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10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. «Оралман» ДҚ ААЖ-дан алынған дербес деректердің негізінде ІІМ «Көші-қон 

полициясы» АЖ ЖСН нақты уақыт режимінде генерациялау рəсімін жүзеге асырады 
жəне оны «Оралман» ДҚ ААЖ-ға жібереді.

ІІМ «Көші-қон полициясы» АЖ-нен ЖСН алғаннан кейін жергілікті атқарушы орган-
дар оралман куəлігіне ЖСН қалыптастыруды жүзеге асырады.

Деректер өзгерген жағдайда («Оралман» ДҚ-ға қате деректер енгізілген кезде не 
мəліметтер жойылған кезде) жергілікті атқарушы орган ІІМ «Көші-қон полициясы» АЖ-
да жүргізілген дербес деректерді өзгерту туралы хабарлама жібереді.»;

18 жəне 19-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Өтінішті тіркеген кезде жергілікті атқарушы орган өтініш беруші ұсынған 

құжаттардың негізінде қолмен енгізу арқылы кеңейтілген дербес деректерді қоса оты-
рып, ІІМ «Көші-қон полициясы» АЖ арқылы өтініш берушінің бастапқы мəліметтерін 
(Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) тексереді.

19. Өтінішті «Оралман» ДҚ ААЖ-ға тіркеген кезде жергілікті атқарушы орган өтініш 
беруші мен оның отбасы мүшелерінің деректерін «Жеке тұлғалар» МДҚ арқылы онда 
(оларда) ЖСН-ның болу мəніне тексереді.

ЖСН бар екені анықталған жағдайда жаңа ЖСН-ды генерациялау жүзеге асырыл-
майды, жергілікті атқарушы орган тіркеген кезде қолда бар ЖСН-ды пайдаланады.

«Жеке тұлғалар» МДҚ-да ЖСН болмаған кезде жергілікті атқарушы орган өтініш 
беруші ұсынған құжаттардың негізінде қолмен енгізу арқылы өтініш берушінің деректерін 
«Оралман» ДҚ-ға енгізеді жəне ЖСН-ға генерациялау үшін ІІМ «Көші-қон полициясы» 
АЖ-ға сұрау салу жібереді.»;

22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«22. «Оралман» ДҚ ААЖ-дан алынған дербес деректердің негізінде ІІМ «Көші-қон 

полициясы» АЖ ЖСН нақты уақыт режимінде генерациялау рəсімін жүзеге асырады 
жəне оны «Оралман» ДҚ ААЖ-ға жібереді.

ІІМ «Көші-қон полициясы» АЖ-дан ЖСН алғаннан кейін жергілікті атқарушы орган 
ЖСН-ды оралман куəлігіне қалыптастырады.

Деректер өзгерген жағдайда («Оралман» ДҚ-ға қате деректер енгізген кезде не 
мəліметтер жойылған кезде) жергілікті атқарушы орган ІІМ «Көші-қон полициясы» АЖ 
дербес деректерге енгізілген өзгерістер туралы хабарлама жібереді. Аталған рəсім 
оралман куəлігін бергенге дейін орындалуы жүзеге асырылады.».

2. «Оралмандарды бейімдеу жəне ықпалдастыру орталықтары қызметінің 
қағидаларын жəне Уақытша орналастыру орталықтарының қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің 2013 
жылғы 22 шілдедегі № 330-Ө-М бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 8601 болып тіркелген, «Казахстанская правда» газетінің 2013 
жылғы 27 тамыздағы № 260 (27534) санында жарияланған) келесі өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Оралмандарды бейімдеу жəне ықпалдастыру 
орталықтары қызметінің қағидаларырында:

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Орталықта тегін тұратын оралмандар мен олардың отбасы мүшелеріне мына-

дай қызметтер көрсетіледі:
1) ақпараттық жəне анықтамалық қызметтер ұсыну;
2) аударма бойынша қызмет көрсету;
3) жұмысқа орналастыруда, кəсіптік даярлауда, қайта даярлауда жəне біліктілікті 

арттыруда көмек;
4) Қазақстан Республикасының тарихы, мəдениеті мен салт-дəстүрі жөнінде, 

заңнама негіздері жəне шағын бизнес ашу бойынша оқыту курстарын өткізу;
5) əртүрлі мəдени іс-шаралар өткізу;
6) құқықтық қызмет көрсету (тіркелуге, «Оралмандар мен қоныс аударушылар-

ды қабылдаудың өңірлік квотасына енгізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрі міндетін атқарушының 
2016 жылғы 15 қаңтардағы № 20 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13334 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша 
оралмандарды қабылдаудың өңірлік квотасына енгізуге өтініш беруге, азаматтық, 
əлеуметтік жəрдемақылар алуға кеңестер, консультациялар беру жəне көмек көрсету);

7) Қазақстан азаматтығын алу жəне құжаттандыру мəселелеріне жəрдемдесу;
8) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін;
9) қазақ жəне орыс тілдерін оқыту;
10) мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек алуға жəрдемдесу.».
3. «Əлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарт-

тарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
қорғау министрінің 2015 жылғы 28 сəуірдегі № 279 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11342 болып тіркелген, 2015 жылғы 10 
шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер 
мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Оралман мəртебесін беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында:

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін 

қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша оралман 
мəртебесін беру туралы өтінішті жəне мынадай құжаттарды ұсынады:

1) өмірбаян (еркін нысанда);
2) отбасы отағасының, сондай-ақ отбасының əрбір мүшесінің мөлшері 3х4 санти-

метр екі фотосуреті;
3) қазақ немесе орыс тілдерінде нотариат куəландырған аудармасымен көрсетілетін 

қызметті алушының жəне онымен бірге қоныс аударған оның отбасы мүшелерінің 
жеке басын куəландыратын құжаттардың (шетелдік паспорттың не азаматтығы жоқ 
адамның куəлігінің, кəмелетке толмаған балалардың туу туралы куəлігінің) көшірмелері;

4) көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасы егемендік алған кез-
де Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрақты тұрғанын дəлелдейтін, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасынан тыс жерде туған ұлты қазақ балаларына құжаттардың 
көшірмелері қоса беріледі. 

Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжатында қазақ 
ұлтына жататыны туралы ақпарат болмаған жағдайда, оларға көрсетілетін қызметті 
алушының жəне тұрақты тұру мақсатында тарихи отаны Қазақстан Республикасына 
келген, Қазақстан Республикасы егемендік алған кезде одан тыс жерлерде тұрақты 
тұрған онымен бірге көшіп келген отбасы мүшелерінің, сондай-ақ олардың Қазақстан 
Республикасы егемендік алғаннан кейін одан тыс жерлерде туған жəне тұрақты тұрған 
ұлты қазақ балаларының этникалық қазақтарға жатқызылғанын растайтын құжаттардың 
(аттестат, диплом, білімі туралы куəлік, еңбек кітапшасы) көшірмелері ұсынылады.

Салыстырып тексеру үшін құжаттардың түпнұсқалары жəне көшірмелері 
ұсынылады, содан кейін құжаттардың түпнұсқалары (өмірбаян мен фотосуретті 
қоспағанда) көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:
көрсетілетін қызметті берушіде – тіркелген күні, құжаттарды қабылдаған адамның 

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) көрсетілген өтінішті тіркеу туралы хабарлама;
Мемлекеттік корпорацияда – тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат 

беріледі.».
мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:
«10-1. Қызмет көрсетуші оралман мəртебесін беруден:
1) «Халықтың көші-қоны туралы» 2011 жылғы 22 шілдедегі Қазақстан Республикасы 

Заңының 1-бабы 13) тармағына үміткер сəйкес келмеген;
2) этникалық қазақтардың оралман мəртебесін алу үшін ұсынған құжаттарының жəне 

(немесе) деректердің (мəліметтердің) дəйексіздігі белгіленген кезде».
мемлекеттік қызмет көрсету стандартына 1-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға 

сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің 
2017 жылғы 16 қазандағы №344 бұйрығына 1-қосымша

«Оралман мəртебесін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 1-қосымша

 Нысан
___________________________________

(жергілікті атқарушы органның атауы)
_________________________________________

(мекенжайы бойынша тұратын)
__________________________________________

(өтініш берушінің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Оралман мəртебесін беру туралы 
өтініш

Тарихи отанымызда тұрақты тұру мақсатында Қазақстан Республикасының 
______________ облысына (республикалық маңызы бар қала, астана) келуімізге/
келуді жоспарлауыма байланысты маған жəне менің отбасымның мүшелеріне орал-
ман мəртебесін беруді сұраймын.

Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын отбасы мүшелері:

1) жұбайы (зайыбы) __________________________________________________;

2) өтініш берушінің ата-анасы жəне зайыбы (ерлі-зайыптылар)
____________________________________________________________________;
3) балалары (оның ішінде асырап алған) жəне олардың отбасы мүшелері
____________________________________________________________________;
4) некеде тұрмайтын ата-анасы бір жəне ата-анасы бөлек ағалары, інілері мен 

апалары, сіңлілері, қарындастары
____________________________________________________________________

Өтінішке мына құжаттарды қоса беремін:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Жергілікті атқарушы орган менің жəне/немесе менің отбасы мүшелерімнің 
«Оралман» дерекқоры» автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде басқа облыстың, 
Астан, Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органында тіркелгенімізді анықтаған 
жағдайда, менің құжаттарымды ___________ (осы өтініш енгізілетін жергілікті атқарушы 
органның атауы) аударуды, сондай-ақ «Оралман» дерекқоры» ақпараттық жүйесіндегі 
тиісті жазбаның осы өтінішті беру орны бойынша жаңартылуын қамтамасыз етуді 
сұраймын.

Осы арқылы оралман мəртебесін беру бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуге 
қажетті менің дербес деректерімді жинауға жəне өңдеуге келісім беремін.

20__ жылғы «___» ___________ ____________________________
    (өтініш берушінің қолы)
Құжаттарды қабылдаған: ______________________________________________
           (құжаттарды қабылдаған адамның тегі, аты, 
                  əкесінің аты (бар болса), лауазымы)
20__ жылғы «___» _________ ____________________________________
             (құжаттарды қабылдаған адамның қолы)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы       
8 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16185 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 8 желтоқсан             №420              Астана қаласы

«Әлеуметтік қамсыздандыру саласының азаматтық 
қызметшілері лауазымдарының тізілімін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрінің 

2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1042 бұйрығына 
өзгерістер енгізу туралы

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек Кодексінің 139-бабының 
5-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Əлеуметтік қамсыздандыру саласының азаматтық қызметшілері лауазым-
дарының тізілімін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1042 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12751 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 8 қаңтарда жарияланған) мы-
надай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Əлеуметтік қамсыздандыру саласының азаматтық 
қызметшілері лауазымдарының тізілімінде:

А БЛОГында – Басқарушы персонал:
«

А2 2-1 Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар 
қаланың) стационарлық үлгідегі ұйымның құрылымдық бөлімше 
басшысының орынбасары (жартылай стационарлық үлгідегі ұйым 
басшысының орынбасары)
Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар 
қаланың) стационарлық үлгідегі жəне жартылай стационарлық үлгідегі 
ұйымның медициналық бөлімшесінің меңгерушісі
Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар 
қаланың) ұйымның құрылымдық бөлімшесі болып табылатын үйде 
қызмет көрсету бөлімшесінің меңгерушісі
Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар 
қаланың) ММ жəне МҚК бас бухгалтерінің орынбасары
Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ жəне МҚК 
бас бухгалтері
Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар 
қаланың) ММ жəне МҚК бас экономисі

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 16 қазан             №344           Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрінің кейбір бұйрықтарына және Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 «Әлеуметтік-

еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарттарын бекіту туралы» бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар  енгізу туралы

«Халықтың көші-қон туралы» 2011 жылғы 22 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңы 11-бабының 9) жəне 11) тармақшаларына жəне «Мемлекеттік қызметтер ту-
ралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 1) 
тармақшаларына сəйкес бұйырамын:

1. Осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрінің кейбір бұйрықтарының жəне Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сəуірдегі 
«Əлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын 
бекіту туралы» бұйрығының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін тізбесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің 
Көші-қон саясаты департаменті:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі 
көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде мерзімді баспа басылымдарына жəне 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне Қазақстан 
Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу 
үшін жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 
3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің 
ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау вице-министрі Б.Б.Нұрымбетовке 
жүктелсін.

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

Қаз ақстан Республикасының Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау министрі Т.ДҮЙСЕНОВА

КЕЛІСІЛДІ   КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар Ұлттық экономика министрі
министрі ____________ Д. Абаев ________________Т. Сүлейменов
2017 жылғы 20 қараша  2017 жылғы 30 қазан

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі
________________Қ. Қасымов
2017 жылғы 14 желтоқсан 

Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің 
2017 жылғы 16 қазандағы №344 бұйрығына қосымша

Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасы Еңбек 
жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің кейбір бұйрықтарының жəне 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 
2015 жылғы 28 сəуірдегі «Əлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» бұйрығының тізбесі

1. «Оралман мəртебесін беру қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің 2013 жылғы 22 шілдедегі № 329-
Ө-М бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8624 
болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 2013 жы лғы 27 тамыздағы № 198 (28137) 
санында жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Оралман мəртебесін беру қағидаларында:
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Өтінішке мынадай құжаттар:
1) өмірбаян (еркін нысанда);
2) отбасы отағасының, сондай-ақ отбасының əрбір мүшесінің мөлшері 3х4 санти-

метр 2 фотосуреті;
3) қазақ немесе орыс тілдерінде нотариат куəландырған аудармасымен өтініш 

беруші мен онымен бірге қоныс аударған оның отбасы мүшелерінің жеке басын 
куəландыратын құжаттардың (шетелдік паспорттың не азаматтығы жоқ адам куəлігінің, 
кəмелетке толмаған балалардың туу туралы куəлігінің) көшірмелері;

4) өтініш б ерушінің Қазақстан Республикасы егемендік алған кезде Қазақстан 
Республикасынан тыс жерде тұрақты тұрғанын дəлелдейтін, сондай-ақ, Қазақстан 
Республикасынан тыс жерде туған ұлты қазақ балаларына құжаттардың көшірмелері»;

мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
«4-1. Осы Қағидалардың 4-тармағында көзделген құжаттардың толық ұсынылмау 

жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттар ұсынылғанын белгілеген кез-
де, олар Жергілікті атқарушы орган, құжат келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні 
ішінде бас тарту себептерін жазбаша негіздей отырып, құжаттарды қабылдаудан 
бас тартады.»;

6 жəне 7-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Жергілікті атқарушы орган өтініш беруші адам мен оның отбасы мүшелерінің 

деректерін «Оралман» ДҚ ААЖ арқылы оның (олардың) өзге өңірдің жергілікті атқарушы 
органында тіркелгендігі мəніне тексереді.

Жергілікті атқарушы орган өтініш берушінің жəне оның отбасы мүшелерінің басқа 
өңірде тіркелгендігін анықтаған жағдайда «Оралман» ДҚ ААЖ жазбасына тиісті 
түзетулер енгізеді.

7. Өтінішті «Оралман» ДҚ ААЖ-ға тіркеген сəтте жергілікті атқарушы орган өтініш 
беруші мен оның отбасы мүшелерінің деректерін «Жеке тұлғалар» мемлекеттік 
дерекқоры (бұдан əрі – «Жеке тұлғалар» МДҚ) арқылы онда (оларда) жеке 
сəйкестендіру нөмірінің (ЖСН) болу мəніне тексереді.

ЖСН бар екені анықталган жағдайда жаңа ЖСН генерациялау жүзеге асырыл-
майды, жергілікті атқарушы орган тіркеген кезде қолда бар ЖСН-ды пайдаланады.

«Жеке тұлғалар» МДҚ-да ЖСН болмаған кезде, жергілікті атқарушы орган өтініш 
беруші ұсынған құжаттардың негізінде қолмен енгізу жолымен өтініш берушінің 
деректерін «Оралман» ДҚ-ға енгізеді жəне Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің «Көші-қон полициясы» ақпараттық жүйесіне (бұдан əрі – ІІМ «Көші-қон 
полициясы» АЖ) ЖСН-ды генерациялау үшін электрондық сұрау салу жібереді.»;

мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Мынадай жағдайларда жергілікті атқарушы орган оралман мəртебесін бе-

руден бас тартады: 
1) өтініш беруші осы Қағидалардың 2-тармағына сəйкес келмеген кезде;
2) этникалық қазақтың оралман мəртебесін алу үшін ұсынған құжаттарының жəне 

(немесе) деректердің (мəліметтердің) дəйексіздігі белгіленген кезде».

«
 А2 2-1 Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар 

қаланың) стационарлық үлгідегі ұйымның құрылымдық бөлімше 
басшысының орынбасары (жартылай стационарлық үлгідегі ұйым 
басшысының орынбасары)
Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар 
қаланың) стационарлық үлгідегі жəне жартылай стационарлық үлгідегі 
ұйымның медициналық бөлімшесінің меңгерушісі
Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар 
қаланың) ұйымның құрылымдық бөлімшесі болып табылатын үйде 
қызмет көрсету бөлімшесінің меңгерушісі
Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар 
қаланың) ММ жəне МҚК бас бухгалтерінің орынбасары
Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар 
қаланың) ММ жəне МҚК бас экономисі

 »;
«

А2 3 Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ұйымның 
құрылымдық бөлімшесі болып табылатын жартылай стационарлық 
үлгідегі ұйымның медициналық бөлімшесінің меңгерушісі
Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) жартылай ста-
ционарлық үлгідегі ұйым, уақытша болу ұйымы директорының (басшы-
сының) əлеуметтік жұмыс жөніндегі орынбасары
Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) уақытша болу 
ұйымы директорының əкімшілік-шаруашылық жұмыс жөніндегі орынбасары

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

А2 3 Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ұйымның 
құрылымдық бөлімшесі болып табылатын жартылай стационарлық 
үлгідегі ұйымның медициналық бөлімшесінің меңгерушісі
Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) жартылай 
стационарлық үлгідегі ұйым, уақытша болу ұйымы директорының 
(басшысының) əлеуметтік жұмыс жөніндегі орынбасары
Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) уақытша болу 
ұйымы директорының əкімшілік-шаруашылық жұмыс жөніндегі орын-
басары
Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ жəне МҚК 
бас бухгалтері

»;
«

А2 3-1 Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) Жұмыспен 
қамту орталығының сектор басшысы 
Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ұйымның 
құрылымдық бөлімшесі болып табылатын жартылай стационарлық 
үлгідегі ұйым басшысының орынбасары
Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ жəне МҚК 
бас экономисі

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

А2 3-1 Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) Жұмыспен 
қамту орталығының сектор басшысы
Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ұйымның 
құрылымдық бөлімшесі болып табылатын жартылай стационарлық 
үлгідегі ұйым басшысының орынбасары
Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ жəне МҚК 
бас бухгалтерінің орынбасары
Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ жəне МҚК 
бас экономисі

»;
«

А3 2 

ЗТМО аудандық жəне қалалық филиал бөлімшесінің басшысы
Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар 
қаланың) ММ жəне МҚК бөлімше тобының басшысы
Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ұйымның жар-
тылай стационарлық үлгідегі құрылымдық бөлімшесінің басшысы
Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) жартылай 
стационарлық үлгідегі ұйымның медициналық бөлімшесінің меңгерушісі
Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ұйымның 
құрылымдық бөлімшесі болып табылатын үйде қызмет көрсету 
бөлімшесінің меңгерушісі
Аудандық (қалалық) деңгейдегі уақытша болу ұйымы директорының 
(басшысының) əкімшілік-шаруашылық жұмыс жөніндегі орынбасары

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

А3 2 ЗТМО аудандық жəне қалалық филиал бөлімшесінің басшысы
Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар 
қаланың) ММ жəне МҚК бөлімше тобының басшысы

»;
«

А3 3 
ЗТМО аудандық жəне қалалық бөлімшесінің бөлім басшысы
Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) жарты-
лай стационарлық үлгідегі, уақытша болу жəне үйде қызмет көрсету 
бөлімінің басшысы

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

А3 3 ЗТМО аудандық жəне қалалық бөлімшесінің бөлім басшысы
Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ұйымның жар-
тылай стационарлық үлгідегі құрылымдық бөлімшесінің басшысы
Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) жартылай 
стационарлық үлгідегі ұйымның медициналық бөлімшесінің меңгерушісі
Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ұйымның 
құрылымдық бөлімшесі болып табылатын үйде қызмет көрсету 
бөлімшесінің меңгерушісі

»;
В БЛОГында – Негізгі персонал:
«Денсаулық сақтау» бөлімінде:
«

В4 4 
Біліктілігі орташа деңгейдегі санаты жоқ мамандар:
Фельдшер, акушер, зертханашы (медициналық), мейіргер, фармацевт, 
емдік денешынықтыру жөніндегі нұсқаушы, диеталық мейіргер

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

В4 4 
Біліктілігі орташа деңгейдегі санаты жоқ мамандар:
Фельдшер, акушер, зертханашы (медициналық), мейіргер, медициналық 
тіркеуші, фармацевт, емдік денешынықтыру жөніндегі нұсқаушы, 
диеталық мейіргер

»;
«Өзге де салалар» бөлімінде: 
 «

В2
1 ММ жəне МҚК біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты мама-

ны: жүзу жөніндегі нұсқаушы, еңбек терапиясы жөніндегі нұсқаушы, 
əлеуметтік жұмыс жөніндегі консультант, медициналық-əлеуметтік 
мекемелердің (ұйымдардың) əдіскері, əлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маман, жұмыспен қамту орталығының (қызметінің) құрылымдық 
бөлімшесінің маманы, зейнетақы мен жəрдемақыны төлеу жөніндегі 
ұйымның маманы, сарапшы, арнаулы əлеуметтік қызметтерге 
қажеттілікті бағалау жəне айқындау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, 
қарттар мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі
əлеуметтік қызметкер, психоневрологиялық аурулары бар жасы 18-ден 
асқан мүгедек балаларға күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, 
инженер - программист (негізгі қызмет)

2 ММ жəне МҚК біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты мама-
ны: жүзу жөніндегі нұсқаушы, еңбек терапиясы жөніндегі нұсқаушы, 
əлеуметтік жұмыс жөніндегі консультант, медициналық-əлеуметтік 
мекемелердің (ұйымдардың) əдіскері, əлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маман, жұмыспен қамту орталығының (қызметінің) құрылымдық 
бөлімшесінің маманы, зейнетақы мен жəрдемақыны төлеу жөніндегі 
ұйымның маманы, сарапшы, арнаулы əлеуметтік қызметтерге 
қажеттілікті бағалау жəне айқындау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, 
қарттар мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, 
психоневрологиялық аурулары бар жасы 18-ден асқан мүгедек 
балаларға күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, инженер - про-
граммист (негізгі қызмет)

3 ММ жəне МҚК біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты маманы: жүзу 
жөніндегі нұсқаушы, еңбек терапиясы жөніндегі нұсқаушы, əлеуметтік 
жұмыс жөніндегі консультант, медициналық-əлеуметтік мекемелердің 
(ұйымдардың) əдіскері, əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман, жұмыспен 
қамту орталығының (қызметінің) құрылымдық бөлімшесінің маманы, 
зейнетақы мен жəрдемақыны төлеу жөніндегі ұйымның маманы, са-
рапшы, арнаулы əлеуметтік қызметтерге қажеттілікті бағалау жəне 
айқындау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, қарттар мен мүгедектерге 
күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, психоневрологиялық ауру-
лары бар жасы 18-ден асқан мүгедек балаларға күтім жасау жөніндегі 
əлеуметтік қызметкер, инженер - программист (негізгі қызмет)

4 ММ жəне МҚК біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ маманы: жүзу 
жөніндегі нұсқаушы, еңбек терапиясы жөніндегі нұсқаушы, əлеуметтік 
жұмыс жөніндегі консультант, медициналық-əлеуметтік мекемелердің 
(ұйымдардың) əдіскері, əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман, жұмыспен 
қамту орталығының (қызметінің) құрылымдық бөлімшесінің маманы, 
зейнетақы мен жəрдемақыны төлеу жөніндегі ұйымның маманы, са-
рапшы, арнаулы əлеуметтік қызметтерге қажеттілікті бағалау жəне 
айқындау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, қарттар мен мүгедектерге 
күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, психоневрологиялық ауру-
лары бар жасы 18-ден асқан мүгедек балаларға күтім жасау жөніндегі 
əлеуметтік қызметкер, райттерапия (иппотерапия) жөніндегі нұсқаушы-
əдіскер, əлеуметтік жұмыс жөніндегі ассистент, инженер-технолог, 
инженер-конструктор (негізгі қызмет), инженер - программист (негізгі 
қызмет)

В3 1 ММ жəне МҚК біліктілігі орташа деңгейдегі жоғары санатты мама-
ны: жүзу жөніндегі нұсқаушы, еңбек терапиясы жөніндегі нұсқаушы, 
медициналық-əлеуметтік мекемелердің (ұйымдардың) əдіскері, 
əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман, жұмыспен қамту орталығының 
(қызметінің) құрылымдық бөлімшесінің маманы, зейнетақы 
мен жəрдемақыны төлеу жөніндегі ұйымның маманы, қарттар 
мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, 
психоневрологиялық аурулары бар жасы 18-ден асқан мүгедек 
балаларға күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, емдік 
денешынықтыру жөніндегі маман

2 ММ жəне МҚК біліктілігі орташа деңгейдегі бірінші санатты мама-
ны: жүзу жөніндегі нұсқаушы, еңбек терапиясы жөніндегі нұсқаушы, 
медициналық-əлеуметтік мекемелердің
(ұйымдардың) əдіскері, əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман, жұмыспен 
қамту орталығының (қызметінің) құрылымдық бөлімшесінің мама-
ны, зейнетақы мен жəрдемақыны төлеу жөніндегі ұйымның ма-
маны, қарттар мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі əлеуметтік 
қызметкер, психоневрологиялық аурулары бар жасы 18-ден асқан 
мүгедек балаларға күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, емдік 
денешынықтыру жөніндегі маман

3 ММ жəне МҚК біліктілігі орташа деңгейдегі екінші санатты мама-
ны: жүзу жөніндегі нұсқаушы, еңбек терапиясы жөніндегі нұсқаушы, 
медициналық-əлеуметтік мекемелердің (ұйымдардың) əдіскері, 
əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман, жұмыспен қамту орталығының 
(қызметінің) құрылымдық бөлімшесінің маманы, зейнетақы мен 
жəрдемақыны төлеу жөніндегі ұйымның маманы, қарттар мен 
мүгедектерге күтім жасау жөніндегі
əлеуметтік қызметкер, психоневрологиялық аурулары бар жасы 18-ден 
асқан мүгедек балаларға күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, 
емдік денешынықтыру жөніндегі маман

4 ММ жəне МКҚ біліктілігі орташа деңгейдегі санаты жоқ маманы: 
жүзу жөніндегі нұсқаушы, еңбек терапиясы жөніндегі нұсқаушы, 
медициналық-əлеуметтік мекемелердің (ұйымдардың) əдіскері, 
əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман, жұмыспен қамту орталығының 
(қызметінің) құрылымдық бөлімшесінің маманы, зейнетақы 
мен жəрдемақыны төлеу жөніндегі ұйымның маманы, қарттар 
мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, 
психоневрологиялық аурулары бар жасы 18-ден асқан мүгедек 
балаларға күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, райттерапия 
(иппотерапия) жөніндегі нұсқаушы-əдіскер, əлеуметтік жұмыс жөніндегі 
ассистент, механик-протезист, емдік денешынықтыру жөніндегі маман

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

В2 1 ММ жəне МҚК біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты мама-
ны: жүзу жөніндегі нұсқаушы, еңбек терапиясы жөніндегі нұсқаушы, 
əлеуметтік жұмыс жөніндегі консультант, медициналық-əлеуметтік 
мекемелердің (ұйымдардың) əдіскері, біліктілікті арттыру курстарының 
əдіскері, əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман, жұмыспен қамту орталы-
ғының (қызметінің) құрылымдық бөлімшесінің маманы, зейнетақы мен 
жəрдемақыны төлеу жөніндегі ұйымның маманы, сарапшы, арнаулы 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 22 қаңтар             №24            Астана, Үкімет Үйі 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің кейбір мәселелері туралы

«Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республи-
касы Заңының 11-бабының 4) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасының 
Үкіметі қаулы етеді:

1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Салауатты 
өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорны, Қазақстан Респуб-
ликасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің 
«Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жəне мониторинг ғылыми-
практикалық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорны жəне «Хамза Жұматов атындағы Гигиена жəне эпиде-
миология ғылыми орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кəсіпорны 
заңнамада белгіленген тəртіппен қосылу жəне қайта құру жолымен байқау 
кеңесін енгізе отырып, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
«Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығын-
дағы республикалық мемлекеттік кəсіпорны (бұдан əрі – кəсіпорын) болып қайта 
ұйымдастырылсын.

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 
денсаулық сақтау комитетінің «Масғұт Айқымбаев атындағы Қазақ карантиндік 
жəне зооноздық инфекциялар ғылыми орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнының атауы Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Масғұт Айқымбаев атындағы 
Қазақ карантиндік жəне зооноздық инфекциялар ғылыми орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорын бо-
лып өзгертілсін.

3. Мыналар:
1) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі осы қаулының 

1 жəне 2-тармақтарында көрсетілген кəсіпорындарға қатысты мемлекеттік 
басқарудың тиісті саласын (аясын) басқару жөніндегі уəкілетті орган болып;

2) кəсіпорын қызметінің негізгі нысанасы денсаулық сақтау саласындағы 
қызметті жүзеге асыру болып айқындалсын.

4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы қаулының 1 жəне 2-тармақтарында көрсетілген кəсіпорындардың 
жарғыларын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік 
жəне жекешелендіру комитетіне бекітуге енгізілуін;

2) осы қаулының 1 жəне 2-тармақтарында көрсетілген кəсіпорындардың 
əділет органдарында мемлекеттік тіркелуін жəне қайта тіркелуін;

3) осы қаулыдан туындайтын өзге де шаралардың қабылдануын қамтамасыз 
етсін.

5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілсін:

1) «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне Ұлттық экономика 
министрліктерінің кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 17 ақпандағы №71 қаулысында (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2017 ж., №6, 41-құжат);

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Денсаулық 
сақтау министрлігі туралы ережеде:

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің жəне оның 
ведомстволарының қарамағындағы ұйымдардың тізбесінде:

«1. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кəсіпорындар» деген 
бөлімде:

6-тармақ алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 26 жəне 27-тармақтармен толықтырылсын:
«26. Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы
27. Масғұт Айқымбаев атындағы Қазақ карантиндік жəне зооноздық инфек-

циялар ғылыми орталығы»;
ведомстволардың қарамағындағы аумақтық бөлімшелердің тізбесінде: 
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық 

сақтау комитетінің республикалық мемлекеттік кəсіпорындары» деген 5-бөлімде:
1, 2, 3-тармақтар алып тасталсын;
2-қосымшада:
қайта аталатын мемлекеттік заңды тұлғалардың тізбесінде:
«1. Мемлекеттік кəсіпорындар» деген бөлімде:
6-тармақ алып тасталсын;
2) «Базалық қаржыландыру субъектілері болып табылатын ұйымдардың 

тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 13 
мамырдағы №511 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 
ж., № 38, 461-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Базалық қаржыландыру субъектілері болып 
табылатын ұйымдардың тізбесінде:

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі» деген бөлімде:
реттік нөмірлері 130 жəне 145-2-жолдар алып тасталсын;
реттік нөмірі 145-3-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

145-3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Масғұт 
Айқымбаев атындағы Қазақ карантиндік жəне зооноздық инфек-
циялар ғылыми орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорны

реттік нөмірі 145-4-жол алып тасталсын.
6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі жəне рес-

ми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

əлеуметтік қызметтерге қажеттілікті бағалау жəне айқындау жөніндегі 
əлеуметтік қызметкер, қарттар мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі
əлеуметтік қызметкер, психоневрологиялық аурулары бар жасы 18-ден 
асқан мүгедек балаларға күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, 
мəдени ұйымдастырушы (бұқаралық жұмыс жөніндегі ұйымдастырушы), 
музыкалық жетекші, инженер - программист (негізгі қызмет) 

2 ММ жəне МҚК біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты мама-
ны: жүзу жөніндегі нұсқаушы, еңбек терапиясы жөніндегі нұсқаушы, 
əлеумет тік жұмыс жөніндегі консультант, медициналық-əлеуметтік 
мекеме лердің (ұйымдардың) əдіскері, біліктілікті арттыру курстарының 
əдіскері, əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман, жұмыспен қамту орталығы-
ның (қызметінің) құрылымдық бөлімшесінің маманы, зейнетақы мен 
жəрдемақыны төлеу жөніндегі ұйымның маманы, сарапшы, арнаулы 
əлеуметтік қызметтерге қажеттілікті бағалау жəне айқындау жөніндегі 
əлеуметтік қызметкер, қарттар мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі 
əлеуметтік қызметкер, психоневрологиялық аурулары бар жасы 18-ден
асқан мүгедек балаларға күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, 
мəдени ұйымдастырушы (бұқаралық жұмыс жөніндегі ұйымдастырушы), 
музыкалық жетекші, инженер - программист (негізгі қызмет)

3 ММ жəне МҚК біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты маманы: жүзу 
жөніндегі нұсқаушы, еңбек терапиясы жөніндегі нұсқаушы, əлеуметтік 
жұмыс жөніндегі консультант, медициналық-əлеуметтік мекемелердің 
(ұйымдардың) əдіскері, біліктілікті арттыру курстарының əдіскері, 
əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман, жұмыспен қамту орталығының 
(қызметінің) құрылымдық бөлімшесінің маманы, зейнетақы мен 
жəрдемақыны төлеу жөніндегі ұйымның маманы, сарапшы, арнаулы 
əлеуметтік қызметтерге қажеттілікті бағалау жəне айқындау жөніндегі 
əлеуметтік қызметкер, қарттар мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі 
əлеуметтік қызметкер, психоневрологиялық аурулары бар жасы 18-ден 
асқан мүгедек балаларға күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, 
мəдени ұйымдастырушы (бұқаралық жұмыс жөніндегі ұйымдастырушы), 
музыкалық жетекші, инженер - программист (негізгі қызмет)

4 ММ жəне МҚК біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ маманы: жүзу 
жөніндегі нұсқаушы, еңбек терапиясы жөніндегі нұсқаушы, əлеуметтік 
жұмыс жөніндегі консультант, медициналық-əлеуметтік мекемелердің 
(ұйымдардың) əдіскері, біліктілікті арттыру курстарының əдіскері, 
əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман, жұмыспен қамту орталығының 
(қызметінің) құрылымдық бөлімшесінің маманы, зейнетақы мен 
жəрдемақыны төлеу жөніндегі ұйымның маманы, сарапшы, арнаулы 
əлеуметтік қызметтерге қажеттілікті бағалау жəне айқындау жөніндегі 
əлеуметтік қызметкер, қарттар мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі 
əлеуметтік қызметкер, психоневрологиялық аурулары бар жасы 18-ден 
асқан мүгедек балаларға күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, 
райттерапия (иппотерапия) жөніндегі нұсқаушы-əдіскер, əлеуметтік 
жұмыс жөніндегі ассистент, мəдени ұйымдастырушы (бұқаралық жұмыс 
жөніндегі ұйымдастырушы), медициналық-əлеуметтік сараптама жөнін-
дегі медициналық тіркеуші, музыкалық жетекші инженер-технолог, инже-
нер-конструктор (негізгі қызмет), инженер - программист (негізгі қызмет)

В3 1 ММ жəне МҚК біліктілігі орташа деңгейдегі жоғары санатты мама-
ны: жүзу жөніндегі нұсқаушы, еңбек терапиясы жөніндегі нұсқаушы, 
медициналық-əлеуметтік мекемелердің (ұйымдардың) əдіскері, 
əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман, жұмыспен қамту орталығының 
(қызметінің) құрылымдық бөлімшесінің маманы, зейнетақы 
мен жəрдемақыны төлеу жөніндегі ұйымның маманы, қарттар 
мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, 
психоневрологиялық аурулары бар жасы 18-ден асқан мүгедек 
балаларға күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, емдік 
денешынықтыру жөніндегі маман, мəдени ұйымдастырушы (бұқаралық 
жұмыс жөніндегі ұйымдастырушы), музыкалық жетекші

2 ММ жəне МҚК біліктілігі орташа деңгейдегі бірінші санатты мама-
ны: жүзу жөніндегі нұсқаушы, еңбек терапиясы жөніндегі нұсқаушы, 
медициналық-əлеуметтік мекемелердің (ұйымдардың) əдіскері, 
əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман, жұмыспен қамту орталығының 
(қызметінің) құрылымдық бөлімшесінің маманы, зейнетақы мен 
жəрдемақыны төлеу
жөніндегі ұйымның маманы, қарттар мен мүгедектерге күтім жа-
сау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, психоневрологиялық аурула-
ры бар жасы 18-ден асқан мүгедек балаларға күтім жасау жөніндегі 
əлеуметтік қызметкер, емдік денешынықтыру жөніндегі маман, мəдени 
ұйымдастырушы (бұқаралық жұмыс жөніндегі ұйымдастырушы), 
музыкалық жетекші

3 ММ жəне МҚК біліктілігі орташа деңгейдегі екінші санатты мама-
ны: жүзу жөніндегі нұсқаушы, еңбек терапиясы жөніндегі нұсқаушы, 
медициналық-əлеуметтік мекемелердің (ұйымдардың) əдіскері, 
əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман, жұмыспен қамту орталығының 
(қызметінің) құрылымдық бөлімшесінің маманы, зейнетақы 
мен жəрдемақыны төлеу жөніндегі ұйымның маманы, қарттар 
мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, 
психоневрологиялық аурулары бар жасы 18-ден асқан мүгедек 
балаларға күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, емдік 
денешынықтыру жөніндегі маман, мəдени ұйымдастырушы (бұқаралық 
жұмыс жөніндегі ұйымдастырушы) музыкалық жетекші

4 ММ жəне МКҚ біліктілігі орташа деңгейдегі санаты жоқ маманы: 
жүзу жөніндегі нұсқаушы, еңбек терапиясы жөніндегі нұсқаушы, 
медициналық-əлеуметтік мекемелердің (ұйымдардың) əдіскері, 
əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман, жұмыспен қамту орталығының 
(қызметінің) құрылымдық бөлімшесінің маманы, зейнетақы 
мен жəрдемақыны төлеу жөніндегі ұйымның маманы, қарттар 
мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, 
психоневрологиялық аурулары бар жасы 18-ден асқан мүгедек 
балаларға күтім жасау жөніндегі əлеуметтік қызметкер, райттерапия 
(иппотерапия) жөніндегі нұсқаушы-əдіскер, əлеуметтік жұмыс жөніндегі 
ассистент, механик-протезист, емдік денешынықтыру жөніндегі маман, 
медициналық-əлеуметтік сараптама жөніндегі медициналық тіркеуші, 
мəдени ұйымдастырушы (бұқаралық жұмыс жөніндегі ұйымдастырушы) 
музыкалық жетекші

»;
С БЛОГында - Əкімшілік персонал:
«

С1  Дəріхананың, асхананың, шеберхананың басшысы (меңгерушісі)

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

С1  ММ жəне МҚК шаруашылық бөлiмшесiнін, дəріхананың, асхананың, 
шеберхананың басшысы (меңгерушісі)

»;
«

С2 Біліктілігі жоғары деңгейдегі мамандар: мұрағатшы, бухгалтер, барлық 
мамандықтағы инженер, мемлекеттік сатып алулар жөніндегі менед-
жер, экономист, заңгер, заңгер консультант, программист, аудармашы, 
кадрлар жөніндегі инспектор, энергетик, кітапханашы, кезекші əкімші, 
ТҚ инженері, азаматтық қорғаныс штабының басшысы, мемлекеттік тіл 
жөніндегі маман, халықаралық ынтымақтастық жөніндегі маман, тестілік 
бақылау маманы, жинақтау бөлімінің маманы, кадрлар жөніндегі маман, 
мəдени ұйымдастырушы (бұқаралық жұмыс жөніндегі ұйымдастырушы), 
музыкалық жетекші, референт

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

С2  
Біліктілігі жоғары деңгейдегі мамандар: мұрағатшы, бухгалтер, барлық 
мамандықтағы инженер, мемлекеттік сатып алулар жөніндегі менед-
жер, экономист, заңгер, заңгер консультант, программист, аудармашы, 
кадрлар жөніндегі инспектор, энергетик, кітапханашы, кезекші əкімші, 
ТҚ инженері, азаматтық қорғаныс штабының басшысы, мемлекеттік тіл 
жөніндегі маман, халықаралық ынтымақтастық жөніндегі маман, тестілік 
бақылау маманы, жинақтау бөлімінің маманы, кадрлар жөніндегі маман, 
статистик, референт

»;
«

С3 Біліктілігі орташа деңгейдегі мамандар: мұрағатшы, бухгалтер, барлық 
мамандықтағы инженер, мемлекеттік сатып алулар жөніндегі менед-
жер, экономист, заңгер консультант, программист, аудармашы, ин-
спектор, энергетик, кітапханашы, кезекші əкімші, мəдениеттанушы, 
кадрлар жөніндегі инспектор, барлық атаудағы техниктер, мəдени 
ұйымдастырушы (бұқаралық жұмыс жөніндегі ұйымдастырушы) 
музыкалық жетекші, референт 
Мемлекеттік орган мен мемлекеттік қазыналық кəсіпорынның 
əкімшілік-шаруашылық қызмет көрсетумен айналысатын құрылымдық 
бөлімшесінің: гараждың, іс-жүргізу, сақтау камерасының, кеңсенің, 
қазандықтың, кір жуатын орынның, қойманың, шаруашылықтың, көкөніс 
сақтау қоймасының басшысы

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

С3 Біліктілігі орташа деңгейдегі мамандар: мұрағатшы, бухгалтер, барлық 
мамандықтағы инженер, мемлекеттік сатып алулар жөніндегі менед-
жер, экономист, заңгер консультант, программист, аудармашы, инспек-
тор, энергетик, кітапханашы, кезекші əкімші, мəдениеттанушы, кадрлар 
жөніндегі инспектор, барлық атаудағы техниктер, статистик, референт
Мемлекеттік орган мен мемлекеттік қазыналық кəсіпорынның 
əкімшілік-шаруашылық қызмет көрсетумен айналысатын құрылымдық 
бөлімшесінің: гараждың, іс-жүргізу, сақтау камерасының, кеңсенің, 
қазандықтың, кір жуатын орынның, қойманың, шаруашылықтың, көкөніс 
сақтау қоймасының басшысы

»;
D БЛОГында - Қосалқы персонал:
«

D1 Техникалық орындаушылар: архивариус, ассистент, кезекші əкімші, 
рұқсаттама бюросының кезекшісі, іс жүргізуші, диспетчер, нұсқаушы, 
кассир, комендант, əкімші, дыбыс жабдықтарына, хабар тарату техника-
сына, кассалық жабдыққа, дизельдік қызмет көрсету жөніндегі механик, 
бақылаушы, музей қараушысы, көшіру-көбейту машиналарының, жарық 
аппаратурасының, байланыс жүйелерінің, қауіпсіздік қызметінің, бейне-
жазба, дыбыс жазбасы, радио, компьютерлік техника (бағдарламалар), 
электрондық есептеу машиналарының, компьютерлік құрылғыларға 
қызмет көрсету жөніндегі, диспетчерлік қызметтің операторы, күзетші, 
паспортшы, медициналық мейіргердің, тəрбиешінің көмекшісі, тіркеуші, 
хатшы, хатшы-машинист, хатшы-стенографист, оқу бөлімінің хатшысы, 
статистик, стенографист, экспедитор

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

D1 Техникалық орындаушылар: архивариус, ассистент, кезекші əкімші, 
рұқсаттама бюросының кезекшісі, іс жүргізуші, диспетчер, нұсқаушы, 
кассир, комендант, əкімші, дыбыс жабдықтарына, хабар тарату техника-
сына, кассалық жабдыққа, дизельдік қызмет көрсету жөніндегі механик, 

бақылаушы, музей қараушысы, көшіру-көбейту машиналарының, жарық 
аппаратурасының, байланыс жүйелерінің, қауіпсіздік қызметінің, бейне-
жазба, дыбыс жазбасы, радио, компьютерлік техника (бағдарламалар), 
электрондық есептеу машиналарының, компьютерлік құрылғыларға 
қызмет көрсету жөніндегі, диспетчерлік қызметтің операторы, күзетші, 
паспортшы, медициналық мейіргердің, тəрбиешінің көмекшісі, тіркеуші, 
хатшы, хатшы-машинист, хатшы-стенографист, оқу бөлімінің хатшысы, 
стенографист, экспедитор

».
2. Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің 

Қаржы департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің бір дана-
сын «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін жəне мерзімді баспа басы-
лымдарына ресми жариялауға жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің Заң қызметі 
департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Еңбек жəне 
халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің жауапты хатшысы А.Д. Құрманғалиеваға 
жүктелсін.

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

 
Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты

əлеуметтік қорғау министрі Т.ДҮЙСЕНОВА

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы        
4 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16177 болып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 8 желтоқсан               №423             Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрінің «Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің 

белсенді шараларын іске асыру кезінде Қазақстан 
Республикасы азаматтарын өз бетінше жұмыспен 

айналысушылар, жұмыссыздар және табысы аз адамдарға 
жатқызу критерийлерін айқындау жөніндегі қағиданы 

бекіту туралы» 2011 жылғы 5 қазандағы № 353-ө және 
«Алдағы уақытта жұмыстан босатылатын қызметкерлер 

туралы мәліметтер» әкімшілік деректерін жинауға 
арналған нысанды бекіту туралы» 

2014 жылғы 1 сәуірдегі № 138-ө бұйрықтарының күші 
жойылды деп тану туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының 
Заңы 27-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Мыналардың:
1) «Жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің белсенді шараларын іске асыру кезінде 

Қазақстан Республикасы азаматтарын өз бетінше жұмыспен айналысушылар, 
жұмыссыздар жəне табысы аз адамдарға жатқызу критерийлерін айқындау жөніндегі 
қағиданы бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік 
қорғау министрінің 2011 жылғы 5 қазандағы № 353-ө бұйрығының (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7285 болып тіркелген, 2011 
жылғы 19 қарашада № 552-553 (26945) «Егемен Қазақстан» республикалық газетінде 
жарияланған);

2) «Алдағы уақытта жұмыстан босатылатын қызметкерлер туралы мəліметтер» 
əкімшілік деректерін жинауға арналған нысанды бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің 2014 жылғы 1 
сəуірдегі № 138-ө бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 9398 болып тіркелген, 2014 жылғы 16 мамырда «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде, 2014 жылғы 12 маусымда № 114 (27735) «Казахстанская прав-
да» республикалық газетінде, 2014 жылғы 12 маусымда № 113-114 (28338) «Егемен 
Қазақстан» Республикалық газетінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

2. Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің 
Халықты жұмыспен қамту жəне еңбек нарығын дамыту департаменті заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастан күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде мерзімді баспа 
басылымдарына жəне «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялауға жəне 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне қосу үшін жіберуді;

3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Еңбек 
жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде Заң кызметі департаментіне осы тармақтың 
1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы 
мəліметтер ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін вице-министрге жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 

соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты
 əлеуметтік қорғау министрі Т.ДҮЙСЕНОВА

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті ___________ Н. Айдапкелов
2017 жылғы 12 желтоқсан

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
26 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16129 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 27 қазан            №795            Астана қаласы 

«Денсаулық сақтау саласындағы сот сараптамалары 
түрлерінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2013 жылғы 29 тамыздағы №494 бұйрығының күші 

жойылды деп тану туралы

 «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 50 - бабының 2 - тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Денсаулық сақтау саласындағы сот сараптамалары түрлерінің тізбесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2013 жылғы 29 
тамыздағы № 494 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 8688 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2013 жылғы 26 
желтоқсанда № 282 (28221) жарияланған) күші жойылды деп танылсын. 

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық 
сақтау комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

 2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін мерзімдік баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ресми 
интернет-ресурсына ресми жарияланғаннан кейін орналастыруды.

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегелннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақша-
ларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

 3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық 
сақтау вице-министрі А.В. Цойға жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының 
 Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы         
16 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №15995 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 25 желтоқсан           №997           Астана қаласы

«Стационарды алмастыратын көмек көрсету қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 
17 тамыздағы № 669 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру 

енгізу туралы

2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі 
туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 7-бабы 1-тармағының 95) тармақшасына 
сəйкес бұйырамын:

1. «Стационарды алмастыратын көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 
жылғы 17 тамыздағы № 669 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 12106 болып тіркелген, 2015 жылғы 6 қазанда «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Стационарды алмастыратын көмек көрсету 
қағидаларында:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1 тарау. Жалпы ережелер»
2-тармақта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«2) стационарды алмастыратын көмек-медициналық бақылау жасалатын, дəрігерге 

дейінгі, білікті, мамандандырылған медициналық көмекті, оның ішінде жоғары тех-
нологиялы медициналық көрсетілетін қызметтерді қолдана отырып ұсыну нысаны»;

мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
 «4) бейінді маман – жоғары медициналық білімі, белгілі бір мамандық бойынша 

сертификаты бар медицина қызметкері.»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Стационарды алмастыратын көмек көрсету тəртібі».
10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Жоғары медициналық білімі бар медицина қызметкері күндізгі стационар-

да жəне үйдегі стационарда стационарды алмастыратын көмек көрсеткен кезде 
пациентті күн сайын қарап-тексереді, жүргізіліп жатқан емді түзетеді, қажет болған 
кезде қосымша зертханалық, аспаптық зерттеулерді жəне бейінді мамандардың кон-
сультацияларын тағайындайды, зорлық-зомбылық фактілері жəне дене жарақаттары 
анықталған кезде емдеу-профилактикалық көмек көрсетеді, медициналық оңалту 
жүргізеді, жəбірленушілердің жүгіну фактілері жəне оларға көрсетілген медициналық 
көмек туралы ішкі істер органдарын хабардар етеді.»;

21-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) «Əлеуметтік мəні бар аурулардың жəне айналадағылар үшін қауіп төндіретін 

аурулардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 21 мамырдағы № 367 бұйрығына сəйкес 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11512 болып тіркелген) 
айналадағылар үшін қауіп төндіретін аурулар.»; 

22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«22. Пациентті үйдегі стационарда қадағалап-қарау үшін стационарды алмасты-

ратын медициналық көмек алу қажеттілігі кезінде пациентке күндізгі стационарды 
күнделікті баруға кедергі келтіретін ағзалардың функцияларының бұзылуы, сондай-
ақ балаларда тұрақты алмастырушы ферментативті жəне бактерияға қарсы тера-
пияны алу үшін маусымдық вирустық аурулар кезеңінде оқшаулануды талап ететін 
инфекциялық асқынулардың жоғары қаупімен байланысты орфандық (сирек кездесетін) 
аурулардың болуы көрсетілімдер болып табылады.». 

 2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық көмекті 
ұйымдастыру департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күнінен бастап он күнтізбелік күннің ішінде 
оның көшірмесін қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жа-
риялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілердің Эталондық 
бақылау банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күнінен кейін он күнтізбелік күннің ішінде 
оның көшірмесін мерзімдік баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

5) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы 
тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы 
туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық 
сақтау вице-министрі Л. М. Ақтаеваға жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі Е. БІРТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы        
18 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16244 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДІН ІСТЕРІ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 14 қараша            №154           Астана қаласы 

Діни қызмет саласындағы азаматтық қызметшілер 
лауазымдарының тізілімін бекіту туралы

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 139-бабының 
5-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Діни қызмет саласындағы азаматтық қызметшілер 
лауазымдарының т ізілімі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігінің 
Экономика жəне қаржы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпараттық орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін; 

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін оның көшірмелерін күнтізбелік он күн 
ішінде мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін; 

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам 
министрлігінің интернет – ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Дін істері жəне 
азаматтық қоғам министрлігінің жауапты хатшысы М.А. Əзілхановқа жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Дін істері жəне 
азаматтық қоғам министрі Н.ЕРМЕКБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау министрі ___________ Т. Дүйсенова
2017 жылғы 21 қараша

Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрінің
2017 жылғы 14 қарашадағы №154 бұйрығымен бекітілген 

Діни қызмет саласындағы азаматтық қызметшілер
лауазымдарының тізілімі

Буын Саты Лауазымдардың атауы
А блогы (басқарушы персонал)

А1 1 Республикалық маңызы бар ММ басшылары
1-1 Республикалық маңызы бар ММ басшыларының орынбасарлары
2 Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар 

қаланың) ММ, КММ, МКҚК басшылары
2-1 Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар 

қаланың) ММ, КММ, МКҚК басшыларының орынбасарлары
3 Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ, КММ, 

МКҚК басшылары
3-1 Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ, КММ, 

МКҚК басшыларының орынбасарлары
А2 1 Республикалық маңызы бар ММ басшыларының əкімшілік-

шаруашылық мəселелер жөніндегі орынбасарлары
Республикалық маңызы бар ММ бас бухгалтері
Республикалық маңызы бар ММ ғылыми хатшысы

2 Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар 
қаланың) ММ, КММ, МКҚК басшыларының əкімшілік-шаруашылық 
мəселелер жөніндегі орынбасарлары
Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар 
қаланың) ММ, КММ, МКҚК бас бухгалтері

3 Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ, КММ, 
МКҚК басшыларының əкімшілік-шаруашылық мəселелер жөніндегі 
орынбасарлары
Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ, КММ, 
МКҚК бас бухгалтері

А3 1 Республикалық маңызы бар ММ бөлім басшылары
2 Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар 

қаланың) ММ, КММ, МКҚК бөлім басшылары
3 Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ, КММ, 

МКҚК бөлім басшылары
B блогы (негізгі персонал)

В1 1 Бас ғылыми қызметкер
2 Жетекші ғылыми қызметкер

Бас сарапшы
3 Аға ғылыми қызметкер

Жетекші сарапшы
4 Ғылыми қызметкер

Аға сарапшы
5 Кіші ғылыми қызметкер

Сарапшы
Басқа салалар

В2 1 Біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты маман: психолог
2 Біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты маман: психолог
3 Біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты маман: психолог
4 Біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ мамандар: дінтанушы, тео-

лог, əлеуметтанушы, психолог
В3 4 Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегі санаты жоқ мамандар: 

дінтанушы, теолог
C блогы (əкімшілік персонал)

С2 Біліктілігі жоғары деңгейдегі мамандар: мұрағатшы, бухгалтер, ста-
тистик, кадрлар жөніндегі инспектор, мемлекеттік сатып алулар 
жөніндегі инспектор, іс-жүргізу жөніндегі инспектор, механик, 
аудармашы, референт, экономист, заңгер, бағдарламашы, 
кітапханашы, қауымдастықпен байланыс жөніндегі маман, барлық 
мамандықтағы инженер

С3 Біліктілігі орта деңгейдегі мамандар: мұрағатшы, кітапханашы, 
бухгалтер, статистик, нұсқаушы, кадрлар жөніндегі инспектор, 
мемлекеттік сатып алулар жөніндегі инспектор, іс-жүргізу жөніндегі 
инспектор, менеджер, механик, аудармашы, референт, экономист, 
заңгер кеңесші, барлық атау техниктері, бағдарламашы, барлық 
мамандықтағы инженер
Мемлекеттік мекеменің əкімшілік – шаруашылығымен шұғылданатын 
құрылымдық бөлімшенің басшысы: кеңсе, қойма, шаруашылық, 
қазандық, мұрағат, кітапхана

D блогы (қосалқы персонал)
D Техникалық орындаушылар: архивариус, ассистент, кезекші əкімші, 

іс жүргізуші, күзетші, хатшы, хатшы – стенографшы, стенограф-
шы, механик: компьютерлік техника (бағдарламалар), компьютерлік 
құрылғыларға қызмет көрсету жөніндегі

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) КММ – аудандық маңызы 

бар қалалардың (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органдары 
қарамағындағы діни қызмет саласындағы коммуналдық мемлекеттік мекемелері;

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) МКҚК – аудандық маңызы 
бар қалалардың (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органдары 
қарамағындағы діни қызмет саласындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кəсіпорындары;

Аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) ММ – аудандық маңызы 
бар қалалардың (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органдары 
қарамағындағы діни қызмет саласындағы мемлекеттік мекемелері;

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) КММ – 
облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) жергілікті 
атқарушы органдары қарамағындағы діни қызмет саласындағы коммуналдық 
мемлекеттік мекемелері;

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) 
МКҚК – облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) 
жергілікті атқарушы органдары қарамағындағы діни қызмет саласындағы мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кəсіпорындары;

Облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) ММ – 
облыстық маңызы бар (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) жергілікті 
атқарушы органдары қарамағындағы діни қызмет саласындағы мемлекеттік мекемелері;

Республикалық маңызы бар ММ – Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азамат-
тық қоғам министрлігінің қарамағындағы діни қызмет саласындағы республика лық 
мемлекеттік мекемелері.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
6 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16062 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДІН ІСТЕРІ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 22 қараша              №166           Астана қаласы 

Діни туризм саласында туроператорлық қызметті жүзеге 
асыру қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» 2001 жылғы 13 маусым-
дағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 5-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Діни туризм саласында туроператорлық қызметті жүзеге 
асыру қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігінің Дін істері 
комитеті белгіленген Қазақстан Республикасының заңнамалық тəртібінде: 

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмесін қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне енгізу үшін Республикалық құқықтық ақпарат орталығына жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауына жіберілуін; 

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Дін істері жəне 
азаматтық қоғам министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігінің Заң департаментіне осы 
тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы 
туралы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
Дін істері жəне азаматтық қоғам вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Дін істері жəне
азаматтық қоғам министрі Н.ЕРМЕКБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Мəдениет жəне
спорт министрі _______________ А. Мұхамедиұлы
2017 жылғы 23 қараша 

Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрінің
2017 жылғы 22 қарашадағы №166 бұйрығымен бекітілген 

Діни туризм саласындағы туроператорлық қызметті жүзеге асыру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Діни туризм саласындағы туроператорлық қызметті жүзеге асырудағы осы 
қағидалары (бұдан əрі − Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет 
туралы» 2001 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі 
- Заң) 15-бабының 5-тармағына сəйкес əзірленді жəне діни туризм саласындағы 
туроператорлық қызметтің жүзеге асырылу тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар қолданылады: 
1) діни туризм – уақытша болатын елде (жерде) мінажат ету мен салт-жоралар 

орындауды көздейтін туризм түрі;
2) діни туризм саласындағы уəкілетті орган – діни туризм саласындағы мемлекеттік 

реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;
3) туроператорлық қызмет (туристік операторлық қызмет) – туристік өнімді 

қалыптастыру, туристік агенттер жəне туристердің оны ілгерілетуі жəне іске асыруы 
бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бейрезиденті (бұдан əрі – туропе-
ратор) қалыптастырған, туристік өнімді ілгерілету жəне іске асыру бойынша аталған 
қызмет түріне лицензиясы бар жеке жəне/немесе заңды тұлғаның кəсіпкерлік қызметі;

4) туристік қызмет саласындағы уəкілетті орган – туристік қызмет саласындағы 
мемлекеттік басқару функцияларын жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.

2-тарау. Діни туризм саласындағы туроператорлық
қызметті жүзеге асыру тəртібі. 

3. Діни бірлестіктер діни туризмді ұйымдастыру үшін туроператорлар арасында 
квота бөлу бойынша конкурс өткізеді.

Діни бірлестік діни туризмді ұйымдастыру үшін діни қызмет саласындағы уəкілетті 
органмен келісу арқылы туроператорлар арасында квота бөлуді өткізеді.

Туроператорлар арасындағы квота бөлу қорытындысы туралы діни бірлестіктердің 
шешімі оның түскен уақытынан бастап күнтізбелік 14 күннің ішінде уəкілетті органмен 
келісіледі жəне діни қызмет саласындағы уəкілетті органның сайтында жарияланады.

4. Конкурс қорытындысы бойынша діни бірлестік пен жеңіп шыққан туроператор 
арасында Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сəйкес діни туризмді 
ұйымдастыру бойынша өзара іс-қимыл жөніндегі шарт (бұдан əрі – Шарт) жасалады.

5. Квота бойынша туристер тобын қалыптастыру тиісті діни бірлестікпен Шарт 
жасасқаннан кейін туроператорлар жүзеге асырады.

6. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде діни туризмді жүзеге асыру 
жəне ұйымдастыру туралы ақпараттық материалдар, соның ішінде діни туризмді 
ұйымдастыру саласындағы жасалған шарттар, келісімдер, меморандумдар мен хатта-
малар бұқаралық ақпарат құралдарында, сондай-ақ діни бірлестіктің интернет-ресур-
сында қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 14 күннен кешіктірілмей жарияланады.

7. Турист діни туризмді жүзеге асыру үшін туроператорды өз бетінше таңдайды.
8. Діни туризм жасауды жоспарлаған турист Қазақстан Республикасы Инвестиция-

лар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 81 бұйрығымен бекітілген 
«Туристік қызмет көрсетуге үлгілік шартты бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілер 
Реестрінде №10604 тіркелген) тиісті үлгілік шартына сəйкес туроператормен туристік 
қызмет көрсету шартын жасайды.

9. Діни бірлестіктер туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін туроператорларға 
өздерінің өкілдерін ұсынады.

Діни туризм орындайтын діни бірлестік өкілдерінің саны жəне мəселелері олардың 
туристік топтарға қатысу Шартпен анықталады.

10. Туроператорлар діни туризм басталудан 3 күн бұрын жазбаша түрде уақытша 
болатын елге (жерге) бару, уақытша болған елден (жерден) шығу жəне сонда болу 
ережелері туралы, заңнамасы туралы, жергілікті халықтың салт-дəстүрлері туралы, 
діни əдет-ғұрпы, қасиетті орындар, табиғи, тарихи, мəдени ескерткіштер жəне ту-
ристерге көрсетілетін, ерекше қорғаудағы басқа да объектілер, қоршаған ортаның 
жай-күйі туралы, сондай-ақ саяхат жасаған кезде тап болуы мүмкін қауіптер туралы 
қажетті жəне дұрыс ақпаратты қамтитын саяхаттың ерекшеліктері туралы мəліметтер 
беруге жəне туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған алдын алу ша-
раларын жүзеге асырады.

11. Туроператорлар төтенше оқиғалар орын алған жағдайда діни бірлестікті, діни 
қызмет саласындағы уəкілетті органды, туристік қызмет саласындағы уəкілетті органды 
сондай-ақ, туристің отбасын уақытша болатын елдегі діни туризм уақытында турситпен 
болған төтенше оқиға туралы хабар береді.

Егер төтенше оқиға турист уақытша болатын елде орын алса, туроператорлар 
Қазақстан Республикасының сыртқы саяси қызмет саласындағы уəкілеттік органына 
дереу хабар береді.

12. Уəкiлеттi орган туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды жəне туристердi 
уақытша болатын елдегi (жердегi) ықтимал қауiптер туралы хабардар етедi.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
5 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16056 болып енгізілді.

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДІН ІСТЕРІ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 20 желтоқсан            №184         Астана қаласы

«Дінтану сараптамасын жүргізу қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 

министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 162 
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Дінтану сараптамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне 
спорт министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 162 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10184 болып тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 23 ақпанда жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

Аталған бұйрықпен бекітілген Дінтану сараптамасын жүргізу қағидаларында:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Дінтану сараптамасын (бұдан əрі – сараптама) жүргізуді Қазақстан Республикасы 

Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігінің Дін істері комитеті (бұдан əрі – уəкілетті 
орган) қамтамасыз етеді.»;

Дінтану сараптамасын жүргізу қағидаларына қосымша өтініш нысаны осы бұйрыққа 
қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігінің Дін істері 
комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте: 

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмелерін қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми 
жариялауға жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің Эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін ресми жариялау үшін мерзімді баспасөз басылымдарына жолдауды;

4) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Дін істері 
жəне азаматтық қоғам министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігінің Заң департаментіне осы 
тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы 
туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Дін істері жəне азаматтық 
қоғам вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Дін істері жəне
азаматтық қоғам министрі Н.ЕРМЕКБАЕВ

Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрінің
2017 жылғы 20 желтоқсандағы №184 бұйрығына қосымша 

Дінтану сараптамасын жүргізу қағидаларына қосымша
 Нысан

Қазақстан Республикасы 
Дін істері жəне 

азаматтық қоғам министрлігі 
Дін істері комитетінің төрағасы

________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты) 

Өтініш беруші 
________________________________
________________________________

(жеке тұлғалар үшін тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болса) мекенжайы мен телефоны. 

Заңды тұлғалар үшін почталық 
мекенжайы мен телефоны) 

Өтініш

Сізден төмендегі діни материалдарға дінтану сараптамасын жүргізуді сұраймын:
____________________________________________________________________

(авторы (жəне (немесе) аудармашы, құрастырушы), басылым деректері (қала, 
баспасы, шыққан жылы, бет саны) сараптама нысанының атауын көрсете

 отырып тізбелеу)
Дінтану сараптамасын жүргізу __________________________________________
___________________________________________________________ байланысты. 
(себебі көрсетіледі, бұл ретте ұйымның кітапхана қорына түскен жағдайда ұйымның 

атауы мен түскен күнін көрсету қажет, миссионерлерді немесе діни бірлестікті тіркеуге 
өтініш берілген жағдайда, қабылданған күнін жəне мұндай өтінішті қабылдаған ор-
ганды Қазақстан Республикасының аумағына əкелінген жағдайда - əкеліну күнін 
көрсету қажет).

 Өтініш берушінің қолы, күні,
 мөр (заңды тұлғалар үшін)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы       
6 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16180 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 қараша             №689            Астана қаласы

«Нысаналы даму трансферттерін қарау және іріктеу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 126 

бұйрығына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

бұйырамын: 
1. «Нысаналы даму трансферттерін қарау жəне іріктеу қағидаларын бекіту тура-

лы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 126 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10593 
болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құ қықтық жүйесінде 2015 жылғы 13 мамырда 
жарияланған) мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Нысаналы даму трансферттерін қарау жəне 
іріктеу қағидаларында: 

мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
«5-1. Нысаналы даму трансферттері республикалық бюджеттен облыстардың, 

республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне тиісті саланың 
орталық уəкілетті органдардың айқындауы бойынша өңірлерді инфрақұрылыммен 
қамтамасыз ету орташа республикалық деңгейден төмен болған кезде мемлекеттік 
бағдарламалар нəтижелерінің мақсаттарына, міндеттеріне, нысаналы индикаторла-
рына жəне нəтижелер көрсеткіштеріне сəйкес бөлінеді. 

Бұл ретте, республикалық бюджеттен:
ауылдарда жəне қалаларда 3 жəне одан да көп ауысымды оқыту жəне оқушылар 

орындарының тапшылығы проблемасын шешетін апатты жай-күйде тұрған жəне 
бұзуға жататын мектептердің орнына қуаттылығы 300 жəне одан да көп жалпы білім 
беру мектептерін; 

апатты жəне бұзуға жататын, медициналық көмектің қол жетімділігіне шектеу 
қоя отырып, қауіп төндіретіннің орнына қуаттылығы кемінде 200 төсектік көп бейінді 
жəне туберкулезге қарсы ұйымдар жəне ауысымына кемінде 250 адам қабылдайтын 
қуаттылығы бар емханалар; 

жергілікті денсаулық сақтау ұйымдарына арналған қанды, оның құрауыштары мен 
препараттарын өндіру орталықтарының;

психоневрологиялық медициналық-əлеуметтік мекемелерінің;
балалар психоневрологиялық медициналық-əлеуметтік мекемелерінің;
мүгедектерге арналған оңалту орталықтарының, оңалту жəне мүгедек балаларды 

бейімдеу орталықтарының; 
облыстық маңызы бар автокөлік жолдарының; 
тұрғын үй мен тұрғын үйге инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымның;
объектілердің, ғимараттардың, сумен жабдықтау жəне су бұру желілерінің;
республикалық маңызы бар қалалардың, елорданың көшелерінің;
қуаттылығы 35/10/0,4 кВ жоғары кіші станцияларының;
қуаттылығы 100 Гкал/сағ жоғары жылуэлектрорталықтарының жəне қазандық-

тарының;
қуаттылығы 35/10/0,4 кВ жоғары электртаратушы желілерінің;
магистралды газқұбырларының, магистралды газқұбырларынан жоғары қысымды 

азқұбырларының-бұрулардың, автоматтандырылған газтаратушы станцияларының, 
жоғары қысымды кентаралық əкелуші газқұбырларының, елді мекендердің шекара-
лары (шегі) шегінде газтаратушы желілерінің;

полигондардың (қауіпсіз емес, қатты тұрмыстық қалдықтар), пайдалану мерзімінен 
шыққан полигондарды қалпына келтірудің (қауіпсіз емес, қатты тұрмыстық қалдықтар) 
құрылысын салу, қайта қалпына келтіру, кеңейту мен жаңарту қаржыландырылады.»; 

7-тармақтың төртінші бөлігі алынып тасталсын. 
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті 

(З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен: 
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік 

тіркелуін; 
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 

оның көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде енгізу 
үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберілуін; 

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастырылуын қамтамасыз етсін; 

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі  Б.СҰЛТАНОВ 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрі _____________ Т. Сүлейменов
2017 жылғы 12 желтоқсан 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
26 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16125 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 11 желтоқсан          №710         Астана қаласы 

«Заңсыз соттау, қылмыстық жауаптылыққа заңсыз тарту, 
бұлтартпау шарасы ретінде қамауға, үйқамаққа алуды, 
ешқайда кетпеу туралы қолхат беруді заңсыз қолдану, 

қамаққа алу немесе түзеу жұмыстары түрінде әкімшілік 
жазаны заңсыз қолдану, психиатриялық немесе басқа да 

емдеу мекемесіне заңсыз орналастыру салдарынан 
келтірілген зиянды өтеу бойынша сот актілерін 

мемлекеттік бюджет есебінен орындау қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2015 жылғы 26 наурыздағы № 204 бұйрығына өзгеріс
енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сəуірдегі 
Заңының 50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Заңсыз соттау, қылмыстық жауаптылыққа заңсыз тарту, бұлтартпау шарасы 
ретінде қамауға, үйқамаққа алуды, ешқайда кетпеу туралы қолхат беруді заңсыз 
қолдану, қамаққа алу немесе түзеу жұмыстары түрінде əкімшілік жазаны заңсыз 
қолдану, психиатриялық немесе басқа да емдеу мекемесіне заңсыз орналастыру сал-
дарынан келтірілген зиянды өтеу бойынша сот актілерін мемлекеттік бюджет есебінен 
орындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 
жылғы 26 наурыздағы № 204

бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10824 
болып тіркелген, 2015 жылғы 15 мамырдағы «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Заңсыз соттау, қылмыстық жауаптылыққа заңсыз 
тарту, бұлтартпау шарасы ретінде қамауға, үйқамаққа алуды, ешқайда кетпеу туралы 
қолхат беруді заңсыз қолдану, қамаққа алу немесе түзеу жұмыстары түрінде əкімшілік 
жазаны заңсыз қолдану, психиатриялық немесе басқа да емдеу мекемесіне заңсыз 
орналастыру салдарынан келтірілген зиянды өтеу бойынша сот актілерін мемлекеттік 
бюджет есебінен орындау қағидаларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік сот орындаушысы атқарушылық іс жүргізуді қозғағаннан кейін 

бюджеттік бағдарлама əкімшісіне 
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы Азаматтық іс жүргізу 

кодексінің 241-бабының жəне тиісті сот актілерінің талаптарына сəйкес ресімделген 
атқару парағының көшірмелерін қоса бере отырып, атқарушылық іс қозғау тура-
лы қаулының көшірмесін жібереді немесе береді. Бюджеттік бағдарлама əкімшісі 
мемлекеттік сот орындаушысын көрсетілген құжаттарды алған күні мен сот актілерінің 
орындалу сатысы туралы хабарлайды.

Бюджеттік бағдарлама əкімшісі атқарушылық құжатты атқарушылық іс жүргізуді 
қорғау туралы қаулының көшірмесі жəне қоса берілген құжаттар түскен күннен бастап 
бір ай мерзімде орындамаған жағдайда, мемлекеттік сот орындаушысы Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 

4 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен бекітілген Бюджеттің атқарылуы жəне оған 
кассалық қызмет көрсету ережесіне (Қазақстан Республикасының 

Əділет министрлігінде 2014 жылы 5 желтоқсанда № 9934 тіркелді) (бұдан əрі - 
Бюджеттің атқарылу ережесі) сəйкес инкассалық өкімді шығару жөнінде шаралар 
қабылдайды.».

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Заң қызметі департаментi (М.Б. 
Əділханов) заңн амада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми 
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорына жіберіл уін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен 
соң қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Əділет министрі
_________________ М. Бекетаев
2017 жылғы 26 желтоқсан 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы       
8 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілі-
міне №16183 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 14 желтоқсан            №719            Астана қаласы

«Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен 
ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 
1 тамыздағы № 468 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Қаржылық есептілік нысандарын жəне оларды жасау мен ұсыну қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы 
№ 468 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 
15594 болып тіркелген, Қазақстан Р еспубликасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде 2017 жылдың 31 тамызында жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 

жариялануға тиіс.»;
1, 2, 3, 4 жəне 5 - қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4 жəне 5 - қосымшаларға сəйкес 

жаңа редакцияда жазылсын.
Көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын жəне оларды 

жасау мен ұсыну қағидаларына:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Қаржылық есептілік нысандарын жəне оларды жасау мен ұсыну қағидалары»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«1. Осы Қаржылық есептілік нысандарын жəне оларды жасау мен ұсыну қағидалары 

(бұдан əрі – Қағидалар) оларды пайдаланушыларға ұсыну мақсатында Республикалық 
жəне жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің қаржылық 
есептілік көлемі, мерзімділігі, мерзімдері мен оларды жасау жəне ұсыну тəртібін 
белгілейді.»;

40 – тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«40. 100 «Кірістер – барлығы» жолы 010, 021, 030, 040-жолдарының сомасын 

көрсетеді.»;
жетінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«015 «Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер» (6034 

қосалқы шоты) жолы бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік 
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сəйкес жергілікті өзін-өзі басқару 
функцияларын іске асыруға арналған трансферттер бойынша бюджеттік қаржыландыру 
сомасы көрсетіледі.»;

41 – тармақтың жиырма екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«136 «Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер» (7250 

шоты) жолы бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару жəне 
өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сəйкес жергілікті өзін-өзі басқару органдарына 
берілген трансферттер бойынша бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті орган 
шығыстарының сомасы көрсетіледі.»;

46 - тармақтың он төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«060 «Өзге түсiмдер» жолы бойынша басқа ақшалай мемлекеттік мекеменің шот-

тарына түскен басқа да түсiмдер көрсетiледi.»;
77, 78 жəне 79 - тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«77. 120 «Өткен кезеңнің аяғындағы сальдо» жолы бойынша таза активтердің/

капиталдың сомасы көрсетіледі (090 жолы +/-100 жолы +/-112 жолы).
78. «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» (ҚЕ-5-нысан) бухгалтерлік баланс 

баптарын салыстыра талдау, қаржылық қызмет нəтижелерi туралы есе птерді, ақша 
қаражатының қозғалысы туралы жəне таза активтердiң/капиталын жəне қаржылық 
есептiлiкке жалпы мəлiметтер мен ашылымдардан тұрады.

Жалпы мəліметтерде есеп беріп отырған мемлекеттік мекеменің атауы жəне 
өткен кезеңмен салыстырғанда осы ақпараттағы кез келген өзгерістер; орналасқан 
жері туралы ақпарат; мемлекеттік мекеменің есепті кезеңде қайта ұйымдастырылуы 
(біріктірген, қосқан, бөлген, бөлінген кезде) туралы ақпарат; мемлекеттік мекеменің 
қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілердің атауы; бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің атауы; қызметтің негізгі бағыттары туралы мəліметтер жəне мемлекеттік 
мекеменің қызметі туралы өзге де ақпарат көрсетіледі.

79. Қаржылық есептiлiкке ашылымдарда мынадай ақпарат ұсынылады.
«Ақшалай қаражат жəне олардың баламалары» деген бап бойынша (ҚЕ-1 

«Бухгалтерлiк баланс» нысанының 010-жолы):
ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 1-кестесiне сəйкес 

есептi кезеңнiң басындағы жəне аяғындағы ақша қаражаты қалдығы туралы деректер.
«Қысқа жəне ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялары» деген бап бойынша (ҚЕ-1 

«Бухгалтерлiк баланс» нысанының 011, 110-жолдары):
ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 2 жəне 6-кестелерiне 

сəйкес есептi кезеңнiң басындағы жəне аяғындағы қаржылық инвестициялар 
(квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қаржылық инвестициялардан басқа) жəне 
өзгерістері бойынша деректер;

квазимемлекеттiк сектордың субъектiлерiне салынған ұзақ мерзiмдi инвести циялар 
(квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнiң атаулары мен тұрғылықты жерлерi, жарғылық 
капиталында мемлекеттiң қатысу үлесi) бақыланатын жəне басқа субъектілер бой-
ынша жеке ақпарат;

кейiннен қаржы инвестицияларының жекелеген сыныптары бойынша (əдiл, 
амортизацияланған немесе қандай да бiр өзге құны бойынша) бағалау;

берілген қарыздар бойынша ақпарат;
қаржы инвестицияларының жəне берiлген қарыздардың құнсыздануының объективтi 

белгiлерiнiң болуы;
есептi күнге қаржы инвестицияларына байланысты тəуекелдердiң сипаты мен 

мөлшерлерi;
бюджетке аударылуға жататын квазимемлекеттік сектор субъектілерінің дивиденд-

тері мен таза табысының бөлігі бойынша ақпарат.
«Ұзақ мерзiмдi жəне қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек» деген бап бойынша (ҚЕ-

1 «Бухгалтерлiк баланс» нысанының 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 
111, 112 жəне 113-жолдары):

есептi кезеңнiң басындағы жəне аяғындағы дебиторлық берешектi салыстыруды, 
есепті кезең үшін дебиторлық берешек сомасындағы өзгерістерді талдау ұсынылады;

байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен бақыланатын 
субъектілер) операциялар бойынша ақпарат;

күмəндi дебиторлық берешектер бойынша құрылған резерв жөнiнде есеп айы-
рысулар;

есептен шығарылу себептерiн көрсете отырып, күмəндi дебиторлық берешектер 
бойынша есептен шығарылған үмiтсiз борыштардың сомалары;

қажет болған кезде қосымша ақпарат беріледі.
«Қорлар» деген бап бойынша (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» нысанының 020-жолы):
ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 5-кестесiне сəйкес 

түсімдерді, қорлардың құнсыздануынан болған залал жəне өзге өзгерiстердi көрсететін 
есептi кезеңнiң басында жəне аяғындағы баланстық құнның салыстырмасы ұсынылады;

қорларды бағалау əдісі;
қорлардың құнсыздануына арнап құрылған резерв жөнiнде есеп айырысулар;
қорлардың құнсыздануына арнап резерв құру себептерi;
қорлардың құнсыздануынан болған залалды қалпына келтiру себептерi мен со-

малары.
Ауыл шаруашылық өнімдерінің əрбір тобының оны алу (жинау) кезінде əділ құнын 

айқындау кезінде пайдаланылған əдістер туралы ақпарат.
«Өзге қысқа мерзімді активтер» деген бап бойынша (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» 

нысанының 022-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы жəне 
азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің 
түрлері бойынша сипаттамасы.

«Ұзақ мерзiмдi активтер» деген бап бойынша (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» 
нысанының 114, 116, 118-жолдары):

ұзақ мерзiмдi активтердiң əрбiр сыныбы бойынша түсiндiрме жазбаның ҚЕ-5 
«Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 7, 8 жəне 10-кестелерiне сəйкес 
түсiмдерді, амортизацияны, құнсызданудан болған залалды жəне өзге өзгерiстердi 
көрсететін есептi кезеңнiң басына жəне аяғына арналған баланстық құн салыстырмасы;

ұзақ мерзімді активтерді бағалау əдісін;
ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арналған резерв құру бойынша 

есептеулерді;
ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арналған резерв құру себептерін;
ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болған залалдарды қалпына келтіру 

себептері мен сомасын;
уақытша тұрып қалған ұзақ мерзiмдi активтер туралы ақпаратты;
толығынан амортизацияланған, бiрақ пайдаланылып жүрген ұзақ мерзiмдi актив-

тер туралы ақпаратты;
ұзақ мерзiмдi активтердi жалдаудың түрлерi, мерзiмi, шарттары туралы ақпаратты 

ұсыну қажет.
Ұзақ мерзiмдi активтер қайта бағаланған құны бойынша көрсетiлген жағдайда:
қайта бағалау жүргiзiлген күнi туралы;
тəуелсiз бағалаушының қатысуы (лицензиясының нөмiрi мен берiлген күнiн көрсете 

отырып) туралы;
ұзақ мерзiмдi активтер объектiсiнiң əдiл құнын анықтау үшiн пайдаланылған əдiстер 

туралы ақпаратты ұсыну қажет.
«Аяқталмаған құрылыс жəне күрделi салымдар» деген бап бойынша (ҚЕ-1 

«Бухгалтерлiк баланс» нысанының 115-жолы) құрылысы аяқталмаған объектiлердiң 
шығындары мен оған күрделi салымдар бойынша ақпарат ұсынылады.
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(Жалғасы. Басы 14-бетте) 

(Соңы 16-бетте) 

«Биологиялық активтер» деген бап бойынша (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» 
нысанының 117-жолы):

биологиялық активтердiң əрбiр тобына сипаттама берiлсiн;
ауылшаруашылық өнiмдерiнiң, оларды алу (жинау) сəтiндегi əрбiр тобы мен 

биологиялық активтердiң əрбiр тобының əдiл құнын анықтау үшiн пайдаланылған 
əдiстер туралы ақпарат;

iс жүзiндегi шығындар бойынша бағалау жағдайында түсiмдер, амортизация, 
құнсызданудан болған залал жəне өзге өзгерiстерi түсiндiрме жазбаның ҚЕ-5 
«Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 9-кестесiне сəйкес көрсетілетін 
есептi кезеңнiң басындағы жəне аяғындағы баланстық құн салыстырмасы ашып 
көрсетілсін.

«Өзге ұзақ мерзімді активтер» деген бап бойынша (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» 
нысанының 120-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы жəне 
азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің 
түрлері бойынша сипаттамасы.

Жалға берілген, сондай-ақ концессияға берілген немесе алынған мүлік бойын-
ша ақпарат.

«Ұзақ мерзiмдi жəне қысқа мерзiмдi қаржылық мiндеттемелері» деген бап бойынша 
(ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» нысанының 210 жəне 310-жолдары):

қарыз алудың түрлерi, шарттары жəне сомалары;
қаржылық мiндеттемелердiң жекелеген сыныптары бойынша (əдiл, амортизация-

ланған немесе қандай да бiр өзге құн бойынша) кейiннен бағалау;
ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 11 жəне 13-кестелерiне 

сəйкес есепті кезеңнің басындағы жəне аяғындағы өзгерістер.
«Ұзақ мерзiмдi жəне қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек» деген бап бойынша 

(ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» нысанының 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 
220, 221, 223, 311, 312, 313, 315-жолдары):

байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерімен жəне 
бақылайтын субъектілермен) операциялар бойынша ақпаратты;

пайдаланылмаған еңбек демалыстары бойынша резерв бойынша берешектің есеп-
тен шығару жəне есепке алу жөнінде ақпарат;

кредиторлық берешектердi есептен шығару сомалары мен себептерi;
активтердi жалдау бойынша кредиторлық берешектер туралы ақпарат.
«Бағалау активтерi мен бағалау мiндеттемелерi» деген бап бойынша (ҚЕ-1 

«Бухгалтерлiк баланс» нысанының 222 жəне 314-жолдары):
құрылған бағалау мiндеттемелерi жөнiнде ақпарат;
есептi кезең iшiнде бағалау мiндеттемелерiнiң пайдаланылған сомалары;
шартты міндеттемелер мен шартты активтердiң қысқаша сипаттамасы.
«Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» деген бап бойынша (ҚЕ-1 

«Бухгалтерлiк баланс» нысанының 221-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында 
қозғалысы (ұлғаюы жəне азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа қысқа 
мерзімді басқа қысқа мерзімді кредиторлық берешек түрлері бойынша сипаттамасы.

«Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелері» деген бап бойынша (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк 
баланс» нысанының 315-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы 
(ұлғаюы жəне азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа ұзақ мерзімді 
міндеттемелер бойынша сипаттамасы.

«Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері» деген бап бойынша (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк 
баланс» нысанының 223-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы 
(ұлғаюы жəне азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа қысқа мерзімді 
міндеттемелер бойынша сипаттамасы.

«Резервтер» деген бап бойынша («Бухгалтерлiк баланс» ҚЕ-1-нысанының 411-
жолы) егер ұзақ мерзiмдi активтер бухгалтерлiк баланста қайта бағаланған құнымен 
ұсынылған болса, ұзақ мерзiмдi активтердi қайта бағалаудан болған резервтер бой-
ынша қалдықтар мен операциялар туралы ақпарат ұсынылады.

«Кiрiстер» жəне «Шығыстар» деген баптар бойынша (ҚЕ-2 «Қаржы қызметі 
нəтижелері туралы есеп» нысанының 100 жəне 200-жолдары) есепті кезеңге кiрiстер 
мен шығыстар бойынша ақпарат ұсынылады:

кірістердің əрбір санаты бойынша;
активтердi басқарудан түсетiн кiрiстер мен шығыстар бойынша (инвестициялардан, 

қарыздардан, қаржылық жалдаудан сыйақылар жəне активтердi басқарудан түсетiн 
өзге кiрiстер мен шығыстар бойынша);

негізгі құралдардың, инвестициялық жылжымайтын мүліктің істен шығуынан кірістер 
мен шығыстар бойынша;

негізгі құралдардың құнсыздануынан болған залалдар жəне бұрын танылған 
резервті қалпына келтіру бойынша;

қорлардың құнсыздануының резерв сомалары бойынша жəне бұрын танылған за-
лалдарды қалпына келтіру;

есепті кезеңде жəне өткен жылдың ұқсас кезеңінде құрылған бағалау резервтерінің 
сомалары бойынша жəне бұрын танылған резервтерді қалпына келтіру.

«Өзге кiрiстер» деген баптар бойынша:
ұзақ мерзiмдi активтердiң əрбiр сыныбы бойынша – олардың əдiл құнының 

өзгеруiнен алынған кiрiстер туралы;
өтеусіз қабылданған ұзақ мерзiмдi активтер туралы;
ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 14-кестесiне сəйкес 

басқа кiрiстер бойынша ақпарат ұсынылады. 
ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 15-кестесiне сəйкес 

«Түсетін түсімдер бойынша кірістер» бабы бойынша салық түсімдері, салықтық емес 
жəне өзге де бюджет түсімдері бойынша ақпарат беру.

 «Өзге шығыстар» деген баптар бойынша:
ұзақ мерзiмдi активтердiң əрбiр сыныбы бойынша – активтердi түгендеу барысында 

айқындалған активтердiң құнсыздануынан шыққан шығыстар туралы;
күмəндi дебиторлық берешектер бойынша резервтер туралы;
өтеусіз берілген ұзақ мерзiмдi активтер/қорлар туралы;
ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 16-кестесiне сəйкес 

басқа шығыстар бойынша ақпарат ұсынылады.
«Өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар» деген бап бойынша:
 ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 18-кестесiне сəйкес 

өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар туралы.
«Концессиялық активтер бойынша ақпарат» деген бап бойынша:
ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 19-кестесiне сəйкес 

негізгі құралдар түрлері бойынша концессиялық активтердің болуы туралы.
«Өзара операциялары бойынша ақпарат» деген бап бойынша:
ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 20-кестесiне сəйкес 

элиминирленген операцияларды анықтау мақсатында өзара операциялары бойынша 
шығыс жəне кіріс түрлері жөніндегі ақпарат.

7120 «Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар» шоты бойынша есептелген 
жəне аударылған соммалар бойынша ақпарат бабы бойынша: 

7120 «Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар шоты бойынша есептелген 
жəне бюджет кірістері мен шығыстарын элиминирлеу бойынша операцияларды анықтау 
мақсатында ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 20-кестесiне 
сəйкес бюджет түсімдерінің санаттары бойынша аударылған соммалар туралы ақпарат.

Бюджетке түсетін салықтық жəне салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек (ҚЕ-1-нысан «Бухгалтерлік баланс» 224-жолы) бабы бойынша 
нысанның 12-кестесіне ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» сəйкес есептел-
ген, толық есептелген жəне өтелген кредиторлық берешектің өтелген саласы туралы 
есепті кезеңнің басы мен аяғында болуы туралы ақпарат ұсынылады.

ҚЕ-5 «Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба» нысанының 17 - кестесіне сəйкес 
«Бюджетке түсетін түсімдер бойынша шығыстарды азайту» бабы бойынша (ҚЕ-2-нысан 
«Қаржылық қызмет нəтижелері туралы есеп» 137- жолы) төлеушілермен есеп айыры-
су бойынша бұдан бұрын есептелген кірістерді түзету кезінде туындайтын бюджетке 
түсетін салықтық жəне салықтық емес түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар туралы 
ақпарат ұсынылады.».

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп жəне аудит 
əдіснамасы департаменті (А.Т. Бектұрова) заңнамада белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк 
тiркелуін;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген 
іс-шараларды орындау туралы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізілетін осы 
бұйрықтың 1-тармағының бірінші, екінші жəне үшінші абзацтарын қоспағанда, 2018 
жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі. 

 
Қазақстан Республикасының 

 Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы ______________Н.Айдапкелов
2017 жылғы «_____» ________ 

 
 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2017 жылғы 14 желтоқсандағы 

№719 бұйрығына 1-қосымша 
 

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2017 жылғы 1 тамыздағы №468 
бұйрығына 1-қосымша

Əкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысан

Бухгалтерлiк баланс

есепті кезең
20___жылғы «___» ___________

Индексі: ҚЕ-1 нысан
Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық
Білдіретін тұлғалар тобы:_____________________
     (мемлекеттік мекеме) 
Қайда ұсынылады:________________________________
                        (бюджеттік бағдарламалардың əкімшісіне) 
Ұсыну мерзімі: 
Қаржылық есептілік нысандарын жəне оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 

9-тармағына сəйкес мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар əкімшілері 
белгілейді.

Бюджеттің түрі:_________________
Өлшем бірлігі: мың теңге

АКТИВТЕР Жол
коды

Есептi
кезеңнiң
басында

Есептi
кезеңнiң
аяғында

1 2 3 4
I. Қысқа мерзiмдi активтер  
Ақшалай қаражат жəне олардың баламалары 010  
Қысқа мерзiмдi қаржы инвестициялар 011
Бюджеттiк төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi 
дебиторлық берешек

012

Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзiмдi 
дебиторлық берешек

013

Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң қысқа 
мерзiмдi дебиторлық берешегi

014

Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа 
мерзiмдi дебиторлық берешек

015

Алынуға тиiстi қысқа мерзiмдi сыйақылар 016
Қызметкерлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық 
берешегi 

017

Жал бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек 018
Өзге қысқа мерзiмдi дебиторлық берешектер 019
Қорлар 020  
Берiлген қысқа мерзiмдi аванстар 021
Өзге қысқа мерзiмдi активтер 022  
Салықтық жəне салықтық емес түсімдер бойынша 
бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

023

Қысқа мерзiмдi активтердiң жиыны 100  
II. Ұзақ мерзiмдi активтер  
Ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялар 110  
Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң ұзақ 
мерзiмдi дебиторлық берешегi

111

Жал бойынша ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешек 112
Өзге ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешектер 113
Негiзгi құралдар 114
Аяқталмаған құрылыс жəне күрделi салымдар 115
Инвестициялық жылжымайтын мүлiк 116  
Биологиялық активтер 117
Материалдық емес активтер 118  
Үлестік қатысу əдісімен есепке алынатын ұзақ 
мерзiмдi қаржылық инвестициялар

119

Өзге ұзақ мерзiмдi активтер 120  
Ұзақ мерзiмдi активтердiң жиыны 200  
БАЛАНС    

МIНДЕТТЕМЕЛЕР,
ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ

Жол
коды

Есептi
кезеңнiң
басында

Есептi
кезеңнiң
аяғында

1 2 3 4
III. Қысқа мерзiмдi мiндеттемелер
Қысқа мерзiмдi қаржылық мiндеттемелерi 210  
Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi 
кредиторлық берешек

211

Бюджетке төленетiн төлемдер бойынша қысқа 
мерзiмдi кредиторлық берешек

212

Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзiмдi 
кредиторлық берешек

213

Басқа да мiндеттi жəне ерiктi төлемдер бойынша 
қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

214

Жеткiзушiлерге жəне мердiгерлерге қысқа мерзiмдi 
кредиторлық берешек

215

Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа 
мерзiмдi кредиторлық берешек

216

Стипендианттарға қысқа мерзiмдi кредиторлық 
берешек 

217

Қызметкерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек 218
Төленуге тиiстi қысқа мерзiмдi сыйақылар 219
Жал бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек 220
Өзге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешектер 221
Қысқа мерзiмдi бағалау жəне кепiлдiк 
мiндеттемелерi 

222  

Өзге қысқа мерзiмдi мiндеттемелерi 223  
Бюджетке түсетін салықтық жəне салықтық емес 
түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек

224

Қысқа мерзiмдi мiндеттемелерiнiң жиыны 300  
IV. Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер  
Ұзақ мерзiмдi қаржылық мiндеттемелер 310
Жеткiзушiлерге жəне мердiгерлерге ұзақ мерзiмдi 
кредиторлық берешек

311

Жал бойынша ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек 312
Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық 
берешек 

313

Ұзақ мерзiмдi бағалау жəне кепiлдiк мiндеттемелерi 314  
Өзге ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерi 315
Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерiнiң жиыны 400  
V. Таза активтер/капитал  
Күрделi салымдарды сыртқы қарыздар мен байла-
нысты гранттар есебiнен қаржыландыру

410

Резервтер 411  
Жинақталған қаржылық нəтиже 412  
Бюджетке түсетін түсімдер бойынша жинақталған 
қаржылық нəтиже

413

Таза активтер/капитал жиыны 500  
БАЛАНС
Баланстан тыс шоттар
Жалға алынған активтер 610  
Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе 
орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген 
қорлар

620  

Қатаң есептегi бланктер 630  
Төлеуге қабiлетсiз дебиторлардың есептен 
шығарылған берешегi

640  

Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшiн 
оқушылар мен студенттердiң берешегі

650  

Өтпелі спорттық жүлделерi мен кубоктары 660  
Жолдамалар 670
Əскери техниканың оқулық құралдары 680  
Мəдени мұра активтерi 690  

Басшы ______ __________________________
            (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Бас бухгалтер ______ _________________________
                      (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 

 М.О. _____ж. «___» ______________ 

Ескертпе: нысандарды толтыру бойынша түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген 
Қаржылық есептілік нысандарын жəне оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 жəне 38 – тармақтарына сəйкес 
7-қосымшада келтірілген.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2017 жылғы 14 желтоқсандағы 
№719 бұйрығына 2-қосымша

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 
бұйрығына 2-қосымша

 Əкімшілік деректерді 
 жинауға арналған нысан

Қаржылық қызмет нəтижелерi туралы есеп

 есепті кезең
 20 ___жылғы «___» __________

 
Индексі: ҚЕ-2 нысан
Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық
Білдіретін тұлғалар тобы:_____________________
                                           (мемлекеттік мекеме) 
 Қайда ұсынылады:________________________________
                          (бюджеттік бағдарламалардың əкімшісіне) 
Ұсыну мерзімі: 
Қаржылық есептілік нысандарын жəне оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 

9-тармағына сəйкес мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар əкімшілері 
белгілейді.

Бюджеттің түрі:_________________
Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер Жол
коды

Есептi
кезең

Өткен
кезең

1 2 3 4
Айырбас емес операциялардан алынатын кiрiстер, оның 
iшiнде:

010

Ағымдағы қызметті қаржыландыру 011
Күрделі салымдарды қаржыландыру 012
Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан алынатын 
кiрiстер 

013

Трансферттер бойынша кірістер, оның ішінде: 014
жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер 015
Субсидиялар 016
Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер 017
Гранттар 018
Өзгелер 019
Түсетін түсімдер бойынша кірістер 020
 Айырбас операциялардан түсетін кiрiстер, оның iшiнде: 021
Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді 
өткізуден түсетін кірістер

022

Негізгі капиталды сатудан түскен кірістер 023
Мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден түсетін кірістер 024
Активтерді басқарудан түсетін кiрiстер, оның iшiнде: 030
Сыйақылар 031
Активтерді басқарудан түсетін өзге де кiрiстер 032
Өзге кiрiстер 040
Кірістер, барлығы (010, 021, 030, 040-жолдардың сомасы) 100
Мемлекеттік мекеменің шығыстары, оның iшiнде: 110
Еңбекақы төлеу 111
Стипендиялар 112
Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер 113
Қорлар бойынша шығыстар 114
Іссапарлық шығыстар 115
Коммуналдық шығыстар 116
Жалдау төлемдері 117
Ұзақ мерзiмдi активтердi ұстау 118
Байланыс қызметтерi 119
Активтер амортизациясы 120
Активтердің құнсыздануы 121
Өзге операциялық шығыстар 122
Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған 
шығыстар

123

Бюджеттiк төлемдер бойынша шығыстар, оның iшiнде: 130
Зейнетақылар мен жəрдемақылар 131
Субсидиялар 132
Нысаналы трансферттер 133
Жалпы сипаттағы трансферттер 134
Жеке тұлғаларға трансферттер 135
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер 136
Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар 137
Активтердi басқару бойынша шығыстар, оның iшiнде: 140
Сыйақылар 141
Активтердi басқару бойынша өзге шығыстар 142
Өзге шығыстар 150
Республикалық жəне жергілікті бюджеттердің ҚБШ-лары 
бойынша шығыстар

151

Шығыстар, барлығы (110, 130, 140, 150, 151-жолдардың 
сомасы)

200

Үлестік қатысу тəсілі бойынша ескерілетін инвестициялар 
бойынша таза табыс немесе шығындар үлесі

210

Ұзақ мерзiмдi активтердiң шығуы 220
Бағамдық айырма 230
Өзгелер 240
Есептi кезеңнің қаржылық нəтижесi (100 - жол – 020, 023, 
024 - 200 + 137 + 151 +/- 210, 220, 230, 240- жолдары)

300

Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есептi кезеңнің 
қаржылық нəтижесi (020-жолы + 023-жолы + 024-жолы – 
137-жолы - 151-жолы)

310

Бюджетке түсетін түсімдерді ескере отырып есептi кезеңнің 
жиынтық қаржылық нəтижесi (300+/-310)

320

Басшы ______ ____________________________
            (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Бас бухгалтер ______ _____________________________
                            (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
М.О. 
 ____ж. «__» _______________ 

Ескертпе: нысандарды толтыру бойынша түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген 
Қаржылық есептілік нысандарын жəне оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 39, 
40, 41 жəне 42 – тармақтарына сəйкес 7-қосымшада келтірілген.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2017 жылғы 14 желтоқсандағы 
№719 бұйрығына 3-қосымша

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 
бұйрығына 3-қосымша

 Əкімшілік деректерді 
 жинауға арналған нысан

қаржыландыру көздерi
бойынша (тiкелей əдiс) мемлекеттiк мекемелердiң

шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп

есепті кезең
20___жылғы «___» ___________

Индексі: ҚЕ-3 нысан
Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық
Білдіретін тұлғалар тобы:_____________________
   (мемлекеттік мекеме) 
 Қайда ұсынылады:________________________________
                      (бюджеттік бағдарламалардың əкімшісіне) 
Ұсыну мерзімі: 
Қаржылық есептілік нысандарын жəне оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 

9-тармағына сəйкес мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар əкімшілері 
белгілейді.

Бюджеттің түрі:_________________
Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер Жол
коды

Есептi
кезең

Өткен
кезең

1 2 3 4
I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының 
қозғалысы
Ақша қаражатының түсуі, барлығы (010, 017, 020, 030, 040, 
050, 060, 070, 071-жолдар сомасы)

100

Бюджеттен қаржыландыру, оның iшiнде 010

Ағымдағы қызмет 011
Күрделі салымдар 012
Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттардың есебінен 013
Трансферттер 014
Субсидиялар 015
Өзгелер 016
Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар 017
Қайырымдылық көмектен түсетін ақша бойынша 020
Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатудан 030
Алынған сыйақылар 040
Уақытша орналастырылған ақша бойынша 050
Өзге түсімдер 060
Жергілікті өзін-өзі басқару ақшасы бойынша 070
Бюджетке түсетін түсімдер бойынша 071
Ақша қаражатының шығуы, барлығы (110, 120, 130, 140, 
150, 160,170, 180, 190, 191-жолдар сомасы)

200

Еңбекақы төлеу 110
Зейнетақылар мен жəрдемақылар 120
Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер 130
Өнім берушілер мен мердігерлерге тауарлар мен 
көрсетiлетiн қызметтер үшін

140

Тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар 150
Трансферттер, субсидиялар 160
Сыйақылар 170
Жыл соңында міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
лы тағайындауларды жабу 

180

Өзге төлемдер 190
ҚБШ-ы бойынша шығыстар 191
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза со-
масы (100-жол - 200-жол)

300

II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының 
қозғалысы
Ақша қаражатының түсуi, барлығы (310, 320, 330, 340, 350, 
360-жолдар сомасы)

400

Ұзақ мерзiмдi активтердi сату 310
Бақыланатын жəне басқа субъектiлердiң үлестерiн сату 320
Бағалы қағаздарды сату 330
Қарыздарды өтеу 340
Өзгелер 350
Негізгі капиталды өткізуден алынатын кірістер 360
Ақша қаражатының шығуы, барлығы (410, 420, 430, 440, 
450, 460-жолдар сомасы)

500

Ұзақ мерзiмдi активтердi сатып алу 410
Бақыланатын жəне өзге субъектiлердiң үлесiн сатып алу 420
Бағалы қағаздарды сатып алу 430
Квазимемлекеттiк сектор субъектiлерінiң жарғылық капита-
лын қалыптастыру жəне толтыру

440

Берiлген қарыздар 450
Өзгелер 460
Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза 
сомасы (400-жол - 500-жол)

600

III. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының 
қозғалысы
Ақша қаражатының түсуi, барлығы (610, 620-жолдар со-
масы)

700

Қарыздарды алу 610
Өзгелер 620
Ақша қаражатының шығуы, барлығы (710, 720-жолдар со-
масы) 

800

Қарыздарды өтеу 710
Өзгелер 720
Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сома-
сы (700-жол - 800-жол)

900

Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (300-жол +/- 600-жол 
+/- 900-жол) 

910

Таза бағамдық айырма 911
Кезеңнiң басындағы ақша қаражаты 920
Кезеңнiң аяғындағы ақша қаражаты 930

Басшы ______ ____________________________
            (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Бас бухгалтер ____ ____________________________
                  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

М.О. ____ж. «____» _______________ 

Ескертпе: нысандарды толтыруға байланысты түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген 
Қаржылық есептілік нысандарын жəне оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 жəне 60-тармақтарына сəйкес 
7-қосымшада келтірілген.

 
 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2017 жылғы 14 желтоқсандағы 

 №719 бұйрығына 4-қосымша

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 
бұйрығына 4-қосымша

 Əкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысан

 
 Таза активтердiң/капиталдың өзгерiстерi туралы есеп

 есепті кезең 
 20__жылғы «___» _____________

 

Индексі: ҚЕ-4 нысан
Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық
Білдіретін тұлғалар тобы:_____________________
      (мемлекеттік мекеме) 
 
Қайда ұсынылады:________________________________
        (бюджеттік бағдарламалардың əкімшісіне) 

Ұсыну мерзімі: 
Қаржылық есептілік нысандарын жəне оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 

9-тармағына сəйкес мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар əкімшілері 
белгілейді.

Бюджеттің түрі:_________________
Өлшем бірлігі: мың теңге
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1 2 3 4 5 6 7
Есепті кезеңнің басындағы сальдо 010 х
Есеп саясатындағы өзгерістер жəне 
қателерді түзету

020 х х

Қайта есептелген сальдо 
(010+/-020-жолдар)

030 х

Есепті кезеңдегі таза активтердегi /
капиталдағы өзгерістер (041 +/- 042 
+/- 043 +/- 044 +/- 045 +/- 046+/- 
047+/- 048- жолдар)

040

Ұзақ мерзiмдi активтерді қайта
бағалауға резервтердің ұлғаюы

041 х х

Ұзақ мерзiмдi активтерді қайта
бағалауға резервтердің азаюы

042 х

Қолданыстағы сатуға арналған
қаржылық инвестицияларды қайта 
бағалауға резервтердің ұлғаюы

043 х х

Қолданыстағы сатуға арналған
қаржылық инвестицияларды қайта 
бағалауға резервтердің азаюы

044 х

Өзге резервтер 045 х
Шетелдік қызметті қайта есептеу 
бойынша айырбас бағамдардың 
айырмалары

046 х

Таза активтердiң/капиталдың
өзгерiстерi туралы есепте тікелей 
танылған қаржыландырулардың 
ұлғаюы

047 х х

Таза активтердiң/капиталдың
өзгерiстерi туралы есепте тікелей 
танылған қаржыландырулардың 
азаюы

048 х х

Есепті кезеңдегі қаржылық нəтижесі 050 х х х
Бюджетке түсетін түсімдер бойынша 
есепті кезеңдегі қаржылық нəтижесі

051 х х х

Бюджетке түсетін түсімдерді ескере 
отырып есепті кезеңдегі жиынтық 
қаржылық нəтижесі 

052 х х

Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо 
(030+/-040+/-052-жолдар)

060

Өткен кезеңнің басындағы сальдо 070 х
Есеп саясатындағы өзгерістер жəне 
қателерді түзету

080 х х

Қайта есептелген сальдо 
(070+/-080-жолдар)

090 х

Өткен кезеңдегі таза активтердегi /
капиталдағы өзгерістер (101+/-102+/-
103+/-104+/-105+/-106+/-107+/-108- 
жолдар)

100

Ұзақ мерзiмдi активтерді қайта
бағалауға резервтердің ұлғаюы

101 х х

Ұзақ мерзiмдi активтерді қайта
бағалауға резервтердің азаюы

102 х

Қолданыстағы сатуға арналған
қаржылық инвестицияларды қайта 
бағалауға резервтердің ұлғаюы

103 х х

Қолданыстағы сатуға арналған
қаржылық инвестицияларды қайта 
бағалауға резервтердің азаюы

104 х

Өзге резервтер 105 х
Шетелдік қызметті қайта есептеу 
бойынша айырбас бағамдардың 
айырмалары

106 х

Таза активтердің/капиталдың
өзгерістері туралы есепте тікелей 
танылған қаржыландырудың ұлғаюы

107 х х

Таза активтердің/капиталдың
өзгерістері туралы есепте тікелей 
танылған қаржыландырудың азаюы

108 х х

Өткен кезеңдегі қаржылық нəтиже 110 х х х
Бюджетке түсетін түсімдер бойынша 
өткен кезеңдегі қаржылық нəтижесі

111 х х х

Бюджетке түсетін түсімдерді еске-
ре отырып өткен кезеңдегі жиынтық 
қаржылық нəтижесі 

112 х х

Өткен кезеңнің аяғындағы сальдо 
(090+/-100+/-112-жолдары)

120

Басшы ______ ____________________________
            (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Бас бухгалтер _____ _________________________________
                          (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

М.О. ___ж. «__» _________________ 

Ескертпе: нысандарды толтыру бойынша түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген 
Қаржылық есептілік нысандарын жəне оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 жəне 77 – тармақтарына сəйкес 
7-қосымшада келтірілген.

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2017 жылғы 14 желтоқсандағы 
№719 бұйрығына 5-қосымша

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 
бұйрығына 5-қосымша

 Əкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысан

Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба

 есепті кезең 
 20__жылғы «___» _____________ 

 
Индексі: ҚЕ-5 нысан
Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық
Білдіретін тұлғалар тобы:_____________________
    (мемлекеттік мекеме) 
Қайда ұсынылады:________________________________
                            (бюджеттік бағдарламалардың əкімшісіне) 
Ұсыну мерзімі: 
Қаржылық есептілік нысандарын жəне оларды жасау мен ұсыну қағидалардың 

9-тармағына сəйкес мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар əкімшілері 
белгілейді.

1. Жалпы мəлiметтер.
 мемлекеттік мекеменің қағидасы:_______________________
 бағыныстағы мекемелердің саны: ______________________
 пайдаланатын нормативтік құқықтық актілер: ___________
2. Қаржылық есептiлiкке ашылған мəлiметтер.
 Қысқа мезiмдi активтер
Бюджеттің түрі:_________________
Өлшем бірлігі: мың теңге

1-кесте. Ақшалай қаражат жəне олардың баламалары
(ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» 010-жолы)

Көрсеткiштер Жол
коды

Жыл
басындағы
сальдо

Есептi 
кезеңнiң
аяғындағы
сальдо

1 2 3 4
Кассадағы ақша қаражаты (1010) 011
Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты (1020) 012
Есеп айырысу шоты (1030) 013
Қайырымдылық көмек қолма-қол ақшаны 
бақылау шоттары (əрі қарай – ҚБШ) (1041) 

014

Ақылы қызметтер ҚБШ (1042) 015
Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ (1043) 016
Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ (1044) 017
Нысаналы қаржыландырудың ҚБШ (1045) 018
Республикалық бюджеттің ҚБШ (1046) 019
Жергілікті бюджеттердің ҚБШ (1047) 020
Шетелдік валютадағы шот (1050) 021
Гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық 
жобаның арнайы шоты (1061)

022

Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік 
инвестициялық жобаның арнайы шоты (1062)

023

Аккредитивтер (1071) 024
Жолдағы ақша қаражаты (1073) 025
Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бой-
ынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулары (1080)

026

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бой-
ынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулары (1090)

027

Барлығы 100

2-кесте. Қысқа мерзiмдi қаржы инвестициялары 
(ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» 011-жолы)
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1 2 3 4 5 6 7 8
Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң 
басындағы сальдо

010

Сатып алу құны бойынша түсiмдер 011
Сатып алу құны бойынша шығулар 012
Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң 
аяғындағы сальдо

013

Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға 
арналған резерв сальдосы

020

Есептi кезеңде құнсыздануға есептел-
ген резерв

021

Есептi кезеңде құнсыздануға есептен 
шығарылған резерв

022

Есептi кезең аяғындағы құнсыздануға 
арналған резерв сальдосы

023

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң 
басындағы сальдо

030

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң 
аяғындағы сальдо

031

3-кесте. Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң қысқа мерзiмдi
дебиторлық берешегi

(ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» 014-жолы)
Көрсеткiштер Жол

коды
Сатып алушылармен

жəне тапсырыс
берушiлермен есеп айырысу

1 2 3
Есептi кезеңнiң басындағы сальдо 010
Дебиторлық берешектiң есептелуi 011
Дебиторлық берешектiң өтелуi 012
Есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо 013
Есептi кезеңнiң басындағы күмəндi борыш-
тар бойынша резерв сальдосы

020

Есептi кезеңдегi күмəндi борыштар бойын-
ша есептелген резерв 

021

Есептi кезеңдегi күмəндi борыштар бойын-
ша есептен
шығарылған резерв 

022

Есептi кезеңнiң басындағы күмəндi борыш-
тар бойынша резерв сальдосы

023

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң 
басындағы сальдо

030

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң 
аяғындағы сальдо 

031

4-кесте. Салықтық жəне салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу 
жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

(ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» 023-жолы)

Көрсеткіштер Жол
коды

Салықтық жəне салықтық емес 
түсімдер бойынша бюджетпен 

есеп айырысу

Ба
рл
ығ
ы

1292 
қосалқы 
шот

1293 
қосалқы 
шот

1294 
қосалқы 
шот

Өзге

1 2 3 4 5 6 7
Есепті кезеңнің басындағы сальдо 010
Дебиторлық берешектiң есептеу 011
Дебиторлық берешектiң өтеу 012
Бюджетке түсетін салықтық жəне 
салықтық емес түсімдер бойынша 
төлеушілермен есеп айырысу бойын-
ша өткен кезеңдердегі дебиторлық 
берешектi қоса есептеу

013

Есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо 014

5-кесте. Қорлар (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» 020-жолы)
Көрсеткiштер Жол

коды

М
ат
ер
иа
лд
ар

Ая
қт
ал
ма

ға
н 

өн
дi
рi
с

Да
йы

н 
өн

iм

Та
уа
рл
ар

Ж
ол
да
ғы

 
қо
рл
ар

Ба
рл
ығ
ы

1 2 3 4 5 6 7 8
Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң 
басындағы сальдо

010

Сатып алу құны бойынша түсiмдер 011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру 
есебінен

012

Сатып алу құны бойынша шығулар 013
оның ішінде мемлекеттік мекеменің 
мұқтаждығына жұмсалғаны

014

Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң 
аяғындағы сальдо

015

Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға 
арналған резерв сальдосы

020 х х х х х

Есептi кезеңдегi құнсыздануға арналған есеп-
телген резерв 

021 х х х х х

Есептi кезеңдегi құнсыздануға арналған есеп-
тен шығарылған резерв 

022 х х х х х

Есептi кезең аяғындағы құнсыздануға 
арналған резерв сальдосы

023 х х х х х

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң 
басындағы сальдо

030

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң 
аяғындағы сальдо

031

 
 Ұзақ мерзiмдi активтер 
 

 6-кесте. Ұзақ мерзiмдi қаржы инвестициялары
(ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» 110-жолы)

Көрсеткiштер Жол
коды

Ə
ді
л 
құ
ны

 б
ой

-
ын

ш
а

ба
ға
ла
на
ты

нд
ар

Ө
зін

ді
к қ
ұн
ы 
бо
й-

ын
ш
а

ба
ға
ла
на
ты

нд
ар

Ө
те
уг
е 
де
йі
н 

ұс
та
ла
ты

нд
ар

Са
ту

 ү
ш
ін

 қо
лд
а 

бо
лғ
ан

Бе
рі
лг
ен

 қа
ры

зд
ар

Ба
рл
ығ
ы

1 2 3 4 5 6 7 8
Сатып алу құны бойынша есептi 
кезеңнiң басындағы сальдо

010

Сатып алу құны бойынша түсiмдер 011
Сатып алу құны бойынша шығулар 012
Сатып алу құны бойынша есептi 
кезеңнiң аяғындағы сальдо

013

Есептi кезеңнiң басындағы 
құнсыздануға арналған резерв 
сальдосы

020

Есептi кезеңдегi құнсыздануға 
арналған есептелген резерв

021

Есептi кезеңдегi құнсыздануға 
арналған
есептен шығарылған резерв 

022

Есептi кезең аяғындағы құнсыздануға 
арналған резерв сальдосы

023

Баланстық құны бойынша есептi 
кезеңнiң басындағы сальдо

030

Баланстық құны бойынша есептi 
кезеңнiң аяғындағы сальдо

031
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(Соңы. Басы 14-15-беттерде) 

(Соңы 17-бетте) 

7-кесте. Негiзгi құралдар (ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» 114-жолы)
Көрсеткiштер Жол

коды

Ж
ер

Ғи
ма

ра
тт
ар

Құ
ры

лы
ст
ар

Бі
рі
лі
с 
құ
ры

лғ
ыл

ар
ы

Кө
лi
к қ
ұр
ал
да
ры

М
аш

ин
ал
ар

 м
ен

жа
бд
ық
та
р

Ас
па
пт
ар

, ө
нд

iр
iст

iк
жə

не
 ш
ар
уа
ш
ыл

ық
мү

кə
мə

лi
Ө
зг
е 
не
гiз
гi 
құ
ра
лд
ар

Ба
рл
ығ
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Бастапқы құны бойынша есептi
кезеңнiң басындағы сальдо

010

Бастапқы құны бойынша түсiмдер 011
оның ішінде бюджет бойынша
қаржыландыру есебінен

012

Бастапқы құны бойынша ұлғаюы 013
Бастапқы құны бойынша азаюы 014
Бастапқы құны бойынша шығуы 015
оның ішінде жарамсыз негiзгi 
құралдарды есептен шығару 

016

Бастапқы құны бойынша есептi
кезеңнiң аяғындағы сальдосы

017

Есептi кезеңнiң басындағы
жинақталған амортизация сальдосы

020

Есепті кезеңде түскендері бойынша 
жинақталған амортизация сомасы

021

Есептi кезеңде есептелген амор-
тизация

022

Есептi кезеңде есептен
шығарылған амортизация

023

Жинақталған амортизацияны түзету 
(бастапқы құны ұлғайған кезде)

024

Жинақталған амортизацияны түзету 
(бастапқы құны азайған кезде)

025

Есептi кезеңнiң аяғында жинақталған
амортизация сальдосы

026

Есептi кезеңнiң басындағы құнсыз -
дануға арналған резерв сальдосы

030 х х х х х х х х

Есептi кезеңде құнсыздануға
есептелген резерв

031 х х х х х х х х

Есептi кезеңде есептен шығарылған
құнсыздануға арналған резерв

032 х х х х х х х х

Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыз-
дануға арналған резерв сальдосы

033 х х х х х х х х

Баланстық құны бойынша есептi
кезеңнiң басындағы сальдосы

040

Баланстық құны бойынша есептi
кезеңнiң аяғындағы сальдосы

041 

8-кесте. Инвестициялық жылжымайтын мүлiк
(ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» 116-жолы)

Көрсеткiштер Жол
коды Ж

ер

Ғи
ма

ра
тт
ар

Ө
зг
ел
ер

Ба
рл
ығ
ы

1 2 3 4 5 6
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы 
сальдо

010

Бастапқы құны бойынша түсiмдер 011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру 
есебінен

012

Бастапқы құны бойынша шығулар 013
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы 
сальдо

014

Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортиза-
ция сальдосы

020

Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған 
амортизация сомасы

021

Есептi кезеңде есептелген амортизация 022
Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация 023
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация 
сальдосы

024

Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған 
резерв сальдосы

030 х х х

Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв 031 х х х
Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға
арналған резерв

032 х х х

Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған 
резерв сальдосы

033 х х х

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы 
сальдо

040

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы 
сальдо

041

    9-кесте. Биологиялық активтер ((ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» 117-жолы)

Көрсеткiштер Жол
коды

Ж
ан
уа
рл
ар

Кө
пж

ыл
ды

қ
ек
пе
ле
р

Ба
рл
ығ
ы

1 2 3 4 5
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң 
басындағы сальдо

010

Бастапқы құны бойынша түсiмдер 011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру 
есебінен

012

Бастапқы құны бойынша шығулар 013
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы 
сальдо

014

Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортиза-
ция сальдосы

020

Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған 
амортизация сомасы

021

Есептi кезеңде есептелген амортизация 022
Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация 023
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация 
сальдосы

024

Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған 
резерв сальдосы

030 х х

Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв 031 х х
Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға 
арналған резерв

032 х х

Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған 
резерв сальдосы

033 х х

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң 
басындағы сальдо

040

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң 
аяғындағы сальдо

041

10-кесте. Материалдық емес активтер ((ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» 118-жолы)

Көрсеткiштер

Ж
ол

 ко
ды

Ба
ғд
ар
ла
ма

лы
қ

қа
мт
ам

ас
ыз

 е
ту

Ав
то
рл
ық

 құ
қы
қ

Ли
це
нз
ия
лы

қ
ке
лi
сiм

де
р

Па
те
нт
те
р

Гу
дв
ил
л

Ө
зг
ел
ер

Ба
рл
ығ
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң 
басындағы сальдо

010

Бастапқы құны бойынша түсiмдер 011
оның ішінде бюджет бойынша
қаржыландыру есебінен

012

Бастапқы құны бойынша ұлғаюы 013
Бастапқы құны бойынша азаюы 014
Бастапқы құны бойынша шығулар 015
оның ішінде жарамсыз материалдық емес 
активтерді есептен шығару

016

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң 
аяғындағы сальдо

017

Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған
амортизация сальдосы

020

Есепті кезеңде түскендері бойынша 
жинақталған амортизация сомасы

021

Есептi кезеңде есептелген амортизация 022
Есептi кезеңде есептен шығарылған
амортизация

023

Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы 
құны ұлғайған кезде)

024

Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы 
құны азайған кезде)

025

Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған
амортизация сальдосы

026

Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға
арналған резерв сальдосы

030 х х х х х х

Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв 031 х х х х х х
Есептi кезеңде есептен шығарылған
құнсыздануға арналған резерв

032 х х х х х х

Есептi кезеңнiң аяғындағы
құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033 х х х х х х

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң 
басындағы сальдо

040

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң 
аяғындағы сальдо

041

11-кесте. Қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері
((ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» 210-жол)

Көрсеткiштер Жол
коды

Амортизация
ланған құны 
бойынша

бағаланатын

Əділ құны
бойынша

бағаланатын

Өзіндік
құны

бойынша
бағаланатын

Барлығы

1 2 3 4 5 6
Есепті кезеңнің 
басындағы сальдо 

010

Түсім 011
Шығару 012
Есепті кезеңнің 
соңындағы сальдо

013

12-кесте. Қысқа мерзімді кредиторлық берешек бойынша бюджетке түсетін түсімдер
 ((ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» 224-жолы)

Көрсеткiштер

Ж
ол

 ко
ды

Салықтық жəне салықтық емес 
түсімдер бойынша бюджетпен 

есеп айырысу

Ба
рл
ығ
ы

3281 
шоты

3282 
шоты

3283 
шоты

3284 
шоты

Өз-
ге

1 2 3 4 5 6 7 8
Есепті кезеңнің басындағы сальдо 010
Кредиторлық берешектiң есептелуi 011
Кредиторлық берешектiң өтелуi, оның 
ішінде:

012

ҚҚС сомасын қайтару 013
басқа бюджетке түсктін түсімдерді 
қайтару

014

Салық төлеушілермен есеп айырысу 
бойынша өткен есепті кезеңдердегі 
кредиторлық берешекті қоса есептеу

015

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо 016

13-кесте. Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер
(ҚЕ-1 «Бухгалтерлiк баланс» 310-жол)

Көрсеткiштер Жол 
коды

Амортизацияланған 
құны бойынша 
бағаланатын

Əділ құны 
бойынша 

бағаланатын

Өзіндік құны 
бойынша 

бағаланатын

Бар-
лығы

1 2 3 4 5 6
Есепті кезеңнің 
басындағы сальдо 

010

Түсім 011
Шығару 012
Есепті кезеңнің 
соңындағы сальдо

013

14-кесте. Өзге кiрiстер
 Көрсеткiштер Жол 

коды
Есептi 
кезең

Өткен 
кезең

1 2 3 4
Əдiл құнының өзгеруiнен 010
Ұзақ мерзiмдi активтердi есептен шығарылуы бойынша 020
Өтеусiз қабылданған: 030
өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерден 031
басқа мемлекеттік органдардан 032
басқа ұйымдардан 033
Бағамдық айырмадан 040
Залалдардың өтемiнен 050
Активтердi жоюдан түстi 060
Артық шығындар кiрiске алынды 070
Өзгелер 080
Барлығы

15-кесте. Түсетін түсімдер бойынша кірістер
 (ҚЕ-2 «Қаржылық қызмет нəтижелерi туралы есеп» 020-жолы)

 Көрсеткiштер Жол коды Есептi кезең Өткен кезең
1 2 3 4

Түсетін түсімдер бойынша, оның iшiнде: 010
Салықтық түсімдер 020
Салықтық емес түсімдер 030
Өзге түсімдер 031

16-кесте. Өзге шығыстар
Көрсеткiштер Жол 

коды
Есептi 
кезең

Өткен 
кезең

1 2 3 4
Əдiл құнының өзгеруiнен 010
Ұзақ мерзiмдi активтердi есептен шығару бойынша 020
өтеусiз берілген өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге 021
 өтеусiз берілген басқа мемлекеттік органдарға 022
өтеусiз берілген басқа ұйымдарға 023
өзге шығару 024
Бағамдық айырма бойынша 030
Активтердiң құнсыздануынан 040
Резервтер құру: 050
күмəндi дебиторлық берешектер бойынша 051
қызметкерлердiң демалыс ақылары бойынша 052
бағалау жəне шартты мiндеттемелер бойынша 053
Өзгелер 060
Өтеусiз берілген қорлары: 070
өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге 071
басқа мемлекеттік органдарға 072
басқа ұйымдарға 073
Барлығы

17-кесте. Бюджетке түсетін түсімдер бойынша шығыстарды азайту 
Көрсеткiштер Жол коды Есептi кезең Өткен кезең

1 2 3 4
Бюджетке түсетін түсімдер бойынша 
шығыстарды азайту, оның ішінде:

010

ҚҚС бойынша 020
бюджетке түсетін түсімдер бойынша басқа 
түрлері

030

18-кесте. Өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер /қорлар
Көрсеткiштер Жол

коды
Бастапқы 
құны

Жинақталған
амортиза-
цияның
сомасы

Баланс-
тық
құны

1 2 3 4 5
Өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер, 
барлығы:

010

оның ішінде: өз жүйесiндегi мемлекеттiк 
мекемелерге

011

басқа мемлекеттік органдарға 012
басқа ұйымдарға 013
оның ішінде: қаржы инвестиция лары 020 х
 өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге 021 х
 басқа мемлекеттiк органдарға 022 х
 басқа ұйымдарға 023 х
негізгі қаражат 030
 өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге 031
 басқа мемлекеттiк органдарға 032
 басқа ұйымдарға 033
аяқталмаған құрылыс жəне күрделі са-
лымдар 

040

 өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге 041
 басқа мемлекеттiк органдарға 042
 басқа ұйымдарға 043
материалдық емес активтер 050
 өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге 051
 басқа мемлекеттiк органдарға 052
 басқа ұйымдарға 053
өзге ұзақ мерзімді активтер 060
 өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге 061
 басқа мемлекеттiк органдарға 062
 басқа ұйымдарға 063
Қорлар өтеусіз берілді, барлығы: 070 ×
 өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге 071 ×
 басқа мемлекеттiк органдарға 072 ×
 басқа ұйымдарға 073 ×

19-кесте. Концессиялық активтер бойынша ақпарат
Көрсеткiштер Жол

коды
Бастапқы 
құны 

Жинақталған 
амортизацияның 

сомасы

Құнсыздануға
арналған

резерв сомасы

Баланстық 
құны

1 2 3 4 5 6
Жер 010
Ғимараттар 020
Құрылыстар 030
Біріліс 
құрылғылары 

040

Көлiк құралдары 050
Машиналар мен 
жабдықтар 

060

Аяқталмаған 
құрылыс 

070

Өзгелер 080
Барлығы: 100

20-кесте. Өзара операциялар бойынша ақпарат
№
р/с

Күні Операция
түрі

Құжат 
ата-

уы мен 
номері

Өзара операци-
ялар бойынша 
тараптардың 

атауы 

Сомасы Шоттар
коррес понденциясы
Дебеті Кредиті

 

А 1 2 3 4 5 6 7

барлығы: 
соның 
ішінде:

х х х х

шығыс 
түрлері 
бойынша

х х х

х х х
х х х

кіріс 
түрлері 
бойынша

х х х

х х х
х х х

21- кесте. 7120 «Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар» шоты бойынша 
есептелген жəне аударылған соммалар бойынша ақпарат.

Операция түрі Жол
коды 

 республикалық 
бюджет

жергілікті
бюджет

А 1 2 3
Бюджетпен есеп айырысулар бойынша есептел-
ген шығыстар, барлығы:

010

Оның ішінде, бюджетке аударылғаны, барлығы: 020
оның ішінде мынадай санаттар бойынша
салықтық түсімдер 021
салықтық емес түсімдер 022
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 023
трансферттер түсімі 024
бюджеттік кредиттерді өтеу 025
мемлекеттін қаржы активтерін сатудан түскен 
түсімдер

026

Басшы _______ _____________________________ 
              (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Бас бухгалтер _____ ___________________________
                       (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
М.О. 
 __ж. «__» ______________ 

Ескертпе: нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген 
Қаржылық есептілік нысандарын жəне оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 78, 
79 жəне 80 - тармақтарына сəйкес 7-қосымшада келтірілген.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы       
3 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16169 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 22 желтоқсандағы              №739          Астана қаласы 

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 
бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығына 
(Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін тіркеудің мемлекеттік 
тізілімінде № 12590 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 
жылғы 31 желтоқсанда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру 
қағидаларында (бұдан əрі – Қағидалар):

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Тапсырыс берушілер Заңның 5-бабының 4-тармағына сəйкес айына бір рет-

тен асырмай мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер жəне (немесе) 
толықтырулар енгізеді.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің талабы мынадай:
1) мемлекеттік кəсіпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға 

қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар жəне 
олармен үлестес заңды тұлғалар мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған;

2) бақылау іс-шараларының нəтижелері бойынша, оның ішінде камералдық 
бақылаудың нəтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы 
нұсқамалар, хабарламалар орындалған;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес тиісті бюджетті нақтылау 
(түзетілген) кезінде мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылған жағдайларға қолданыл-
майды.»;

29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
29. Ұйымдастырушы баға ұсыныстарын ұсыну мерзiмi аяқталғанға дейiн бес жұмыс 

күнiнен кешiктiрмей баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып 
алу туралы мынадай:

1) бөлiнген сомаларды көрсете отырып, өткізiлетiн мемлекеттiк сатып алудың ныса-
насы болып табылатын тауарлардың саны, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердiң көлемi туралы мəліметтерді;

2) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің қысқаша 
сипаттамасын;

3) тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтердi көрсету орнын;
4) тауарды берудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтердi көрсетудiң талап 

етiлетiн мерзiмдерiн;
5) əлеуетті өнім берушілердiң баға ұсыныстарын ұсынуды бастау жəне аяқтау 

мерзiмi туралы;
6) техникалық ерекшелігін көрсете отырып, шарттың жобасын веб-порталда қазақ 

жəне орыс тілдерінде орналастырады.
Тапсырыс берушілер Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары болған 

кезде, оларды көрсете отырып техникалық ерекшелікті əзірлеуі мүмкін.»;
60-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«60. Осы Қағидалардың 20-тармағында көзделген жағдайда конкурстық 

комиссияның төрағасы болып тапсырыс берушінің бірінші басшысының орынбасары-
нан төмен емес лауазымды тұлға айқындалады. 

Жергілікті атқарушы органдардың қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз 
ету бойынша конкурс өткізу кезінде конкурстық комиссияның төрағасы болып орталық 
атқарушы органның жауапты хатшысы немесе жауапты хатшының өкілеттіктерін жүзеге 
асыратын өзге лауазымды адам айқындалады.

Осы Қағидалардың 22 жəне 24-тармақтарында көрсетілген жағдайларда конкурстық 
комиссияның төрағасы болып ұйымдастырушының бірінші басшысынан не оның 
міндетін атқарушы тұлғадан төмен емес лауазымды адам не жауапты хатшы немесе 
жауапты хатшының өкілеттіктерін жүзеге асыратын өзге лауазымды адам айқындалады.

Осы Қағидалардың 21, 23 жəне 25-тармақтарында көзделген жағдайларда 
конкурстық комиссияның төрағасы болып тапсырыс берушінің бірінші басшысынан 
не оның міндетін атқарушы тұлғадан төмен емес лауазымды адам не жауапты хат-
шы немесе жауапты хатшының өкілеттіктерін жүзеге асыратын өзге лауазымды адам 
айқындалады.

Осы Қағидалардың 26-тармағында көзделген жағдайда конкурстық комиссияның 
төрағасы болып тапсырыс берушінің бірінші басшысынан не оның міндетін атқарушы 
тұлғадан төмен емес лауазымды адам не жауапты хатшы немесе жауапты хатшының 
өкілеттіктерін жүзеге асыратын өзге лауазымды адам айқындалады.»;

85-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«85-1. Тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті 

материалдық жəне еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі бо-
лып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі. 

Құрылыс жұмыстары (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта 
жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту жəне күрделі жөндеу) бойынша 
мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру, техникалық-экономикалық негіздеме, жобалау-
сметалық құжаттама жəне қала құрылысы жобаларын əзірлеу кезінде əлеуетті өнім 
берушілердің материалдық жəне еңбек ресурстарының болуын растайтын құжат 
Қазақстан Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасына 
сəйкес берілген тиісті рұқсат (лицензия) болып табылады.»;

156-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«156. Егер əлеуетті өнім берушіде ұсынылатын тауарлардың Қазақстан 

Республикасының ұлттық стандарттарына ерікті түрде сəйкестігін растайтын, Қазақстан 
Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сəйкес берілген құжат 
болған кезде, конкурстық комиссия екі пайыз (2 %) мөлшерінде шартты жеңілдік 
береді.»;

мынадай мазмұндағы 174-1-тармақпен толықтырылсын:
«174-1. Əлеуетті өнім берушінің ағымдағы жөндеу жөніндегі жұмыстар мен 

құрылыспен байланысты емес жұмыстарға конкурсқа қатысуға арналған өтінім бағасы 
конкурсқа бөлінген бағадан қырық пайыздан аса төмен болған жағдайда демпингтік 
болып тынылады.»;

233 жəне 234-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«233. Ұйымдастырушы мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс бойынша көрсетілетін 

қызметтерді мемлекеттік сатып алуды өткізу барысында конкурстық құжаттамада 
əлеуетті өнім берушілермен ұсынылатын техникалық ерекшелікті бағалау үшін мына-
дай өлшемшарттарды көздейді:

1) əлеуетті өнім берушімен ұсынылған жобаның тапсырыс берушінің техникалық 
ерекшелігіндегі талаптарына сəйкестігі;

2) əлеуетті өнім берушінің қызмет мақсатының Тапсырыс беруші сатып алатын 
көрсетілетін қызметтерге сəйкестігі (құрылтай құжаттарына сəйкес);

3) Егжей-тегжейлі іс-шаралар жоспарының Тапсырыс беруші қойған мақсаттарға 
қол жеткізуге сəйкестігі (іс-шаралар атауы жəне нысаны, өткізу орны мен мерзімі);

4) əлеуетті өнім берушінің «Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорында» болуы 
туралы мəліметтері;

5) əлеуетті өнім берушінің жұмыс тəжірибесінің болуы;
6) жобаны іске асыру тиімді қорытындысын бағалау индикаторларының бар болуы.
Осы тармақтың 1)-6) тармақшаларында көзделген өлшемшарттар бойынша баллды 

есептеу конкурстық құжаттаманың 12-қосымшасына сəйкес есептеледі.
234. 233-тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген өлшемшарттар 

бойынша бір баллдан төмен жинаған əлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері 
жалпы жиналған баллдардың санына қарамастан, конкурсқа қатысуға жіберілмейді.»;

237-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«237. Техникалық ерекшелігінің қорытынды бағасы 8 баллдан төмен əлеуетті өнім 

беруші конкурсқа қатысуға жіберілмейді.»;
240-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«240. Конкурстық құжаттаманың талаптарына сəйкестігі жəне олардың техникалық 

ерекшеліктерін бағалау тұрғысынан қарау нəтижелері бойынша конкурсқа қатысуға 
жіберілген əлеуетті өнім берушілерге конкурстық ұсыныстарды мынадай шартты 
азайтуды қолданылады:

1) егер əлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің қорытынды бағасы 10 
баллдан 15 баллды қоса есептегенде құраса, əлеуетті өнім берушінің конкурстық баға 
ұсынысы 10%-ға шартты азайтылады;

2) егер əлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің қорытынды бағасы 16-
дан 20-ға дейінгі баллды құраса, əлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы 
20%-ға шартты азайтылады;

3) егер əлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің қорытынды бағасы 20 
баллдан жоғары болса, əлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы 30%-ға 
шартты азайтылады.»;

274-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы жүзеге асырған жағдайда 

сараптау комиссиясын құру туралы шешімді тапсырыс берушінің бірінші басшысы не 
оның міндетін атқарушы тұлға не жауапты хатшы немесе жауапты хатшының өкілеттігін 
жүзеге асыратын өзге лауазымды адам қабылдайды.»;

391-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«391. Егер жеңімпаз деп айқындалған əлеуетті өнім беруші Заңда жəне осы 

Қағидаларда белгіленген мерзімде шарттың жобасына қол қоймаса, тапсырыс беруші 
жеңімпаз шарт жасасудан жалтарған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде екінші орын 
алған əлеуетті өнім берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен 
куəландырылған шарттың жобасын жібереді. Заңның 43-бабының 7-тармағына 
сəйкес шарттың жобасын екінші орын алған əлеуетті өнім беруші өзіне шарттың жо-
басы ұсынылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде электрондық цифрлық қолтаңба 
арқылы куəландырады.

Егер демпингтік баға қолданылатын жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді 
мемлекеттік сатып алу бойынша жеңімпаз деп айқындалған əлеуетті өнім беруші Заңда 
жəне осы Қағидаларда белгіленген мерзімде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді 
жəне (немесе) Заңның 26-бабына сəйкес соманы (бар болса) енгізбесе, тапсырыс 
беруші жеңімпаздың шарт жасасудан жалтарған күнінен бастап екі жұмыс күні ішінде 
екінші орын алған əлеуетті өнім берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық 
қолтаңбамен куəландырылған шарттың жобасын жібереді. Заңның 43-бабының 
7-тармағына сəйкес шарттың жобасын екінші орын алған əлеуетті өнім беруші өзіне 
шарттың жобасы ұсынылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде электрондық цифрлық 
қолтаңбасы арқылы куəландырады.»;

426-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 12 мамырдағы № 301 

бұйрығымен бекітілген Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 15156 болып тіркелген Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың 
құжат айналымының қағидаларына (бұдан əрі - Электрондық нысанда жазып 
берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидалары) сəйкес электрондық 
шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы жазып берілген электрондық шот-
фактураны ресімдеу;»;

442-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«442. Конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) əлеуетті өнім беруші-

лердің сатып алынатын тауар, жұмыс, көрсетілетін қызмет нарығындағы жұмыс 
тəжірибесі келесі өлшемшарттарға сəйкес:

1) егер конкурс (аукцион) тəсілімен мемлекеттік сатып алуға бөлінген қаржы тиісті 
қаржы жылына белгіленген елу мың еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен 
асатын болса, екі жылға дейін;

2) егер конкурс (аукцион) тəсілімен мемлекеттік сатып алуға бөлінген қаржы тиісті 
қаржы жылына белгіленген екі жүз мың еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен 
асатын болса, бес жылға дейін белгіленуі мүмкін.»;

Қағидалардың 4-қосымшасының: 
2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) осы КҚ-ға 2-қосымшаға сəйкес, сатып алынатын тауарлардың сипаттамасын 

жəне талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық жəне пайдалану сипат-
тамаларын қамтиды. Бұл ретте техникалық ерекшелік Қазақстан Республикасының 
техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға қайшы 
болмауға тиіс. Қажет болған кезде техникалық ерекшелікте нормативтік-техникалық 
құжаттама көрсетіледі.

Тапсырыс берушілер Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары болған 
кезде, оларды көрсете отырып техникалық ерекшелікті əзірлеуі мүмкін;»;

45-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«45. Ұсынылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер Қазақстан Респуб-

лика сының қолданыстағы ұлттық стандарттарына сəйкестігін ерікті растау тура-
лы құжат болған кезде конкурстық комиссия екі пайыз (0,2%) мөлшерінде шартты 
жеңілдікті береді.»;

конкурстық құжаттамаға 2, 5, 6 жəне 12-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3 жəне 
4-қосымшаларға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

Қағидалардың 8-қосымшасы осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес жаңа редакция-
да жазылсын;

Қағидалардың 9-қосымшасының: 
2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) осы АҚ-ға 2-қосымшаға сəйкес, сатып алынатын тауарлардың сипаттамасын 

жəне талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық жəне пайдалану сипат-
тамаларын қамтиды. Бұл ретте техникалық ерекшелік Қазақстан Республикасының 
техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға қайшы 
болмауға тиіс. Қажет болған кезде техникалық ерекшелікте нормативтік-техникалық 
құжаттама көрсетіледі.

Тапсырыс берушілер олар болған кезде Қазақстан Республикасының ұлттық стан-
дарттарын көрсете отырып, техникалық ерекшелікті əзірлеуі мүмкін;»;

аукциондық құжаттамаға 2-қосымша осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес жаңа ре-
дакцияда жазылсын;

Қағидаларға 19-қосымшада 7.2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7.2. Секвестр жəне/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шо-

тында/мемлекеттік кəсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының елу жəне одан 
астам проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың есеп шотында ақша жетіспеген 
жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты 
Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі 
өткен əрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған 
төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық 
айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға 
тиіс.»;

Қағидаларға 20-қосымшаның 8.2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«8.2. Секвестр жəне/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында/

мемлекеттік кəсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының елу жəне одан астам 
проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың есеп шотында ақшаның жеткіліксіз 
болған жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты 
Мердігерге/Орындаушыға Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс 
беруші Мердігерге/Орындаушыға кешіктірілген əр күн үшін шарттың тиесілі сомасы-
нан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық 
айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10%-ынан 
артпауы тиіс.»;

Қағидаларға 21-қосымшаның 7.2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«7.2. Секвестр жəне/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шо-

тында/мемлекеттік кəсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының елу жəне одан 
астам проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың есеп шотында ақша жетіспеген 
жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты 
Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі 
өткен əрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған 
төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық 
айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға 
тиіс.»;

Қағидаларға 22-1, 22-2 жəне 22-3-қосымшалар осы бұйрыққа 7, 8 жəне 9-қосымша-
ларға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк сатып алу заңнамасы 
департаментi (С.М. Ахметов) заңнамада белгiленген тəртiппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк 
тiркелуін;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министр-
лігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақша ларында 
көзделген іс-шараларды орындау туралы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
 Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 22 желтоқсандағы 
№222 бұйрыққа 1-қосымша

Конкурстық құжаттамаға 
2-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың жəне көрсетілетін
қызметтердің техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші үшін)

Конкурстың № ______________________
Конкурстың атауы ____________________
Лоттың № ___________________________
Лоттың атауы ________________________

Техникалық ерекшелікте қажетті ерекшеліктерді, жоспарларды, сызбаларды, 
эскиздерді қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің) толық сипаты жəне талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық 
жəне пайдалану сипаттамасы беріледі.

Тапсырыс берушілер Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары болған 
кезде, оларды көрсете отырып техникалық ерекшелікті əзірлеуі мүмкін.

Бұл ретте техникалық ерекшелік Қазақстан Республикасының техникалық реттеу 
саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға қайшы келмеуге тиіс. Қажет болған 
кезде техникалық өзіндік ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі.

Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып 
алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық құжаттамада техникалық ерекшеліктің ор-
нына белгіленген тəртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама қамтылуға тиіс.

Техникалық-экономикалық негіздеме əзірлеу жəне жобалау-сметалық (үлгілік 
жобалау-сметалық) құжаттаманы əзірлеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алуды 
жүзеге асыру кезінде оларды əзірлеу туралы техникалық тапсырмада Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы ұлттық стандарттарына (олар болған кезде) сəйкес 
келетін материалдар мен жабдықтарды есептеу жəне жобалау кезінде қолдану тура-
лы талап көрсетілуі мүмкін.

Тауарларға, көрсетілетін қызметтерге техникалық ерекшелікте функционалдық, 
техникалық, сапалық жəне пайдалану сипаттамалары функционалдық, техникалық 
сипаттама параметрлері, тауардың мақсаты мен тауарды, көрсетілетін қызметті пай-
далану шарттары шегін қамтитын тиісті бөлімдерге бөлінуі тиіс.

Қажет болған кезде, техникалық ерекшелікте тауарларды жеткізу кезінде тапсырыс 
берушіге қажет ілеспе қызметтер (монтаждау, теңшеу, оқыту, тауарларды тексеру жəне 
сынақтан өткізу жəне т.б.) мен олар қай жерде шығарылуы тиістігі, тауардың шыққан 
жылы, кепілдік мерзімі көрсетілуі тиіс.

Орындалу (көрсетілу) сапасы осындай жұмыстарды (қызметтерді) тікелей орындай-
тын (көрсететін) қызметкердің біліктілігіне байланысты жұмыстарды (қызметтерді) са-
тып алу жағдайында техникалық ерекшелікте қызметкерге, оған жүктелетін міндеттерді 
орындау үшін оның қажетті деңгейі мен кəсіби даярлық бейінін, үш жылдан аспайтын 
жұмыс өтілін (Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе бекітілген норма-
тивтерде неғұрлым жоғары өтіл көзделген жағдайларды қоспағанда) айқындайтын 
қойылатын талаптардың сипаты беріледі.

Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып 
алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық құжаттамада техникалық ерекшеліктің ор-
нына белгіленген тəртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама қамтылуы тиіс.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 22 желтоқсандағы 
№222 бұйрыққа 2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға 
5-қосымша

Біліктілігі туралы мəліметтер
(əлеуетті өнім беруші жұмысты сатып алу кезінде толтырады)

Электрондық конкурстың № _______________
Электрондық конкурстың атауы ____________
Лоттың №________________________________
Лоттың атауы ____________________________

1. Əлеуетті өнім беруші туралы жалпы мəлімет:
Атауы ____________________________________
БСН/ЖСН/СЖН/СЕН ______________________

2. Растайтын құжаттардың (болған жағдайда толтырылады) электрондық 
көшірмелерін қоса бере отырып, əлеуетті өнім берушінің соңғы он жыл ішінде конкурста 
сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) орындаған жұмыстардың көлемі.
Жұмыстың 
атауы

Жұмысты орындау 
орны (объектінің 
орналасқан жері)

Тапсырыс 
берушінің 
атауы

Жұмысты 
аяқтау 
жылы, 
айы

Растайтын 
құжаттың 
атауы, күні 
жəне нөмірі

Шарттың 
құны, 
теңге

3. Əлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көзделген жұмыстарды орындау 
үшін қажет растайтыны құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, 
материалдық ресурстардың бар екені туралы мəліметтерді көрсетеді.
№ Материалдық 

ресурстардың 
атауы

Қолда бар 
бірліктерінің 

саны

Жай-күйі 
(жаңа, 
жақсы, 
жаман)

Меншікті (меншік құқығын 
растайтын құжаттар қоса 
берілсін), жалға алынған 

(кімнен жəне жалға 
берушінің меншік құқығын 
растайтын құжаттар қоса 

берілсін)

Растайтын 
құжаттың 
атауы, 

күні жəне 
нөмірі

4. Растайтыны құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, еңбек 
ресурстары туралы мəліметтер
Р/с 
№

Қызметкердің Т.А.Ə. (жеке 
басын куəландыратын 
құжаттың электрондық 
көшірмесі қоса берілсін)

Лауазымы Біліктілік туралы құжат (білімі ту-
ралы дипломның, сертификаттың, 
аттестаттың жəне т.б. нөмірі мен 
берілген күнін көрсету керек, 

олардың электрондық көшірмелері 
қоса берілсін)

1

5. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде олар туралы мəлімет болмаған 
жағдайда, рұқсаттың (лицензия) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, 
рұқсаттар жəне хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес берілген рұқсаттың (лицензия) бар екені туралы мəліметтер.
№ Рұқсат (лицензия) 

атауы 
Қызмет түрі Ерекше шарт-

тар (санаты)
Құжаттың берілген күні 

мен нөмірі 
1.

Біліктілік туралы барлық мəліметтердің дұрыстығын растаймын

________________________________________________________________________

Ескерту:
1. Осы қосымшаның 3 жəне 4-тармақтарының талаптары құрылыс (жаңа құрылыс, 

бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, 
қайта жаңарту жəне күрделі жөндеу), техникалық-экономикалық негіздемені, жобалау-
сметалық құжаттаманы жəне қала құрылысы жобаларын əзірлеу бойынша жұмыстарды 
мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды.

Құрылыс-монтаждау жұмыстарына тиісті рұқсаты (лицензиясы) бар жəне бар 
объектілерді ағымдағы жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алуға қатысатын 
əлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттамада көзделген материалдық жəне еңбек 
ресурстарының болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сəйкес келеді деп танылады.

2. Егер осы конкурста жұмыс тəжірибесінің болуы біліктілік талабы болып 
табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы 
тиісті шартты жеңілдікке əсер етеді.

3. Егер конкурстың нысанасы жаңа объектілер салу, сондай-ақ бар объектілерді 
кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту 
жəне күрделі жөндеу болып табылған жағдайда орындалған жұмыстарды қабылдау 
жəне объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс 
тəжірибесін растаушы құжат болып табылады.

Егер əлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тəжірибесі бар болған 
жағдайда орындалған жұмыстарды қабылдау жəне объектіні пайдалануға қабылдау 
актілерінің электрондық көшірмелері, не осы қосалқы мердігер туралы мəліметтер 
көрсетілген құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытындыны немесе 
орындалған жұмыстардың жобаға сəйкестігі туралы қорытынды немесе сəйкестік ту-
ралы декларация ұсынады.

Бұл ретте, əлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тəжірибесі 
бұрын орындалған жұмыстардың конкурс мəніне сəйкестігі шартында ғана есептеледі. 

4. Егер жобалау-сметалық құжаттаманы əзірлеу конкурс нысанасы болып 
табылған жағдайда сараптаманың оң қорытындысының электрондық көшірмесі жұмыс 
тəжірибесін растаушы құжат болып табылады.

5. Егер конкурс нысанасы құрылыспен, жұмыс тəжірибесін растаушы құжаттармен 
байланысы жоқ жұмыстардың өзге түрлері болып табылған жағдайда орындалған 
жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

6. Егер конкурстың нысанасы жаңа құрылыс болып табылған жағдайда жаңа 
объектілер құрылысының жұмыс тəжірибесі ғана ескеріледі.

Автомобиль жолдары мен инженерлік желілерді реконструкциялау бойынша жұмыс 
тəжірибесі инженерлік желілер мен автомобиль жолдарын реконструкциялаудың жаңа 
құрылысы кезінде ескеріледі.

7. Егер конкурстың нысанасы кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау жəне 
реконструкциялау болып табылған жағдайда, онда күрделі жөндеуді қоспағанда, жаңа 
объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау жəне қолданыста 
бар объектілерді реконструкциялау жұмысының тəжірибесі ескеріледі.

8. Егер конкурстың нысанасы күрделі жөндеу болып табылған жағдайда, онда жаңа 
объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау жəне қолданыста бар 
объектілерді реконструкциялау жəне күрделі жөндеу жұмысының тəжірибесі ескеріледі. 

9. Құрылыс саласындағы жұмыс тəжірибесі құрылыс объектілерінің функционалдық 
мақсаты мен салалық тиесілілігіне (құрылыс түрлері бойынша бұдан бұрын орындалған 
жұмыстардың ұқсастығы немесе сəйкестігі) жəне Қазақстан Республикасындағы 
сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының 
заңнамасында айқындалған олардың техникалық күрделілігіне сүйене отырып 
есептеледі.

10. Мерзімі бір жылдан асатын шарттар бойынша жұмыс тəжірибесін есептеу кезінде 
құрылыстың аяқталатын жылы танылады.

11. Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада 
оларды көрсету көзделген мəліметтер бойынша ғана міндетті. Егер конкурстық 
құжаттамада тиісті материалдық жəне еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде та-
лаптар көзделмеген жағдайда, растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін 
бермеуге де болады.

12. Материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растаушы құжат жалдау 
шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық 
көшірмесі болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалдау мерзімі конкурстық 
құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен аз болмауы тиіс.

13. Материалдық ресурстарды қосалқы жалға алу шартының электрондық 
көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі аты əкесінің аты. 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 22 желтоқсандағы 
№222 бұйрыққа 3-қосымша

Конкурстық құжаттамаға 
6-қосымша

Біліктілігі туралы мəліметтер
(əлеуетті өнім беруші көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде толтырады)

Конкурстың № ________________________
Конкурстың атауы ______________________
Лоттың №___________________________
Лоттың атауы ________________________

1. Əлеуетті өнім беруші туралы жалпы мəлімет:
Атауы ________________________________
БСН/ЖСН/СЖН/СЕН ___________________

2. Растаушы құжаттардың (бар болған жағдайда толтырылады) электрондық 
көшірмелерін қоса бере отырып, əлеуетті өнім берушінің соңғы он жыл ішінде конкурста 
сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) көрсеткен қызметінің көлемі.
Қызметтің 
атауы

Қызметті 
көрсеткен 
орны

Тапсырыс 
берушінің 
атауы

Қызметті 
көрсеткен 

жылы мен айы 
(__ бастап __)

Растаушы 
құжаттың ата-
уы, күні жəне 

нөмірі

Шарттың 
құны, теңге

3. Əлеуетті өнім беруші қызметті көрсету үшін қажетті растаушы құжаттардың 
электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, конкурстық құжаттамада көзделген 
материалдық ресурстардың болуы туралы мəліметтерді көрсетеді.

№ Материалдық 
ресурстардың 

атауы 

Қолда бар 
бірліктердің 
саны (дана)

Жай-күйі 
(жаңа, 
жақсы, 
нашар)

Жеке меншік (меншік 
құқығын растаушы 

құжаттар қоса берілсін), 
жалға алынған (кімнен 
жəне жалға берушінің 

меншік құқығын растаушы 
құжаттар қоса берілсін)

Растаушы 
құжаттың 
атауы, 

күні жəне 
нөмірі

4. Əлеуетті өнім беруші растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса 
бере отырып, осы конкурс (лот) бойынша қызметтерді көрсету мақсатында қажетті 
өздеріне жүктелген міндеттерді орындау үшін білікті қызметкерлер туралы мəліметтерді 
көрсетеді.

Р/с 
№

Қызметкердің 
Т.А.Ə. (жеке 

басын 
куəландыратын 

құжаттың 
электрондық 
көшірмесі қоса 

берілсін)

Осы конкурста сатып 
алынатын қызметтерді 
көрсету саласындағы 
жұмыс өтілі (өтіл 
бойынша талап 
болған жағдайда 

еңбек кітапшасының 
электрондық көшірмесі 

қоса берілсін)

Біліктілік туралы 
құжат (білімі ту-
ралы дипломның, 
сертификаттың, 

аттестаттың жəне т.б. 
нөмірі мен берілген 
күнін көрсетсін, 

олардың электрондық 
көшірмелері қоса 

берілсін)

Мамандығы 
бойынша 

санаты, раз-
ряды, сы-
ныбы
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(Соңы. Басы 16-бетте) 

(Жалғасы 18-бетте) 

 егер қызметкерлерге жəне осындай қызметкерлердің болуы жөнінде қойылатын 
талаптар осы конкурс (лот) бойынша техникалық ерекшелікте көрсетілген болса 
толтырылады.

Біліктілік туралы барлық мəліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескерту: 
1. Егер осы конкурста қызметтерді көрсету тəжірибесінің болуы біліктілік талабы 

болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің 
болмауы тиісті шартты жеңілдікке əсер етеді. Сатып алынатын көрсетілетін қызметтер 
нарығында жұмыс тəжірибесін растаушы құжаттар көрсетілген қызметтердің актілері 
мен шот-фактураларының электрондық көшірмелері болып табылады.

2. Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада 
оларды көрсету көзделген мəліметтер бойынша ғана міндетті. Конкурстық құжаттамада 
тиісті материалдық жəне еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген 
жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеуге де болады.

3. Материалдық ресурстардың жолдау құқығын растайтын құжат жалдау құқығының 
электорндық көшірмесіне алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі бо-
лып табылады. Бұл ретте шарттар бойынша жалдау мерзімі конкурстық құжаттамада 
белгіленген қызметтерді көрсету мерзімінен кем болмауы тиіс.

4. Материалдық ресурстардың қосалқы жалдау шарттарының электрондық 
көшірмелерін ұсынуға жол берілмейді.

5. Бір жылдан астам мерзіммен шарттар бойынша жұмыс тəжірибесін есептеу 
кезінде қызметтердің аяқталу жылы танылады. 

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі аты əкесінің аты.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 22 желтоқсандағы 
№222 бұйрыққа 4-қосымша

Конкурстық құжаттамаға 
12-қосымша

Техникалық ерекшеліктердің əлеуетті өнім берушілерінің ұсынған бағалау 
өлшемшарттары

№ Бағалау 
өлшемшарттары

Балл Балдарды таратып жазу

1 Тапсырыс берушінің 
техникалық 
ерекшеліктерінің 
талаптарына 
əлеуеттік өнім 
берушінің ұсынатын 
жобасының сəйкес 
келуі

0-ден 
2-ге 
дейін

0 тапсырыс берушінің техникалық 
ерекшеліктерінің талаптарына əлеуетті 
өнім берушімен ұсынылатын жобасының 
сəйкес келмеуі* (əлеуетті өнім беруші 
сəйкес келмеген жағдайда конкурсқа 
қатысуға жіберілмейді) 

1 əлеуетті өнім беруші ұсынып отырған 
жоба Тапсырыс берушінің техникалық 
ерекшеліктерінің талаптарына сəйкес 
келеді

2 əлеуетті өнім беруші ұсынатын жоба 
неғұрлым жоғары сипаттаманы қамтиды

2 Тапсырыс берушінің 
сатып алынатын 
қызметке əлеуетті 
өнім берушінің 
қызмет мақсатының 
сəйкестігі 
(құрылтайшы 
құжаттарға сəйкес)

0-ден 
1-ге 
дейін

0 қызмет мақсаты Тапсырыс берушінің сатып 
алатын қызметтеріне сəйкес келмейді

1 қызмет мақсаты Тапсырыс берушінің сатып 
алатын қызметтеріне сəйкес келеді

3 Тапсырыс беруші 
қойған мақсаттарға 
қол жеткізу бой-
ынша егжей-
тегжейлі іс-шаралар 
жоспарының 
сəйкестігі (іс-
шаралар ата-
уы жəне үлгісі, 
өткізу орны мен 
уақыты, жауапты 
тұлғалардың аты-
жөні, тегі)

0-ден 
6-ға 
дейін

0 тапсырыс берушінің қойған мақсаттарға 
қол жеткізуі бойынша егжей-тегжейлі іс-
шаралар жоспары жоқ не конкурстық 
құжаттаманың техникалық ерекшелігінде 
қарастырылған барлық талаптарды 
қамтымайды

3 тапсырыс берушімен қойылған 
мақсаттарға қол жеткізу бойынша егжей-
тегжейлі іс-шаралар жоспары конкурстық 
құжаттаманың техникалық ерекшелігінде 
қарастырылған барлық талаптарды 
қамтиды 

6 тапсырыс берушінің қойған мақсаттарға 
қол жеткізуі бойынша егжей-тегжейлі 
іс-шаралар жоспары конкурстық 
құжаттаманың техникалық ерекшелігінде 
қарастырылған барлық талаптарды 
қамтиды жəне қызмет көрсету сапасын 
жақсартатын қосымша іс-шараларды 
қарастырады, əрбір жоба тапсырмасында 
іс-шараның атауын жəне түрін, мерзімін 
жəне өткізу орнын сипаттайды

4 Əлеуетті өнім 
берушінің «Үкіметтік 
емес ұйымдардың 
дерекқорында» 
болуы туралы 
мəліметтер

0-ден 
2-ге 
дейін

0 əлеуетті өнім беруші туралы «Үкіметтік 
емес ұйымдардың дерекқорында» 
мəліметтер жоқ**

1 əлеуетті өнім беруші «Үкіметтік емес 
ұйымдардың дерекқорына» мəліметтерді 
уақытында ұсынбаған 

2 əлеуетті өнім беруші «Үкіметтік емес 
ұйымдардың дерекқорына» мəліметтерді 
уақытында ұсынған

5 Əлеуетті өнім 
берушінің жұмыс 
тəжірибесінің болуы 
(бір өлшемшарт 
ғана алынады)

0-ден 
6-ге 
дейін

0 əлеуетті өнім берушінің жұмыс 
тəжірибесінің болмауы

1 əлеуетті өнім берушінің екі жылға дейінгі 
əлеуметтік бағдарламалар мен жобаларды 
іске асыру саласындағы жұмыс тəжірибесі

2 əлеуетті өнім берушінің екі жылдан бес 
жылға дейінгі əлеуметтік бағдарламалар 
мен жобаларды іске асыру саласындағы 
жұмыс тəжірибесі

3 əлеуетті өнім берушінің бес жылдан жоғары 
əлеуметтік бағдарламалар мен жобаларды 
іске асыру саласындағы жұмыс тəжірибесі

4 əлеуетті өнім берушінің екі жылға дейінгі 
сатып алынатын қызметтердің мəніне 
сəйкес келетін қызмет нарығындағы жұмыс 
тəжірибесі

5 əлеуетті өнім берушінің екі жылдан 
бес жылға дейінгі сатып алынатын 
қызметтердің мəніне сəйкес келетін қызмет 
нарығындағы жұмыс тəжірибесі

6 əлеуетті өнім берушінің бес жылдан жоғары 
сатып алынатын қызметтердің мəніне 
сəйкес келетін қызмет нарығындағы жұмыс 
тəжірибесі

6 Жобаны іске асыру 
нəтижелерін тиімді 
бағалау бойынша 
индикаторлардың 
болуы

0-ден 
3-ке 
дейін

0 техникалық ерекшелікте индикаторлар жоқ
1 сандық немесе сапалық индикаторлардың 

болуы
2 сандық немесе сапалық индикаторлардың 

болуы
3 барлық деңгейлердегі сандық жəне 

сапалық индикаторлардың болуы (салым, 
процесс, қысқа мерзімді жəне ұзақ мерзімді 
нəтижелер)

Ескерту:
* Конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуге қатысты конкурстық 

құжаттама ережелері Заңның 51-бабына сəйкес Қазақстан Республикасы мүгедектерінің 
қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық 
бірлестіктері құрған ұйымдар арасында мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру 
кезінде көрсетілмейді.

** «Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорында» мəліметтері жоқ əлеуетті өнім 
берушілер, мемлекеттік əлеуметтік тапсырыспен қарастырылған, көрсетілетін 
қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысуға жіберілмейді.» 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 22 желтоқсандағы 
№222 бұйрыққа 5-қосымша

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына
8-қосымша

Қорытындылар туралы хаттама (ашық конкурстың нөмірі)
бұл ретте нөмір сатып алудың тəсілі мен нөміріне байланысқан болуы

тиіс (лот бойынша жекеше қалыптастырылады)

Күні мен уақыты

Тапсырыс беруші* ____________________________________________
конкурс № ___________________________________________________
Конкурстың атауы ____________________________________________
Ұйымдастырушының атауы ____________________________________
Ұйымдастырушының мекенжайы ________________________________
Конкурстық комиссияның құрамы:
№ Т.А.Ə. Ұйымдағы лауазымы Комиссиядағы рөлі
Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін 

қызметтер тізбесі ___________

р/с
№

Лоттың 
№

Лоттың атауы Саны Бірлік үшін 
бағасы, теңге

Сатып алу үшін бөлінген 
сома, теңге

лоттың № _________________________________________________
Лоттың атауы ____________________________________________
Конкусқа (лотқа) қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат туралы (хронология 

бойынша): (өтінімдер саны)

№ Əлеуетті өнім 
берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ 
СЖН/СЕН

Өтінім берілген күн мен уақыт
(хронология бойынша)

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талап-
тарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат (осы ақпарат конкурсқа қатысуға арналған 
алдын ала рұқсат хаттамасы болған кезде жарияланады) (өтінімдер саны):

№ Əлеуетті өнім 
берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ 
СЖН/СЕН

 Өтінім берілген күн мен уақыт 
(хронология бойынша)

Конкурстық комиссияның біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттама талаптары-
на сəйкес келтірілген конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қайта қарау кезінде мына-
дай құжаттар сұратылған болатын (Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 27-бабының 
5-тармағына сəйкес сұрау салулар жүзеге асырылған жағдайда толтырылады):

№ Сұрау салу жіберілген 
ұйымның/тұлғаның 

атауы

Сұрау салу 
туралы ақпарат

Сұрау салудың 
қысқаша 

сипаттамасы

Сұрау салуға 
берілген жауап 

сомасы

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:
р/с
№

Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН 
(ЖСН)/ СЖН/СЕН

Комиссия 
мүшесінің 
А.Т.Ə.

Комиссия 
мүшесінің 
шешімі

Бас тарту 
себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен 
біліктілік талаптарына олардың сəйкес 
келмеуін растайтын мəліметтер мен 

құжаттарды көрсете отырып, бас тарту 
себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер (өтінімдер саны):
№ Əлеуетті өнім берушінің 

атауы
БСН (ЖСН)/ 
СЖН/СЕН

Бас тарту себебі1

________________________________________________________
1үш мəтінді мəні бар анықтамалық: (біліктілік талаптарына сəйкес келмеу, конкурстық 

құжаттама талаптарына сəйкес келмеу, Заңның 6-бабының талаптарын бұзу)

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген (өтінімдер саны):
№ Əлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

Осы конкурсқа қатысуға ұсынылған конкурсқа қатысуға арналған барлық өтінімдерге 
Заңның 21-бабының 4-тармағында көзделген критерийлердің салыстырмалы мəнін 
қолдану нəтижелері туралы ақпарат:

№ Əлеуетті 
өнім 

берушінің 
атауы

БСН 
(ЖСН) 
/ СЖН/ 
СЕН

Шартты жеңілдіктер, %
Жұмыс 
тəжі-
рибесі

Əлеуетті өнім 
берушіде ұлттық 
стандартқа сапа 
менеджменті 
жүйесінің 
сəйкестігін 
растайтын 

құжаттың болуы

Əлеуетті өнім 
берушіде ұлттық 

стандартқа 
экологиялық 
менеджмент 
жүйесінің 
сəйкестігін 
растайтын 

құжаттың болуы

Əлеуетті өнім 
берушіде 
өнімнің 

экологиялық 
тазалығы 

стандартына 
сəйкестігін 
растайтын 
құжаттың 
болуы

кестенің жалғасы

Ұлттық 
стандарттарға 
ұсынылатын 
тауарларға 
сəйкестігін 

ерікті 
растайтыны 
туралы 
құжаттың 
болуы

Тауар-
лардың 
функцио-
налдық 
сипат-
тамасы

Тауарлардың, 
көрсетілетін 
қызметтердің 
техникалық 
сипаттамасы

Тауарлар-
дың, 

көрсетілетін 
қызметтердің 

сапалы 
сипатта-
малары

Тауарлар-
дың, 

көрсетілетін 
қызметтер-

дің 
пайдалану 
сипаттамасы

Жалпы 
шартты 
жеңілдік, 

%

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:

№

Ө
ні
м 
бе
ру
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 а
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уы
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Н 

(Ж
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Конкурстық комиссияның шешімі:
1. №___ лот бойынша жеңімпазды айқындау: (БСН/ЖСН жеңімпаздың əлеуетті 

өнім берушісінің атауы), екінші орын алған əлеуетті өнім беруші (БСН/ЖСН екінші 
орын алған əлеуетті өнім берушінің атауы). 

2. Тапсырыс берушіге (тапсырыс берушінің атауы) «Мемлекеттік сатып алу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде (БСН/ЖСН жеңімпаздың 
əлеуетті өнім берушісінің атауы) мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

Не:
«Мемлекеттік сатып алуды (№___ лот бойынша сатып алудың атауы
_____________________ * байланысты өтпеді деп тану»:
Ескертпе: *келесі мəн-мағыналардың бірі: «ұсынылған өтінімдердің болмауы», «кем 

дегенде екі өтінімді ұсыну», «конкурстық қатысуға бірде бір əлеуетті өнім берушінің 
жіберілмеуі», «конкурсқа қатысуға бір əлеуетті өнім берушінің жіберілуі».

Не:
Сатып алудың күшін жою жүргізілді, оған мыналар негіз болып табылатын: Уəкілетті 

мемлекеттік органдардың актілері (нұсқама, хабарлама, ұсыну, шешім) кк.аа.жжжж. 
№ _________

Жою туралы шешімді қабылдаған орган: (______________________).
Не:
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 

10-тармағының __ тармақшасына сəйкес сатып алудан бас тарту жүргізілді.
Ескертпе:
* Тапсырыс берушілер туралы мəлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу бол-

са көрсетілмейді.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 22 желтоқсандағы 
№222 бұйрыққа 6-қосымша

Аукциондық құжаттамаға
2-қосымша

Аукциондық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Аукционның №________________________
Аукционның атауы_____________________

Техникалық ерекшелікте қажетті ерекшеліктерді, жоспарларды, сызбаларды, 
эскиздерді қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың толық сипатын жəне талап 
етілетін функционалдық, техникалық, сапалық жəне пайдалану сипаттамасы беріледі.

Тапсырыс берушілер ол болған кезде Қазақстан Республикасының ұлттық стан-
дарттарын көрсете отырып, техникалық ерекшелікті əзірлеуі мүмкін.

Бұл ретте техникалық ерекшелік техникалық реттеу саласындағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға қайшы келмеуге тиіс. Қажет 
болған кезде техникалық ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі.

Қажет болған кезде техникалық ерекшелікте тауарларды жеткізу кезінде тапсырыс 
берушіге қажетті ілеспе қызметтер (монтаждау, ретке келтіру, оқыту, тауарларды тек-
серу жəне сынақтан өткізу жəне т.б.) мен олар қай жерде шығарылуы қажет екендігі, 
тауардың шыққан жылы, кепілдік мерзімі көрсетілуі тиіс.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 22 желтоқсандағы 
№222 бұйрыққа 7-қосымша

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына
22-1-қосымша

Тауар(лар)ды қабылдап алу-беру актісі

№__               «___»_____ 20_____ж.
Құжаттың нөмірі* қол қою күні *

(тапсырыс беруші актіні қабылдаған
күнін жəне уақытын тіркейді)

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берішінің атынан
_____________________, (Өнім беруші) берілгені, ал
(Өнім берушінің атауы*)
20 __ жылғы «__»________ № __ _________ шартқа (жəне қосымша келісімге)
(шарттың (жəне қосымша келісімнің) атауы, күні жəне нөмірі*)
сəйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан _______________ (Тапсырыс беруші) 
                 (Тапсырыс берушінің атауы*)
қабылдағаны жөнінде жасалды:

Тауар туралы мəліметтер**
№ Тауарды 

беру 
орны

Тауардың 
атауы

Номенклатуралық 
(зауыттық) нөмірі 
(болған жағдайда)

Өлшем 
бірлігі

Саны бірлік үшін 
баға (теңге), 
оның ішінде 
ҚҚС/ҚҚС 
есепке 

алмағанда

Сома, 
теңге

1 2 3 4 5 6 7
1
…

Шартқа сəйкес осы акт бойынша тауар(лар)дың құны ____________________
 (цифрмен, əріппен жазылады)
теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда**,
Өнім 

берішінің 
атауы*

ЖСН/
БСН*

ЖСК/
БСК*

Банк* Заңды 
мекен-
жайы*

Өнім берішінің 
өкілдері **

Бекітемін **

Т.А.Ə., 
лауазымы, 

қолы Т.А.Ə., 
лауазымы, 

қолы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Шарт бойынша ақпарат***
1 Жалпы мəлімет

Шарттың 
жалпы 
құны *

Аванстық 
төлемдер 
сомасы 
***

Шарттың 
қолданы-
луынан ба-
стап төлем 
сомасы***

Бұрын 
актілен-
гендер-
дің 
сома-
сы***

Тауарды жеткізу мерзімін 
өткізіп не міндеттемелерін 
тиісінше орындамаған 
(ішінара орындамаған) 
үшін тұрақсыздық 
айыбының (айыппұл, 
өсімпұл) сомасы*** 

Мерзімі 
өткен 
күндер-
дің 
саны***

1 2 3 4 5 6

2 Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: 
Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік***

3 осы акті бойынша өнім беруші жүргізген нақты шығыстар ***
Тауардың атауы* Өлшем 

бірлігі*
Саны* Əр бірлік үшін баға, теңге* Сома, 

теңге*
1 2 3 4 5

1
…
4 Өнім берушіге аудару талап етiлетiн сома***

 Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда 
өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Та
пс
ыр

ыс
 

бе
рі
ш
ін
ің

 
ат
ау
ы*

Ж
СН

/
БС

Н*

Ж
СК

/
БС

К*

Ба
нк

*
За
ңд
ы 
ме

ке
н-

жа
йы

**
*

Тапсырыс берішінің өкілдері***
Бекітемін***
(ұйымның 
басшысы)

Тауарлар 
қабылдау 
үшін жау-
апты

Ресімдеудің 
дұрыстығына жауап-
ты (деректемелер, 
ерекшеліктер)

Т.А.Ə. қолы Т.А.Ə. қолы Т.А.Ə. қолы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады; 
***тапсырыс беруші толтырады.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сəйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 22 желтоқсандағы 
№222 бұйрығыққа 8-қосымша

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына
22-2-қосымша

Орындалған жұмыстардың актісі ****

№___               «___»_____ 20_____ж.
Құжаттың нөмірі* қол қою күні*

 (тапсырыс беруші актіні қабылдаған
күнін жəне уақытын тіркейді)

Осы акті төменде қол қойылған Орындаушының атынан
_____________________, (Орындаушы) берілгені, ал
(Орындаушының атауы*)

20 __ жылғы «__»_____ № __ __________ шартқа (жəне қосымша келісімге)
(шарттың (жəне қосымша келісімнің) атауы, күні жəне нөмірі*)
сəйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан _______________ (Тапсырыс беруші)
                 (Тапсырыс берушінің атауы*)
қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мəліметтер**
№ Жұмыстың 

орындаған 
орны

Жұмыстарды 
орындау күні/

кезеңі

Атауы Өлшем 
бірлігі

Саны Бірлік үшін баға 
(теңге), оның 

ішінде ҚҚС/ҚҚС 
есепке алмағанда

Сома, 
теңге

1 2 3 4 5 6 7
1
…

Шартқа сəйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны ______________
                      (цифрмен, əріппен жазылады)
теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда**

Орындау*-
шының 
атауы*

ЖСН/
БСН*

ЖСК/
БСК*

Банк* Заңды 
мекен-
жайы*

Орындаушының 
өкілдері **

Бекітемін **

Т.А.Ə. 
лауазымы, 

қолы Т.А.Ə. 
лауазымы, 

қолы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Шарт бойынша ақпарат
1 Жалпы мəлімет

Шарттың 
жалпы 
құны *

Аванстық 
төлемдер 
сомасы ***

Шарттың 
қолданылуынан 
бастап төлем 
сомасы***

Бұрын 
актілен-
гендердің 
сомасы***

Жұмысты орын-
дау мерзімін 
өткізіп не 
міндеттемелерін 
тиісінше 
орындамаған 
(ішінара 
орындамаған) 
үшін 
тұрақсыздық 
айыбының 
(айыппұл, 
өсімпұл) сома-
сы*** 

Мерзімі 
өткен 
күндердің 
саны***

1 2 3 4 5 6

2 Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: 
Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік***

3 Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, 
тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сəйкес олардың 
кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы)***
Атауы* Жұмыстарды 

орындау күні/
кезеңі

Өлшем бірлігі* Саны* Əр 
бірлік 
үшін 
баға, 
теңге*

Сома, теңге*

1 2 3 4 5 6
1
…
4 Өнім берушіге аудару талап етiлетiн сома***

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда 
өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Та
пс
ыр

ыс
 

бе
рі
ш
ін
ің

 а
та
уы

*

Ж
СН

/
БС

Н*

Ж
СК

/
БС

К*

Ба
нк

*

За
ңд
ы 
ме

ке
н-

жа
йы

**
*

Тапсырыс берішінің өкілдері***

Бе
кіт
ем

ін
**

*
(ұ
йы

мн
ың

 
ба
сш

ыс
ы)Тауарлар 

қабылдау 
үшін жау-
апты

Ресімдеудің дұрыс-
тығына жауапты 
(деректемелер, 
ерекшеліктер)

Т.А.Ə. қолы Т.А.Ə. қолы Т.А.Ə. қолы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2-В нысаны

20__ жылдың «___» ______ №__ Орындалған жұмыстардың актісі

Тапсырыс беруші:_____________________________________________________
                                 (толық атауы, мекенжайы, байланыс құрал туралы деректер)
Мердігер:____________________________________________________________
  (толық атауы, мекенжайы, байланыс құрал туралы деректер)
Құрылыс:____________________________________________________________
               (атауы, мекенжайы)
Объект:______________________________________________________________
    (атауы)
Мердігерлік келісімшарт (келісімшарт) 20__ жылдың «___» ___________ №__

Нөмірі Ресурстар 
коды жəне 
норма 
шифры

Жұмыстар 
жəне 

шығындар 
атауы

Өлшем 
бірлігі

Орындалған жұмыстар
Реті бой-
ынша

Смета 
бойынша 
позиция 

Саны Əр бірлік 
үшін баға

Құны, 
теңге

1 2 3 4 5 6 7 8

Жиыны

Өткізді (Мердігер)   Қабылдады (Тапсырыс беруші)
____________________   ____________________________
        (ұйымның атауы)                         (ұйымның атауы)
_____________________  ____________________________
М.О. (лауазым, қолы, қолының  М.О. (лауазым, қолы, қолының
                  таратып жазу)   таратып жазу)

Техникалық қадағалау сарапшысы (лары) ___________________ __________
    (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты) (қолы)
Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда орындалған жұмыстарды қабылдап 

алу-беру үшін қолданылады;

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сəйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 22 желтоқсандағы 
№222 бұйрығыққа 9-қосымша

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына
22-3-қосымша

Көрсетілген қызмет актісі

№__     «___»___________ 20_____ж.
Құжаттың нөмірі*                              қол қою күні*

(тапсырыс беруші актіні қабылдаған
күнін жəне уақытын тіркейді)

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берішінің атынан
_____________________, (Өнім беруші) берілгені, ал
(өнім берушінің атауы*)
20 ___ жылғы «__»______ № __ _________ шартқа (жəне қосымша келісімге)
(шарттың (жəне қосымша келісімнің) атауы, күні жəне нөмірі*)
сəйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан _______________ (Тапсырыс беруші) 
                   (Тапсырыс берушінің атауы*)
қабылдағаны жөнінде жасалды:

Көрсетілген қызмет туралы мəлімет**
№ Қызмет 

көрсету 
орны

Қызметтің 
атауы

Өлшем 
бірлігі

Саны Əр бірлік үшін баға (теңге), оның 
ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда 

Сома, 
теңге

1 2 4 5 6 7
1
…

Шартқа сəйкес осы акт бойынша көрсетілген қызметтердің құны _________
                          (цифрмен, əріппен жазылады)
теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда**

Өнім 
берішінің 
атауы*

ЖСН/
БСН*

ЖСК/
БСК* Банк**

Заңды 
мекен-
жайы**

Өнім берішінің 
өкілдері ** Бекітемін **

Т.А.Ə., 
лауазымы, қолы Т.А.Ə., 

лауазымы, қолы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Шарт бойынша ақпарат
1 Жалпы мəлімет

Шарттың 
жалпы 
құны *

Аванстық 
төлемдер 
сомасы 
***

Шарттың 
қолданы-
луынан ба-
стап төлем 
сомасы***

Бұрын 
актілен-
гендердің 
сомасы***

Жұмысты орын-
дау мерзімін 
өткізіп не 
міндеттемелерін 
тиісінше 
орындамаған 
(ішінара 
орындамаған) 
үшін 
тұрақсыздық 
айыбының 
(айыппұл, 
өсімпұл) сома-
сы***

Мерзімі 
өткен 
күндердің 
саны***

1 2 3 4 5 6

2 Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: 
Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік***

3 Осы акті бойынша іс жүзінде көрсетілген қызметтер (болған кезде техникалық 
ерекшелігіне, тапсырмасына, қызметтерді орындау кестесіне сəйкес олардың 
кіші түрлері бөлінісінде қызметтердің атауы)***
Атауы* Қызмет 

көрсету 
күні/кезеңі

Өлшем 
бірлігі*

Саны* Əр бірлік 
үшін баға, 
теңге*

Сома, 
теңге*

Ғылыми 
зерттеулер, 
маркетингтік, 
консультациялық 
жəне өзге де 
қызметтер ту-
ралы есеп (күні, 
нөмірі, парақтар 
саны) (болған 
жағдайда)****

1 2 3 4 5 6
1
4 Өнім берушіге аударуға талап етiлетiн сома***

 Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда 
өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Та
пс
ыр

ыс
 б
ер
іш
ін
ің

 
ат
ау
ы*

Ж
СН

/
БС

Н*

Ж
СК

/
БС

К*

Ба
нк

*

За
ңд
ы 
ме

ке
нж

ай
ы*

** Тапсырыс берішінің өкілдері***
Бекітемін***
(ұйымның 
басшысы)

Тауарлар 
қабылдау 
үшін жау-
апты

Ресімдеудің 
дұрыстығына жау-
апты (деректемелер 
мен ерекшеліктердің 

сəйкес келуі)

Т.А.Ə. қолы Т.А.Ə. қолы Т.А.Ə. қолы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ескертпе:
*автоматты түрде мемлекеттік сатып алу веб-порталымен толтырылады;
** орындаушы толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
****ғылыми зерттеулер, маркетингтік, консультациялық жəне өзге де қызметтер 

туралы есеп болған жағдайда толтырылады; 

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сəйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
26 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16118 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 25 желтоқсан             №743              Астана қаласы

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды және өткізуді 
бірыңғай ұйымдастырушы жүзеге асыратын тауарлардың, 

жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту 
туралы

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 жел-
тоқсандағы Заңының 8-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды жəне өткізуді 
бірыңғай ұйымдастырушы жүзеге асыратын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің тізбесі бекітілсін. 

2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
1) «Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды жəне өткізуді бірыңғай ұйымдас-

тырушы жүзеге асыратын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің міндетін 
атқарушының 2017 жылғы 22 ақпандағы № 130 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14850 болып тіркелген, 2017 жылғы 6 

наурызда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіде жарияланған); 

2) «Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды жəне өткізуді бірыңғай ұйымдас-
тырушы жүзеге асыратын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрі міндетін атқарушының 
2017 жылғы 22 ақпандағы № 130 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 19 маусымдағы № 387 бұйрығы (Норма-
тивтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15342 болып тіркелген, 
2017 жылғы 2 тамызда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіде жарияланған).

3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу комитеті 
(Ж.Б. Сапарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастыруды қамтамасыз етсін;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң 
қызметіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануы тиіс.

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 25 желтоқсандағы 
№743 бұйрығымен бекітілген

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды жəне өткізуді бірыңғай 
ұйымдастырушы жүзеге асыратын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін 

қызметтердің тізбесі*
р/с № Атауы

1. Тауарлар:
1.1. автокөлік құралдары, механикалық көлік құралдары 
1.2. тікұшақтар
1.3. серверлер, телекоммуникация құралдары жəне олардың құрамдас 

бөліктері (республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына 
белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жиырма мың еселенген мөлшерінен 
конкурс/аукцион жүргізуге бөлінген сомадан асқан жағдайда)

1.4. жұмыс станциялары, дербес компьютерлер, моноблоктар, мониторлар, 
экрандар, процессорлар, ноутбуктер, көп функционалды құрылғылар, прин-
терлер, сканерлер (республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы 
жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жиырма мың еселенген 
мөлшерінен конкурс/аукцион жүргізуге бөлінген сомадан асқан кезде)

1.5. лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз ету (бағдарламалық өнімдер), 
апараттық-бағдарламалық кешен (республикалық бюджет туралы заңмен 
тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жиырма мың 
еселенген мөлшерінен конкурс/аукцион жүргізуге бөлінген сомадан асқан 
кезде)

1.6. жиһаз (республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына 
белгіленген айлық есептік көрсеткіштің мың еселенген мөлшерінен конкурс/
аукцион жүргізуге бөлінген сомадан асқан кезде)

1.7. медициналық техника жəне медициналық мақсатты бұйымдар, кепілдік 
берілген тегін медициналық көмек жəне міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша көлемі 
шеңберінде көзделген тауарларды қоспағанда (республикалық бюджет 
туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 
жиырма мың еселенген мөлшерінен конкурс/аукцион жүргізуге бөлінген со-
мадан асқан кезде)

1.8. жеңіл өнеркəсіп өнімдері (республикалық бюджет туралы заңмен тиісті 
қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің мың еселенген 
мөлшерінен конкурс/аукцион жүргізуге бөлінген сомадан асқан кезде)

2. Жұмыстар:
2.1.** бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері орталық атқарушы жəне өзге де 

орталық мемлекеттік органдар болып табылатындардың бюджет қаражаты 
есебінен іске асырылатын объектілерді (жүйелерді) салу (құрлысы) жəне 
(немесе) реконструкциялау

2.2.** бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері орталық атқарушы жəне өзге де 
орталық мемлекеттік органдар болып табылатындардың бюджет қаражаты 
есебінен іске асырылатын автомобиль жолдарын, су көлігін, азаматтық 
авиация жəне əуе көлігін дамытуға арналған реконструкция, құрылыс жəне 
жобалау-іздестіру жұмыстары (республикалық бюджет туралы заңмен 
тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жүз мың есе-
ленген мөлшерінен конкурс жүргізуге бөлінген сомадан асқан кезде)

2.3.** бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері орталық атқарушы жəне өзге де 
орталық мемлекеттік органдар болып табылатындардың бюджет қаражаты 
есебінен іске асырылатын жобалау-сметалық құжаттаманы əзірлеу

2.4.** бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері орталық атқарушы жəне өзге 
де орталық мемлекеттік органдар болып табылатындардың бюджет 
қаражаты есебінен іске асырылатын қолдағы бар объектілеріне күрделі 
жөндеу, орташа жөндеу, ағымдағы жөндеу, ұстау, қамтамасыз ету, жөндеу-
қалпына келтіру жұмыстары (республикалық бюджет туралы заңмен тиісті 
қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің елу мың еселенген 
мөлшерінен конкурс жүргізуге бөлінген сомадан асқан кезде)

3. Көрсетілетін кызметтер:
3.1. ақпараттық жүйелерді құру, енгізу жəне дамыту (республикалық бюджет 

туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 
жиырма мың еселенген мөлшерінен конкурс жүргізуге бөлінген сомадан 
асқан кезде)

3.2. ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу (республикалық бюджет туралы заңмен 
тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жиырма мың 
еселенген мөлшерінен конкурс жүргізуге бөлінген сомадан асқан кезде)

3.3. жүйелік-техникалық қызмет көрсету, аппараттық-бағдарламалық 
кешендерді жөндеу (республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы 
жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жиырма мың еселенген 
мөлшерінен конкурс жүргізуге бөлінген сомадан асқан кезде)

3.4. полиграфиялық кызметтер (полиграфиялық жұмыстар) жəне баспа 
өнiмдерін өндіру (республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы 
жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жиырма мың еселенген 
мөлшерінен конкурс жүргізуге бөлінген сомадан асқан кезде)

3.5. лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз ету (өнімді) техникалық 
қолдау (республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына 
белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жиырма мың еселенген мөлшерінен 
конкурс жүргізуге бөлінген сомадан асқан кезде)

3.6.** бюджет қаражатын бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері ретінде 
орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік органдар шығатын 
инжинирингтік қызметтер 

Ескертпе: 
*мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы жүзеге асыратын тауарлардың, 

жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі бойынша мемлекеттік сатып алуды 
ұйымдастыру жəне өткізу «Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі мен оның ведомстволары жүзеге асыратын мемлекеттік са-
тып алуларды қоспағанда, электрондық сатып алу арқылы өткізілетін тауарларды, 
жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қолданылады. 

** жоғарғы бюджеттер төмен тұрған бюджеттерге беретін нысаналы даму транс-
ферттерін қоспағанда, тапсырыс берушілер (ведомстволар жəне олардың аумақтық 
бөлімшелері, республикалық заңды тұлғалар, сондай-ақ дауыс беретін акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызы мемлекетке 
тиесілі заңды тұлғалар жəне олармен үлестес заңды тұлғалар) айқындаған тұлғалардан 
тəуелсіз орталық атқарушы жəне басқа да орталық мемлекеттік органдары əкімші болып 
табылатын 2.1, 2.2, 2.3, 2.4-тармақтарында көрсетілген жұмыстар жəне 3.6-тармағында 
көрсетілген қызмет бойынша мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды жəне өткізуді 
бірыңғай ұйымдастырушы жүзеге асырады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
26 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16127 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 5 желтоқсан               №695              Астана қаласы 

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік 
сыныптамасының кейбір мәселелері» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 
қыркүйектегі № 403 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы 

бұйырамын:
1. «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір 

мəселелері» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі 
№ 403 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
9756 болып тіркелген, 2014 жылғы 17 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік 
сыныптамасында:

бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасы осы бұйрыққа қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті 
(З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесінің қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу 
үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық 
ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберілуін; 

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастырылуын қамтамасыз етсін;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 5 желтоқсандағы 

№695 бұйрығына қосымша
Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасы

Функционалдық топ
 Функционалдық кіші топ

 Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
 Бағдарлама

 Кіші бағдарлама
 Атауы

01     Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 
 1    Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын 

орындайтын өкiлдi, атқарушы жəне басқа органдар
  101   Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігі
   001  Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер
    100 Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету
   002  Мемлекеттің ішкі жəне сыртқы саясатының 

стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

    100 Мемлекеттің ішкі жəне сыртқы саясатының 
стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық 
қамтамасыз ету

    111 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің 
күрделі шығыстары

   003  Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын 
қамтамасыз ету жəне оларды арнайы пайдалану 
жөніндегі қызметтер

    100 Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын 
қамтамасыз ету жəне оларды арнайы пайдалану

    111 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің 
күрделі шығыстары

   008  Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 
Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер 

    100 Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 
Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету

    111 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің 
күрделі шығыстары

   009  Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
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    100 Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін 
қамтамасыз ету

    111 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің 
күрделі шығыстары

   011  Қазақстан Республикасында əйелдердің құқықтары мен 
мүмкіндіктерін кеңейту

    006 Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп 
қаржыландыру есебінен

   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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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

  104   Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
   001  Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 

қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
    100 Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 

қызметін қамтамасыз ету 
   002  Мемлекеттік органдарда жəне мекемелерде ақпаратты 

қорғауды қамтамасыз ету жəне ұйымдастыру жөніндегі 
қызметтер

    100 Мемлекеттік органдарда жəне мекемелерде ақпаратты 
техникалық қорғауды қамтамасыз ету 

    105 Ақпаратты қорғау саласындағы мемлекеттік органдар 
мен мекемелердің мамандарын даярлау жəне олардың 
біліктілігін арттыру

    111 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің 
күрделі шығыстары

   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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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

  106   Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық
   001  Адамның жəне азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі 
қызметтер

    100 Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық қызметін 
қамтамасыз ету

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
жəне мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    111 Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі 
шығыстары

   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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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

  107   Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің 
Аппараты

   001  Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің 
қызметін қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін 
қызметтер

    100 Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің 
қызметін қамтамасыз ету

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
жəне мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    111 Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесі 
Аппаратының қүрделі шығыстары

   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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резерві 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

  110   Облыс мəслихатының аппараты
   001  Облыс мəслихатының қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   106  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 жəне 
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

  111   Республикалық маңызы бар қала, астана 
мəслихатының аппараты

   001   Республикалық маңызы бар қала, астана 
мəслихатының қызметін қамтамасыз ету

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   106  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 жəне 
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

  112   Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының 
аппараты

   001  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   106  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 жəне 
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

  120   Облыс əкімінің аппараты
   001  Облыс əкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер 
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   004  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   007  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары
   009  Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 

кенттердің, ауылдық округтердің əкімдерін сайлауды 
қамтамасыз ету жəне өткізу

   013  Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  121   Республикалық маңызы бар қала, астана əкімінің 
аппараты

   001  Республикалық маңызы бар қала, астана əкімінің 
қызметін қамтамасыз ету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   007  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары
   013  Республикалық маңызы бар қала, астана Қазақстан 

халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   106  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 жəне 
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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

  122   Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты
   001  Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   009  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен 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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   128  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін нысаналы даму трансферттері

  123   Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 
ауыл, ауылдық округ əкімінің аппараты

   001  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, 
ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   022  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   024  Ақпараттық жүйелер құру
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   106  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 жəне 
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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

  124   Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 
əкімінің аппараты

   001  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 
əкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

   022  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   024  Ақпараттық жүйелер құру
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   106  Əлеуметтік, табиғи жəне 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

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

  282   Облыстың тексеру комиссиясы
   001  Облыстың тексеру комиссиясының қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   106  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізу 

   115  Жергілікті атқарушы органның резерві қаражаты 
есебінен сот шешімдері бойынша жергілікті атқарушы 
органдардың міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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

  379   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
тексеру комиссиясы 

   001  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер 

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   106  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізу 

   115  Жергілікті атқарушы органның резерві қаражаты 
есебінен сот шешімдері бойынша жергілікті атқарушы 
органдардың міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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

  637   Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 
Аппараты

   001  Қазақстан Республикасы Конституциясының 
республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

    100 Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 
қызметін қамтамасыз ету 

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
жəне мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    111 Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі 
Аппаратының күрделі шығыстары

   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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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

  690   Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы
   001  Сайлау өткізуді ұйымдастыру
    100 Сайлау өткізуді ұйымдастыру жөніндегі уəкілетті 

органның қызметін қамтамасыз ету 
    103 Социологиялық, талдамалық зерттеулер жүргізу жəне 

консалтингтік қызметтер көрсету
    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 

жəне мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    111 Қазақстан Республикасы Орталық сайлау 
комиссиясының күрделі шығыстары

   002  Сайлау өткізу
   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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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

  693   Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы
   001  Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
    100 Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін 

қамтамасыз ету
    101 Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы 

ғимараттарын, құрылыстарын салу
    103 Социологиялық, талдамалық зерттеулер жүргізу жəне 

консалтингтік қызметтер көрсету
    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 

жəне мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    111 Материалдық-техникалық қамтамасыз ету 
басқармасының күрделі шығыстары

    112 Материалдық-техникалық қамтамасыз ету 
басқармасының ведомстволық бағыныстағы 
ұйымдарының күрделі шығыстары

   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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резерві 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

  694   Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы
   001  Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің жəне 

мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды 
адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер

    100 Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің жəне 
мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды 
тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету

    101 Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының 
ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі 
шығыстары

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
жəне мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    111 Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының 
күрделі шығыстары

   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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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

 2    Қаржылық қызмет
  124   Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 

əкімінің аппараты
   053  Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, 

ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
  217   Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
   002  Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын 

инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру
   006  Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып 

алу
   014  Кеден қызметін жаңғырту
    004 Cыртқы қарыздар есебiнен
    016 Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды 

бірлесіп қаржыландыру есебінен
   019  Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық 

айырманы төлеу
   030  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 

ақпараттық жүйелерін құру жəне дамыту
    100 Қазынашылық комитетінің ақпараттық жүйелерін 

дамыту
    101 «Электрондық мемлекеттік сатып алу» 

автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық 
жүйесін дамыту

   036  Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық 
органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

   072  Салық əкімшілігі жүйесін реформалау
    004 Cыртқы қарыздар есебiнен
    016 Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды қоса 

қаржыландыру есебінен
   091  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 

объектілерін жəне инфрақұрылымын салу
   094  Мемлекеттік активтерді басқару
    100 Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, 

жекешелендiруден кейiнгі қызмет жəне осыған 
байланысты дауларды реттеу

    101 Меншікке мониторинг жүргізу жəне оның нəтижелерін 
пайдалану

    102 Тəркіленген мүлікті бағалау, сақтау жəне өткізу
   104  Нашақорлыққа жəне есірткі бизнесіне қарсы күрес
  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 

министрлігі
   222  Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша 

сыйлықақылар төлеу
  257   Облыстың қаржы басқармасы
   001  Жергілікті бюджетті атқару жəне коммуналдық меншікті 

басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   009  Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 

жекешелендіруден кейінгі қызмет жəне осыған 
байланысты дауларды реттеу

   013  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   028  Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен 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  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы 
органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу

(Жалғасы. Басы 17-бетте) 

(Жалғасы 19-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 17-18-беттерде) 

(Жалғасы 20-бетте) 

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

258 Облыстың экономика жəне бюджеттік жоспарлау 
басқармасы

021 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 
жекешелендіруден кейінгі қызмет жəне осыған 
байланысты дауларды реттеу

024 Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу
  274   Облыстың мемлекеттік активтер жəне сатып алу 

басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып 

алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   004  Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 

жекешелендіруден кейінгі қызмет жəне осыған 
байланысты дауларды реттеу

   006  Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен 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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  299   Облыстың экономика жəне қаржы басқармасы
   009  Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 

жекешелендіруден кейінгі қызмет жəне осыған 
байланысты дауларды реттеу

   028  Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу
  356   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

қаржы басқармасы
   001  Жергілікті бюджетті атқару жəне коммуналдық меншікті 

басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
   010  Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 

жекешелендіруден кейінгі қызмет жəне осыған 
байланысты дауларды реттеу

   011  Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, 
сақтау, бағалау жəне сату

   014  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   028  Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   106  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 жəне 
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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

  398   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
коммуналдық мүлік жəне мемлекеттік сатып алу 
басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде коммуналдық мүлікті жəне 
мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   010  Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 

жекешелендіруден кейінгі қызмет жəне осыған 
байланысты дауларды реттеу

   011  Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, 
сақтау, бағалау жəне сату

   028  Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   106  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 жəне 
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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

  406   Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау 
жөнiндегi есеп комитетi 

   001  Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

    100 Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау 
жөніндегі уəкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
жəне мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    111 Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау 
жөніндегі есеп комитетінің күрделі шығыстары

   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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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

  452   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 
бөлімі

   001  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін 
орындау жəне коммуналдық меншігін басқару 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
   010  Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 

жекешелендіруден кейінгі қызмет жəне осыған 
байланысты дауларды реттеу

   018  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   028  Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен 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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   128  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін нысаналы даму трансферттері

  459   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
жəне қаржы бөлімі

   003  Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
   010  Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 

жекешелендіруден кейінгі қызмет жəне осыған 
байланысты дауларды реттеу

   028  Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу
  489   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

мемлекеттік активтер жəне сатып алу бөлімі
   001  Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып 

алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   004  Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
   005  Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 

жекешелендіруден кейінгі қызмет жəне осыған 
байланысты дауларды реттеу

   007  Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен 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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   128  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін нысаналы даму трансферттері

  718   Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару 

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
   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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  733   Облыстың мемлекеттік сатып алу жəне коммуналдық 
меншік басқармасы 

   001  Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып 
алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   004  Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 

жекешелендіруден кейінгі қызмет жəне осыған 
байланысты дауларды реттеу

   005  Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен 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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 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 жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою 
кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

 3    Сыртқы саяси қызмет
  204   Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi
   001  Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер
    100 Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі уəкілетті 

органның қызметін қамтамасыз ету 
    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 

жəне мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    105 Шетелде Қазақстан Республикасы дипломатиялық 
өкілдіктерінің қызметін қамтамасыз ету

    106 Қазақстан Республикасының дипломатиялық 
өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын 
мүлік объектілерін салу

    111 Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі 
орталық аппаратының күрделі шығыстары

    112 Шетелде Қазақстан Республикасы дипломатиялық 
өкілдіктерінің күрделі шығыстары

   003  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын 
делимитациялау жəне демаркациялау

   005  Шетелдік іссапарлар
   008  Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, 

инженерлік-техникалық жəне нақты қорғалуын 
қамтамасыз ету

   013  Халықаралық ұйымдарда, Тəуелсіз Мемлекеттер 
Достастығының жарғылық жəне басқа органдарында 
Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

   017  Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, 
өзге де халықаралық жəне басқа органдарға қатысуы

   019  Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын 
қамтамасыз ету

   020  Орталық Азия елдерінде гендермен байланысты 
тұрақты даму мақсаттарының ұлттандыруына жəрдем 
көрсету

    006 Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп 
қаржыландыру есебінен

    018 Грант есебінен
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
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   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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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

  212   Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлiгi

   159  Қазақстан Республикасы мен Экономикалық 
ынтымақтастық жəне даму ұйымының арасындағы 
ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан 
Республикасының əлеуметтік-экономикалық 
жағдайына зерттеулер жүргізуді қамтамасыз ету

  217   Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
   159  Қазақстан Республикасы мен Экономикалық 

ынтымақтастық жəне даму ұйымының арасындағы 
ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан 
Республикасының əлеуметтік-экономикалық 
жағдайына зерттеулер жүргізуді қамтамасыз ету

  226   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
   136  Қазақстан мен Экономикалық ынтымақтастық 

жəне даму ұйымы арасында ынтымақтастықты 
нығайту жөніндегі Елдік бағдарламаны іске асыруды 
қамтамасыз ету

  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі

   159  Қазақстан Республикасы мен Экономикалық 
ынтымақтастық жəне даму ұйымының арасындағы 
ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан 
Республикасының əлеуметтік-экономикалық 
жағдайына зерттеулер жүргізуді қамтамасыз ету

  243   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
   057  Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық жəне 

даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде 
Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық жəне 
даму ұйымының бастамалары мен құралдарына 
қатысуы

   073  Əріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде 
халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге 
асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты 
дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу жөніндегі 
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

    004 Cыртқы қарыздар есебiнен
    006 Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп 

қаржыландыру есебінен
    016 Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды 

бірлесіп қаржыландыру есебінен
    018 Грант есебінен
   096  Қазақстан Республикасы мен Экономикалық 

ынтымақтастық жəне даму ұйымының арасындағы 
ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан 
Республикасының əлеуметтік-экономикалық 
жағдайына зерттеулер жүргізу

   136  Қазақстан мен Экономикалық ынтымақтастық 
жəне даму ұйымы арасында ынтымақтастықты 
нығайту жөніндегі Елдік бағдарламаны іске асыруды 
қамтамасыз ету

   159  Қазақстан Республикасы мен Экономикалық 
ынтымақтастық жəне даму ұйымының арасындағы 
ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан 
Республикасының əлеуметтік-экономикалық 
жағдайына зерттеулер жүргізуді қамтамасыз ету

 4    Iргелi ғылыми зерттеулер
  201   Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
   131  Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 

субъектілерін базалық қаржыландыруды қамтамасыз 
ету

  212   Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлiгi

   131  Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
субъектілерін базалық қаржыландыруды қамтамасыз 
ету

  213   Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты 
əлеуметтiк қорғау министрлiгi

   131  Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
субъектілерін базалық қаржыландыруды қамтамасыз 
ету

  225   Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі
   130  Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 

субъектілерін базалық қаржыландыру
   131  Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 

субъектілерін базалық қаржыландыруды қамтамасыз 
ету

   217  Ғылымды дамыту
    100 Мемлекеттік сыйақылар жəне стипендиялар
    101 Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық 

қызмет субъектілердің бағдарламалық-нысаналы 
қаржыландыру

    102 Ғылыми зерттеулерді грантпен қаржыландыру
    103 Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы жүргізу
    105 Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 

нəтижелерін коммерцияландыруға гранттар беру 
жөніндегі қызметтер

    106 Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
нəтижелерін коммерцияландыруды гранттық 
қаржыландыру

  226   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
   131  Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 

субъектілерін базалық қаржыландыруды қамтамасыз 
ету

  240   Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 
министрлігі

   131  Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
субъектілерін базалық қаржыландыруды қамтамасыз 
ету

  241   Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
   131  Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 

субъектілерін базалық қаржыландыруды қамтамасыз 
ету

  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі

   131  Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
субъектілерін базалық қаржыландыруды қамтамасыз 
ету

  247   Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігі

   131  Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
субъектілерін базалық қаржыландыруды қамтамасыз 
ету

 5    Жоспарлау жəне статистикалық қызмет
  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 

министрлігі
   232  Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге 

асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын 
қамтамасыз ету

    006 Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп 
қаржыландыру есебінен

    018 Грант есебінен
  243   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
   006  Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге 

асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын 
қамтамасыз ету

    006 Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп 
қаржыландыру есебінен

    018 Грант есебінен
   007  Өңірлердің бəсекеге қабілеттілігін арттыру жəне 

мемлекеттік басқаруды жетілдіру
    006 Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп 

қаржыландыру есебінен
    018 Грант есебінен
   081  Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету
    100 Статистикалық деректерді жинау, өңдеу жəне тарату 

жөніндегі қызметтер
    102 Қазақстан Республикасы халқының ұлттық санағын 

өткізу
  257   Облыстың қаржы басқармасы
   061  Бюджеттік инвестициялар жəне мемлекеттік-жекешелік 

əріптестік, оның ішінде концессия мəселелері жөніндегі 
құжаттаманы сараптау жəне бағалау

  258   Облыстың экономика жəне бюджеттік жоспарлау 
басқармасы

   001  Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау 
жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   005  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары
   061  Бюджеттік инвестициялар жəне мемлекеттік-жекешелік 

əріптестік, оның ішінде концессия мəселелері жөніндегі 
құжаттаманы сараптау жəне бағалау

   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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  299   Облыстың экономика жəне қаржы басқармасы
   001  Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау, 

қалыптастыру мен дамыту жүйесін, бюджетті атқару, 
облыстың коммуналдық меншігін басқару 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
   061  Бюджеттік инвестициялар жəне мемлекеттік-жекешелік 

əріптестік, оның ішінде концессия мəселелері жөніндегі 
құжаттаманы сараптау жəне бағалау

   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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  357   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
экономика жəне бюджеттік жоспарлау басқармасы

   001  Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау 
жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   004  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары
   061  Бюджеттік инвестициялар жəне мемлекеттік-жекешелік 

əріптестік, оның ішінде концессия мəселелері жөніндегі 
құжаттаманы сараптау жəне бағалау

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

   106  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 жəне 
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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

  453   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
жəне бюджеттік жоспарлау бөлімі

   001  Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау 
жүйесін қалыптастыру жəне дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   004  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары
   061  Бюджеттік инвестициялар жəне мемлекеттік-жекешелік 

əріптестік, оның ішінде концессия мəселелері жөніндегі 
құжаттаманы сараптау жəне бағалау

   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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   128  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін нысаналы даму трансферттері

  459   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
жəне қаржы бөлімі

   061  Бюджеттік инвестициялар жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік, оның ішінде концессия мəселелері жөніндегі 
құжаттаманы сараптау жəне бағалау

  727   Облыстың экономика басқармасы
   001  Экономикалық саясатты қалыптастыру мен дамыту 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   004  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары
   061  Бюджеттік инвестициялар жəне мемлекеттік-жекешелік 

əріптестік, оның ішінде концессия мəселелері жөніндегі 
құжаттаманы сараптау жəне бағалау

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерв 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 
транс ферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

 6    Жалпы кадрлық мəселелер
  623   Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 

жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі
   008  Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты 

институционалдық қолдау жəне мемлекеттік аппаратты 
кəсібилендіру, мемлекеттік қызмет көрсету сапасын 
қамтамасыз ету жəне сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алу тетіктерін жетілдіру

    006 Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп 
қаржыландыру есебінен

    018 Грант есебінен
   012  Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын 

тестілеу жөніндегі қызметтер
 9    Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер
  201   Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
   001  Қоғамдық тəртіпті қорғау жəне қоғамдық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи 
жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
алдын алу жəне оларды жою саласындағы мемлекеттік 
саясатты айқындау жəне оның іске асырылуын 
ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

    100 Қоғамдық тəртіпті қорғау жəне қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты 
айқындау жəне оның іске асырылуын ұйымдастыру 
жөніндегі уəкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

    101 Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін реттеу жөніндегі 
қызметтер

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
жəне мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    105 Табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою жөніндегі 
қызметтер

    106 Елдің қоғамдық тəртіп саласындағы саяси мүдделерін 
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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде 
концес сиялық жобалардың конкурстық құжаттама-
ларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті 
сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік 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

  217   Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
   001  Бюджеттік жоспарлауды, орындалуын жəне мемлекет-

тік бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз 
ету жəне экономикалық жəне қаржылық қылмыстар 
мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі 
қызметтер

    100 Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқары-
луын орындау мен бақылау жəне экономикалық жəне 
қаржылық қылмыстар мен бұзушылықтарға қарсы 
іс-қимыл саласында уəкілетті органның қызметін 
қамтамасыз ету

    103 Социологиялық, талдамалық зерттеулер жүргізу жəне 
консалтингтік қызметтер көрсету

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
жəне мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    105 Тарату жəне банкроттық рəсiмдерін жүргiзу
    106 Кинология орталығының қызметтері
    107 Оқу-əдiстемелiк орталықтың қызметтері
    108 «Байқоңыр» кешенінің жалға алынған мүлкін есепке алу
    109 Кедендiк сараптама жүргізу
    111 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің күрделі 

шығыстары
   067  Саяси партияларды қаржыландыру
   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 жəне мемлекеттік-
жеке шелік əріптестік жобалардың, оның ішінде 
концессиялық жобалардың конкурстық құжаттама-
ларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті 
сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық 
жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резерві 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 резерві 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

  241   Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
   001  Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ жəне мұнай-

химия өнеркəсібі жəне қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

    100 Энергетика, атом энергиясы, мұнай, газ жəне мұнай-
химия өнеркəсібі жəне қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі уəкілетті 
органның қызметін қамтамасыз ету

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
жəне мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    105 Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі 
мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке 
алуды жүргізуді қамтамасыз ету

    106 Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 
ведомстволық бағынысты ұйымдардың күрделі 
шығыстары

    111 Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 
күрделі шығыстары

    112 Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 
ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің 
күрделі шығыстары

   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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде 
концессиялық жобалардың конкурстық құжаттама-
ларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті 
сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік 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

  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі

   001  Стандарттау, метрология, өнеркəсіп, инвестициялар 
тарту, геология, индустриялық саясатты қалыптастыру, 
инфрақұрылымды жəне бəсекелестік нарықты, 
көлік жəне коммуникацияны, құрылыс, тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығын дамыту саласында 
мемлекеттік саясатты қалыптастыру жəне іске асыру

    100 Стандарттау, метрология, өнеркəсіп, инвестициялар 
тарту, геология, индустриялық саясатты қалыптастыру, 
инфрақұрылымды жəне бəсекелестік нарықты, 
көлік жəне коммуникацияны, құрылыс, тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығын дамыту саласындағы 
уəкілетті органның қызметін қамтамасыз ету
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(Жалғасы. Басы 17-20-беттерде) 

(Жалғасы 22-бетте) 

    103 Социологиялық, талдамалық зерттеулер жүргізу жəне 
консалтингтік қызметтер көрсету

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
жəне мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    105 «Transport tower» əкімшілік-технологиялық кешені 
ғимаратын күтіп-ұстау

    111 Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігінің күрделі шығыстары

   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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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

  243   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
   001  Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау саласындағы саясатты 
қалыптастыру жəне дамыту, табиғи монополиялар 
субъектілерінің жəне статистика қызметі саласындағы 
қызметті peттеу, бəсекелестікті қорғауды қамтамасыз 
ету, өңірлік даму жəне кəсіпкерлікті дамыту 
саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін 
қызметтер

    100 Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау саласындағы саясатты 
қалыптастыру жəне дамыту, табиғи монополиялар 
субъектілерінің жəне статистика қызметі саласындағы 
қызметті peттеу, бəсекелестікті қорғауды қамтамасыз 
ету, өңірлік даму жəне кəсіпкерлікті дамыту 
саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі уəкілетті 
органның қызметін қамтамасыз ету

    102 Экономика, сауда, мемлекеттік басқару, өңірлік 
даму жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
салаласында сараптамалық жəне консалтинг 
қызметтерін көрсету, зерттеулерді жүзеге асыру

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
жəне мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    105 Бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына 
бағалау жүргізу

    106 Бюджеттік инвестициялар, бюджеттік кредиттеу 
мен мемлекеттік-жекешелік əріптестік, оның ішінде 
концессия, мемлекеттік кепілдіктерді ұсыну үшін 
инвестициялық жобаларды сараптау жəне бағалау

    108 Қазақстан Республикасының егемен кредиттік 
рейтингін қайта қарау мəселелері бойынша 
халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

    109 Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз 
ету жөніндегі қызметтер

    111 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің күрделі шығыстары

   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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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

  246   Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық 
қоғам министрлігі

   001  Дін істері жəне азаматтық қоғам саласындағы 
мемлекеттік саясатты қалыптастыру

    100 Дін істері жəне азаматтық қоғам саласындағы уəкілетті 
органның қызметін қамтамасыз ету

    103 Социологиялық, талдамалық зерттеулер жүргізу жəне 
консалтингтік қызметтер көрсету

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
жəне мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    111 Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық 
қоғам министрлігінің күрделі шығыстары

   002  Діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру

    100 Конфессияаралық келісімді нығайту бойынша 
мемлекеттік саясатты іске асыру

   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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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

  247   Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігі

   001  Қорғаныс, аэроғарыш өнеркəсібі жəне электрондық 
өнеркəсіп, ақпараттандыру жəне байланыс 
саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), 
жұмылдыру даярлығы жəне жұмылдыру саласындағы 
мемлекеттік саясатты қалыптастыру жəне іске асыру, 
мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру жəне 
дамыту, бірыңғай əскери-техникалық саясатты жəне 
əскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, 
қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру 
жəне орындау саласындағы басшылық

    100 Қорғаныс, аэроғарыш өнеркəсібі жəне электрондық 
өнеркəсіп, ақпараттандыру жəне байланыс 
саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), 
жұмылдыру даярлығы жəне жұмылдыру саласындағы 
уəкілетті органның қызметін қамтамасыз ету, 
мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру жəне 
дамыту, бірыңғай əскери-техникалық саясатты жəне 
əскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, 
қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру 
жəне орындау саласындағы басшылық

    103 Социологиялық, талдамалық зерттеулер жүргізу жəне 
консалтингтік қызметтер көрсету

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
жəне мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    111 Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігінің күрделі шығыстары

   002  Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру 
ақпараттық жүйесін құру

   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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резерві 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 резерві 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

  263   Облыстың ішкі саясат басқармасы
   078  Өңірде діни ахуалды зерделеу жəне талдау
  265   Облыстың кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті жəне өнеркəсіпті 

дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

   002  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   006  Ақпараттық жүйелер құру
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен 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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  269   Облыстың дін істері басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   004  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары
   005  Өңірде діни ахуалды зерделеу жəне талдау
   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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   061  Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне 

автомобиль жолдары басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде құрылыс, көлік жəне коммуникация 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   061  Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
   079  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен 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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  288   Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы 
басқармасы

   061  Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
  289   Облыстың кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде кəсіпкерлік пен туризмді дамыту 

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
   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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
трансферттер

   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 жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  364   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті жəне өнеркəсіпті 
дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   004  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   006  Ақпараттық жүйелер құру
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   106  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 жəне 
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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

  369   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дін 
істері басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде дін қызметі саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   004  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары
   005  Өңірде діни ахуалды зерделеу жəне талдау
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   106  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 жəне 
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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

  373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
құрылыс басқармасы

   061  Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
  406   Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау 

жөнiндегi есеп комитетi 
   007  Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау жүйесін 

жетілдіру
    100 Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау органдары 

кадрларының біліктілігін арттыру жəне оларды қайта 
даярлау

    101 Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 
саласындағы зерттеулер

  454   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік 
жəне ауыл шаруашылығы бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті жəне ауыл 
шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   007  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен 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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу
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   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   128  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін нысаналы даму трансферттері

  458   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне 
автомобиль жолдары бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль 
жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

   013  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   020  Ақпараттық жүйелер құру
   067  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен 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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   128  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін нысаналы даму трансферттері

  459   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
жəне қаржы бөлімі

   001  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
экономикалық саясаттын қалыптастыру мен 
дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару 
жəне коммуналдық меншігін басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   015  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен 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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   128  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін нысаналы даму трансферттері

  466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, 
қала құрылысы жəне құрылыс бөлімі

   040  Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
  467   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс 

бөлімі
   040  Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
  471   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене 

шынықтыру жəне спорт бөлімі
   001  Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру жəне 

спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   018  Мемлекеттік органның 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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   128  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін нысаналы даму трансферттері

  472   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, 
сəулет жəне қала құрылысы бөлімі

   040  Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
  475   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік, 

ауыл шаруашылығы жəне ветеринария бөлімі
   001  Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті, ауыл шаруашылығы 

мен ветеринарияны дамыту саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   067  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен 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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   128  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін нысаналы даму трансферттері

  482   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік 
жəне туризм бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті жəне туризмді 
дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның 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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   128  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін нысаналы даму трансферттері

  483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары, құрылыс жəне тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   045  Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
   066  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен 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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   128  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін нысаналы даму трансферттері

  486   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер 
қатынастары, сəулет жəне қала құрылысы бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сəулет жəне 
қала құрылысын реттеу 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
   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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   128  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін нысаналы даму трансферттері

  490   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне 
автомобиль жолдары бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық, 
жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары 
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
   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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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
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   121  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   128  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін нысаналы даму трансферттері

  492   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы 
бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   013  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   022  Ақпараттық жүйелер құру
   067  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен 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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   128  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін нысаналы даму трансферттері

  493   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік, 
өнеркəсіп жəне туризм бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті, өнеркəсіпті жəне 
туризмді дамыту 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
   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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   128  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін нысаналы даму трансферттері

  494   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік 
жəне өнеркəсіп бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті жəне өнеркəсіпті 
дамыту 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
   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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   128  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін нысаналы даму трансферттері

  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, 
құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде сəулет, құрылыс, тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі жəне 
автомобиль жолдары 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
   040  Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
   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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   128  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін нысаналы даму трансферттері

  623   Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

   001  Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк 
саясатты қалыптастыру мен іске асыру

    100 Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк 
саясатты қалыптастыру жəне іске асыру жөніндегі 
уəкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

    101 Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық 
мониторинг жүргізу бойынша мемлекеттік əлеуметтік 
тапсырысты қалыптастыру жəне іске асыру

    103 Социологиялық, талдамалық зерттеулер жүргізу жəне 
консалтингтік қызметтер көрсету

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
жəне мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    111 Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет 
істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің күрделі шығыстары

   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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резерві 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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi 
есебінен іс-шаралар өткізу

  700   Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта 
жəне су ресурстары басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде жер қойнауын пайдалану, қоршаған 
орта жəне су ресурстары 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
   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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
трансферттер

   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 жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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  Облыстардың, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астананың бюджеттерінен берілетін 
нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, 
табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық 
бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына 
қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстардың, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астананың бюджеттерінен берілетін 
нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, 
табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық 
бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына 
қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  701   Облыстың кəсіпкерлік, сауда жəне туризм басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті, сауданы жəне 
туризмді дамыту 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
   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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
трансферттер

   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 жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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  Облыстардың, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астананың бюджеттерінен берілетін 
нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, 
табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық 
бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына 
қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстардың, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астананың бюджеттерінен берілетін 
нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, 
табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық 
бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына 
қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  723   Облыстың кəсіпкерлік, индустриялды-инновациялық 
даму жəне туризм басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде кəсіпкерлік, индустриалдық-
инновациялық қызметті жəне туризмды дамыту 
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
   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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері
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(Жалғасы бар) 

  730   Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоныр» 
кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету 
басқармасы

   001  Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоныр» 
кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   004  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерв 

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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде 
концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті 
сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік 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 
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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  801   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен 
қамту, əлеуметтік бағдарламалар жəне азаматтық хал 
актілерін тіркеу бөлімі 

   001  Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, əлеуметтік 
бағдарламалар жəне 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
   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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде 
концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті 
сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік 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 
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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   128  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін нысаналы даму трансферттері

02     Қорғаныс

 1    Əскери мұқтаждар
  120   Облыс əкімінің аппараты
   010  Жалпыға бірдей əскери міндетті атқару шеңберіндегі 

іс-шаралар
   011  Аумақтық қорғанысты даярлау жəне облыс ауқымдағы 

аумақтық қорғаныс
  121   Республикалық маңызы бар қала, астана əкімінің 

аппараты
   010  Жалпыға бірдей əскери міндетті атқару шеңберіндегі 

іс-шаралар
   011  Аумақтық қорғанысты даярлау жəне республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың аумақтық қорғаныс
  122   Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты
   005  Жалпыға бірдей əскери міндетті атқару шеңберіндегі 

іс-шаралар
  208   Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
   001  Қорғанысты жəне Қазақстан Республикасының Қарулы 

Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік 
саясатты айқындау жəне іске асыру жөніндегі 
қызметтер 

    100 Қорғанысты жəне Қазақстан Республикасының Қарулы 
Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік 
саясатты айқындау жəне іске асыру жөніндегі уəкілетті 
органның қызметін қамтамасыз ету 

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
жəне мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

   047  Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 
жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

    100 Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 
жауынгерлік əзірлігін арттыру

    101 Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету
    102 Əскерге шақыру жасына дейінгілерді əскери-

техникалық мамандықтар бойынша даярлау
    104 Қарулы Күштердің объектілерін салу
    105 Əскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету
    106 Қару-жарақ, əскери жəне өзге де техниканы, əскери 

мақсаттағы жабдықтарды жəне байланыс жүйелерін 
жаңғырту, қалпына келтіру жəне сатып алу

    107 Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару 
жүйесін құру

    111 Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі 
шығыстары

   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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi 
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

  296   Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы
   003  Жалпыға бірдей əскери міндетті атқару шеңберіндегі 

іс-шаралар
   007  Аумақтық қорғанысты дайындау жəне облыстық 

ауқымдағы аумақтық қорғанысы
  736   Облыстың жұмылдыру даярлығы жəне азаматтық 

қорғау басқармасы
   003  Жалпыға бірдей əскери міндетті атқару шеңберіндегі 

іс-шаралар
   007  Аумақтық қорғанысты дайындау жəне облыстық 

ауқымдағы аумақтық қорғанысы
 2    Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды 

ұйымдастыру
  120   Облыс əкімінің аппараты
   012  Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы жəне 

жұмылдыру
   014  Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын 

алу жəне жою
  121   Республикалық маңызы бар қала, астана əкімінің 

аппараты
   012  Жұмылдыру дайындығы жəне республикалық маңызы 

бар қаланы, астананы жұмылдыру
   014  Республикалық маңызы бар қалалар, астана 

ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу жəне 
оларды жою

   015  Халықты, объектілерді жəне аумақтарды табиғи жəне 
дүлей зілзалалардан инженерлік қорғау бойынша 
жұмыстар жүргізу

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  122   Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты
   006  Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы 

төтенше жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою
   007  Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, 

сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары 
құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу 
жəне оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

  201   Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
   060  Табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайлардың алдын алу жəне жою саласындағы 
қызметті ұйымдастыру

    102 Табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою

    103 Табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардан қорғау объектілерін салу жəне 
реконструкциялау

    104 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы 
қалаларының бюджеттеріне халықты, объектілер мен 
аумақтарды табиғи дүлей зілзалалардан инженерлік 
қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге берілетін 
нысаналы даму трансферттері

    111 Төтенше жағдайлар жөніндегі органдардың жəне 
ведомстволық бағынысты мекемелердің күрделі 
шығыстары

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою 
кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   002  Жұмылдыру дайындығы мен төтенше жағдайлардың 

объектілерін дамыту
   036  Халықты, объектілерді жəне аумақтарды табиғи жəне 

дүлей зілзалалардан инженерлік қорғау жөнінде 
жұмыстар жүргізу

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне 

автомобиль жолдары басқармасы
   005  Жұмылдыру дайындығы мен төтенше жағдайлардың 

объектілерін дамыту
   006  Халықты, объектілерді жəне аумақтарды табиғи жəне 

дүлей зілзалалардан инженерлік қорғау жөнінде 
жұмыстар жүргізу

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  287   Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи 

жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, 
азаматтық қорғаныс саласындағы уəкілетті 
органдардың аумақтық органы

   002  Аумақтық органның жəне ведомстволық бағынысты 
мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары

   003  Облыс ауқымындағы азаматтық қорғаныстың іс-
шаралары

   004  Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу 
жəне оларды жою

   007  Халықты, объектілерді жəне аумақтарды табиғи жəне 
дүлей зілзалалардан инженерлік қорғау бойынша 
жұмыстар жүргізу

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   106  Əлеуметтік, табиғи жəне 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

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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

  288   Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы 
басқармасы

   010  Жұмылдыру дайындығы жəне төтенше жағдайлар 
объектілерін дамыту

   016  Халықты, объектілерді жəне аумақтарды табиғи жəне 
дүлей зілзалалардан инженерлік қорғау жөнінде 
жұмыстар жүргізу

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  296   Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   005  Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы жəне 

жұмылдыру
   009  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   014  Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын 

алу жəне жою
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен 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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
құрылыс басқармасы

   030  Жұмылдыру дайындығы жəне төтенше жағдайлар 
объектілерін дамыту

  387   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
бюджетінен қаржыландырылатын табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық 
қорғаныс саласындағы органдардың аумақтық органы

   003  Аумақтық органның жəне ведомстволық бағынысты 
мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары

   004  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
азаматтық қорғаныс іс-шаралары

   005  Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы 
төтенше жағдайлардың алдын-алу жəне жою

   106  Əлеуметтік, табиғи жəне 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

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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

  736   Облыстың жұмылдыру даярлығы жəне азаматтық 
қорғау басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде жұмылдыру даярлығы жəне 
азаматтық қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   005  Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы жəне 

жұмылдыру
   009  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   014  Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын 

алу жəне жою
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен 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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне 
берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

03     Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-
атқару қызметі

 1    Құқық қорғау қызметi
  201   Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
   015  Халықты жеке басты куəландыратын құжаттармен, 

жүргізуші куəліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік 
тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен 
қамтамасыз ету

   076  Қоғамдық тəртіпті сақтау жəне қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету

    100 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

    101 Қоғамдық тəртіпті сақтау жəне қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

    103 Облыстық бюджеттерге дағдарыстық жағдай қаупі 
төнген жəне туындаған кезде іс-қимылдар бойынша 
оқу-жаттығулар жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

    105 Облыстық бюджеттерге жəне Алматы қаласының 
бюджетіне қоғамдық тəртіп пен қауіпсіздік объектілерін 
салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

    108 Іс жүргізу əрекеттерін жүзеге асыру, сондай-
ақ қылмыстық процеске қатысатын адамдардың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз 
ету

    111 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
күрделі шығыстары

    112 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі 
шығыстары

    113 Тіркелген жəне заңсыз сақталған қаруды, оқ-дəрілерді 
жəне жарылғыш заттарды ерікті түрде өтемді 
тапсыруды ынталандыру

    114 Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша 
Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының қызметін 
қамтамасыз ету

    115 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету жəне Ұлттық ұланды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    116 Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының күрделі 
шығыстары

    121 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы 
қалаларының бюджеттеріне ішкі істер органдары 
қызметкерлерінің сыныптық біліктілігі үшін үстемеақы 
мөлшерлерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

    122 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы 
қалаларының бюджеттеріне ішкі істер органдары 
қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларын 
көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   078  Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін 
жүзеге асыру

    100 Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру
    101 Қызметтік ғимараттар кешенін салу
  217   Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
   096  Жедел - іздестіру қызметін жəне сотқа дейінгі тергеп-

тексеруді жүзеге асыру
    100 Жедел іздестіру қызметі
    101 Сотқа дейінгі тексеру 
  252   Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 

ішкі істер органы
   001  Облыс аумағында қоғамдық тəртіптті жəне қауіпсіздікті 

сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   003  Қоғамдық тəртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды 

көтермелеу 
   005  Ақпараттық жүйелер құру
   006  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   008  Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
   013  Белгілі тұратын жері жəне құжаттары жоқ адамдарды 

орналастыру қызметтері
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   014  Əкімшілік тəртіппен тұткындалған адамдарды ұстауды 

ұйымдастыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   015  Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   024  Дағдарыстық жағдай қаупі төнген жəне туындаған 

кезде іс-қимылдар бойынша оқу-жаттығу жүргізу
   025  Халықаралық маңызы бар іс-шараларды өткізу 

уақытында қоғамдық тəртіпті сақтауды қамтамасыз ету
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен 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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 жəне мемлекеттік-
жекешелік əріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 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 
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 жəне 
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 жəне 
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  Əлеуметтік, табиғи жəне 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк 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 əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   003  Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту
   053  Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік объектілерін салу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   067  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік 
объектілерін салуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен


