарламасын іске асыру

    100 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне еңбек нарығын дамытуға берілетін ағымдағы нысана-
лы трансферттер

    101 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
бағдарламасын іске асыру шеңберінде ағымдағы  іс-шараларды 
өткізу

   153  Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне 
жәрдемдесу шеңберінде бағдарламалық жобаларды іске асыру

    004 Cыртқы қарыздар есебiнен 
    017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферт қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру 
есебінен

  243   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
   094  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлік жөніндегі іс-

шараларды іске асыру
  255   Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы
   037  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін 
бюджеттік кредиттер беру

    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  256   Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету  және 

халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   004  Ақпараттық жүйелер құру
   007  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   011  Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, 

төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
   017  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын енгізуге 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   018  Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты 

орналастыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   019  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған, 
ағымдағы іс-шараларды іске асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   028  Күш көрсету немесе күш көрсету қауіпі салдарынан қиын 

жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға 
қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   037  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған, 
іс-шараларын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   044  Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру
   045  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 
ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   046  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 

ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   053  Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру 

және келтіру бойынша қызмет көрсету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   054  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты 
орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   067  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 
   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  263   Облыстың ішкі саясат басқармасы
   077  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 

ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  265   Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы
   009  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін 
бюджеттік кредиттер беру

    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   018  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікке оқыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  266   Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық 

даму басқармасы
   006  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін 
бюджеттік кредиттер беру

    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   013  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікке оқыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  268   Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 

басқармасы
   045  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 
ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  270   Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы  

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  275   Облыстың кәсіпкерлік басқармасы
   013  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін 
бюджеттік кредиттер беру

    013 Республикалық бюджеттен берілетін кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   014  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікке оқыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  278   Облыстың кәсіпкерлік және сауда басқармасы
   013  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін 
бюджеттік кредиттер беру

    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   014  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікке оқыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жол-

дары басқармасы
   076  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 
ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  289   Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы
   013  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін 
бюджеттік кредиттер беру

    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   014  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікке оқыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  295   Облыстың еңбек саласындағы бақылау басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында 

мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер 
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу

   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  297   Облыстың еңбек басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында 

мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер 
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  298   Облыстың мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасы 
   001  Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында 

мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  348   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

   013  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 
ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  355   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен 

қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде халық үшін облыстың жұмыспен қамтуды 

қамтамасыз ету және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

   013  Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, 
төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

   014  Ақпараттық жүйелер құру
   019  Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты 

орналастыру
    011 Республикалық бюджеттің трансферттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   026  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   028  Күш көрсету немесе күш көрсету қауіпі салдарынан қиын 

жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға 
қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   044  Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру
   045  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 

ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   053  Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру 

және келтіру бойынша қызмет көрсету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   067  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  362   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат 
басқармасы

   077  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 
ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  364   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кәсіпкерлік 

және өнеркәсіп басқармасы
   022  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікке оқыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  384   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 

көлігі басқармасы
   013  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 

ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  385   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың автомобиль 

жолдары басқармасы
   046  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 

ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  388   Алматы қаласының Мемлекеттік еңбек инспекциясы және көші-

қон басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде көші-қон және еңбек қатынастарын реттеу сала-

сында  мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер 
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   004  Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу 
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резерві қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  393   Алматы қаласының кәсіпкерлік және индустриалды-
инновациялық даму басқармасы 

   022  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікке оқыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  395   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен 

қамту, еңбек және әлеуметтік қорғау басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде халық үшін облыстың жұмыспен қамтуды 

қамтамасыз ету және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру, еңбек 
қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

   013  Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, 
төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

   014  Ақпараттық жүйелер құру
   019  Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты 

орналастыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   026  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   028  Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға 

тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   044  Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру
   045  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 

ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   053  Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру 

және келтіру бойынша қызмет көрсету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   067  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  451   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

(Жалғасы. Басы 21-23-беттерде) 

(Жалғасы бар) 


