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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ 

ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІ 
КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 23 қараша                №17-1/300           Астана қаласы 

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ағаш кесудің 
барлық түріне тыйым салу туралы» Қазақстан 

Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман 
шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті 

төрағасының міндетін атқарушының 
2015 жылғы 11 желтоқсандағы №319 бұйрығына өзгеріс 

пен толықтыру енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде ағаш кесудің барлық түріне тыйым 

салу туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман 
шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті төрағасының міндетін атқарушының 
2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 319 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №12858 болып тіркелген, 2016 жылғы 18 қаңтардағы 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс пен толықтыру 
енгізілсін:

1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Ертіс орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваты республикалық мемлекеттік 

мекемесінің мемлекеттік орман қоры учаскелеріндегі екпелерде ағаш кесудің барлық 
түріне (өтiмдi қоқырсуды жинаудан жəне Ресей Федерациясымен мемлекеттік шека-
раны демаркациялау шебінде соқпақтарды шабудан басқа) осы Бұйрық қолданысқа 
енгізілген күннен бастап 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тыйым салынсын»;

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Павлодар облыстық орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы осы бұйрықтың орындалуына бақылау жасалуын қамтамасыз етсін.».
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы 

жəне жануарлар дүниесі комитетінің Орман жəне ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 
басқармасы заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағазға басылған жəне электрондық түрдегі көшірмесінің 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актiлерiнiң 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

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

Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті 
төрағасының міндетін атқарушы Қ.ҮСТЕМІРОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
11 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16075 болып енгізілді. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 7 қараша             №446           Астана қаласы

«Сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып 
табылатын ерекше маңызды топтық және оқшау сумен 

жабдықтау жүйелерінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің

2015 жылғы 31 наурыздағы № 19-3/297 бұйрығына өзгеріс 
енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын ерекше маңызды 

топтық жəне оқшау сумен жабдықтау жүйелерінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 19-
3/297 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 11332 
болып тіркелген, 2015 жылғы 15 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып 
табылатын ерекше маңызды топтық жəне оқшау сумен жабдықтау жүйелерінің тізбесі 
көрсетілген бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары 
комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің ресми жа-
риялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

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

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің міндетін атқарушы Қ.АЙТУҒАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Қаржы министрі
______________Ж. Қасымбек ______________Б. Сұлтанов
2017 жылғы 1 қараша   2017 жылғы 6 қараша
 
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Энергетика
министрі ______________Қ. Бозымбаев
 2017 жылғы 21 қазан 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін 
атқарушының 2017 жылғы 7 қарашадағы №446 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 31 наурыздағы № 19-3/297 бұйрығымен бекітілген

Сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын ерекше маңызды 
топтық жəне оқшау сумен жабдықтау жүйелерінің тізбесі

№ Облыстар бойынша объектілердің атауы
1. Топтық жүйелер
Ақмола облысы

1. «Көкшетау» өнеркəсіп су құбыры
2. «Нұра» топтық су құбыры
3. «Торғай – Төменгі Торғай – Қайғарлы» топтық су құбыры
4. «Дамса – Научный – Степное» топтық су құбыры
5. «Койтас – Ажы» топтық су құбыры
6. «Шантөбе» топтық су құбыры
7. «Оразақ» топтық су құбыры

Алматы облысы
8. «Бозой» топтық су құбыры
9. «Шенгелді» топтық су құбыры

Атырау облысы
10. «Атырау – Мақат» топтық су құбыры
11. «Индер – Миялы» топтық су құбыры
12. «Қоянды» топтық су құбыры
13. «Құлсары – Тұрғызба – Шоқпартоғай – Аққызтоғай» топтық су құбыры
14. «Миялы – Жангелдин – Жасқайрат» топтық су құбыры
15. «Мұздыбұлақ – Қарабау» топтық су құбыры

Батыс Қазақстан облысы
16. «Каменский» топтық су құбыры
17. «Орда» топтық су құбыры
18. «Сырым» топтық су құбыры
19. «Шыңғырлау» топтық су құбыры
20. «Қазталов – Əжбай» топтық су құбыры
21. «Пугачев – Аралтал» топтық су құбыры
22. «Жалпақтал – Қараөзен» топтық су құбыры
23. «Ұялы – Саралжын» топтық су құбыры

Қарағанды облысы
24. Қаныш Сəтбаев атындағы канал
25. «Төменгі Тоқырау кен орны» топтық су құбыры

Қостанай облысы
26. «Владыкин» топтық су құбыры
27. «Есіл» топтық су құбыры
28. «Железнодорожный» топтық су құбыры
29. «Лихачев» топтық су құбыры
30. «Смирнов» топтық су құбыры
31. «Ұзынкөл» топтық су құбыры
32. «Ашутасты – Родина» топтық су құбыры
33. «Свердлов» топтық су құбыры
34. «Волгоград» топтық су құбыры
35. «Терісаққан» топтық су құбыры

Қызылорда облысы
36. «Арал – Сарыбұлақ» топтық су құбыры
37. «Жиделі» топтық су құбыры
38. «Октябрь» топтық су құбыры

Маңғыстау облысы
39. «Ақжігіт – Майлы» топтық су құбыры
40. «Бесқұдық – Бекін» топтық су құбыры
41. «Жетеш – Тұщықұдық – Шебір» топтық су құбыры
42. «Қазба – Ақшымырау – Қызан» топтық су құбыры
43. «Ақшұқыр – Саин» топтық су құбыры

Оңтүстік Қазақстан облысы
44. «Арыс» топтық су құбыры
45. «Сарыағаш» топтық су құбыры
46. «Шəуілдір» топтық су құбыры
47. «Қажымұқан – Қараспан» топтық су құбыры
48. «Дарбаза» топтық су құбыры
49. «Жетісай» топтық су құбыры
50. «Тасты-Шу» топтық су құбыры

Солтүстік Қазақстан облысы
51. «Булаев» топтық су құбыры
52. «Есіл» топтық су құбыры
53. «Преснов» топтық су құбыры
54. «Сергеев» топтық су құбыры
55. «Соколов» топтық су құбыры
56. «Екатеринов – Матросов – Сəбит – Святодухов - Зеленная Роща – Светлое 

– Чапаев» топтық су құбыры
57. «Пресноредуть – Песчанка – Макарьев – Западное» топтық су құбыры
58. «Қарақамыс – Озерное – Бауман – Ақбалық – Жалтырша» топтық су 

құбыры
59. «Краснознаменск» топтық су құбыры

Шығыс Қазақстан облысы
60. «Белағаш» топтық су құбыры
61. «Ақбұзау – Қаражал – Салқынтөбе» топтық су құбыры

Ақтөбе облысы
62. «Айырқызыл – Ақши – Ырғыз» топтық су құбыры
63. «Айке – Тереңсай» топтық су құбыры
64. «Қарабұтақ – Еңбекту» топтық су құбыры

Жамбыл облысы
65. «Ынтымақ» топтық су құбыры

2. Оқшау жүйелер
Ақтөбе облысы

66. «Айырқызыл» оқшау су құбыры
67. «Комсомол» оқшау су құбыры
68. «Мəртөк» оқшау су құбыры
69. «Мұғалжар» оқшау су құбыры
70. «Бозой» оқшау су құбыры
71. «Қауылжар» оқшау су құбыры
72. «Бегімбет» оқшау су құбыры

73. «Жылан» оқшау су құбыры
74. «Шілікті» оқшау су құбыры
75. «Тоғыз» оқшау су құбыры
76. «Қарашоқат» оқшау су құбыры
77. «Шоқсу – Шалқар» оқшау су құбыры
78. «Көпмола» оқшау су құбыры
79. «Қопатай» оқшау су құбыры
80. «Кеңдала» оқшау су құбыры
81. «Ұлпан» оқшау су құбыры
82. «Қайдауыл» оқшау су құбыры
83. «Мөңкеби» оқшау су құбыры
84. «Қауылжар станциясы» оқшау су құбыры
85. «Ақеспе» оқшау су құбыры
86. «Қотыртас» оқшау су құбыры
87. «Қаратоғай» оқшау су құбыры
88. «Тумалыгүл» оқшау су құбыры
89. «Қарауылкелді» оқшау су құбыры
90. «Ноғайты» оқшау су құбыры
91. «Жарлы» оқшау су құбыры
92. «Бұлактыкөл» оқшау су құбыры
93. «Қандыағаш» оқшау су құбыры
94. «Ақкемір» оқшау су құбыры
95. «Жұрын» оқшау су құбыры
96. «Қайынды» оқшау су құбыры
97. «Ащысай» оқшау су құбыры
98. «Жағабұлақ» оқшау су құбыры
99. «Бірлік» оқшау су құбыры
100. «Бестамақ» оқшау су құбыры
101. «Тамды» оқшау су құбыры
102. «Үшқұдық» оқшау су құбыры
103. «Алға» оқшау су құбыры
104. «Құмқұдық» оқшау су құбыры
105. «Үшқатта» оқшау су құбыры
106. «Жайсан» оқшау су құбыры
107. «Хлебодар» оқшау су құбыры
108. «Темір» оқшау су құбыры
109. «Шұбарқұдық» оқшау су құбыры
110. «Алтықарасу» оқшау су құбыры
111. «Қопа» оқшау су құбыры
112. «Қобда» оқшау су құбыры
113. «Əлия» оқшау су құбыры
114. «Акраб» оқшау су құбыры
115. «Бегалы» оқшау су құбыры
116. «Калиновка» оқшау су құбыры
117. «Қызылжар» оқшау су құбыры
118. «Жиренқопа» оқшау су құбыры
119. «Өтек» оқшау су құбыры
120. «Сарбұлақ» оқшау су құбыры
121. «Бадамша» оқшау су құбыры
122. «Əлімбет» оқшау су құбыры
123. «Степное» оқшау су құбыры
124. «Ақжайық» оқшау су құбыры
125. «Ащылысай» оқшау су құбыры
126. «Ақкөл» оқшау су құбыры
127. «Қарабұтақ» оқшау су құбыры
128. «Жосалы» оқшау су құбыры
129. «Қайрақты» оқшау су құбыры
130. «Ш. Қалдаяқов» оқшау су құбыры
131. «Петропавловка» оқшау су құбыры
132. «Мамыт» оқшау су құбыры
133. «Ойыл» оқшау су құбыры
134. «Етпетал» оқшау су құбыры
135. «Көптоғай» оқшау су құбыры
136. «Жамбыл» оқшау су құбыры

Атырау облысы
137. «Аққыстау» оқшау су құбыры
138. «Томан» оқшау су құбыры
139. «Нарын» оқшау су құбыры
140. «Исатай» оқшау су құбыры
141. «Кудряшов» оқшау су құбыры
142. «Ганюшкин» оқшау су құбыры
143. «РТС» оқшау су құбыры
144. «Самаркино» оқшау су құбыры
145. «Жыланды» оқшау су құбыры
146. «Дəулеткерей» оқшау су құбыры
147. «Жұмекен» оқшау су құбыры
148. «Алға – Иманов» оқшау су құбыры
149. «Нұржау» оқшау су құбыры
150. «Көптоғай» оқшау су құбыры
151. «Сафон» оқшау су құбыры
152. «Жаңа – Қаратон» оқшау су құбыры
153. «Қосшағыл» оқшау су құбыры
154. «Махамбет» оқшау су құбыры
155. «Ақ - Көл» оқшау су құбыры
156. «Қиғаш» оқшау су құбыры
157. «Шортанбай» оқшау су құбыры
158. «Бірлік» оқшау су құбыры
159. «Орлы» оқшау су құбыры
160. «Тұшықұдық» оқшау су құбыры
161. «Дендер» оқшау су құбыры
162. «Есбол» оқшау су құбыры
163. «Сарытоғай» оқшау су құбыры
164. «Яманка» оқшау су құбыры
165. «Забурын» оқшау су құбыры
166. «Береке» оқшау су құбыры
167. «Алға» оқшау су құбыры
168. «Сельхозтехника» оқшау су құбыры
169. «Х. Ерғалиев» оқшау су құбыры
170. «Өркен» оқшау су құбыры
171. «Жасталап» оқшау су құбыры
172. «ММС-Жанауыл» оқшау су құбыры
173. «Жанбай» оқшау су құбыры
174. «Ескі Сарайшық» оқшау су құбыры
175. «Бөдене» оқшау су құбыры
176. «Өрлік» оқшау су құбыры
177. «Приморье» оқшау су құбыры
178. «Еңбекшіл» оқшау су құбыры
179. «Бейбарыс» оқшау су құбыры
180. «Акжайык» оқшау су құбыры
181. «Есбол» оқшау су құбыры
182. «Қосшағыл» оқшау су құбыры 
183. «Ақызтоғай» оқшау су құбыры 
184. «Шоқпартоғай» оқшау су құбыры 
185. «Майкөмген» оқшау су құбыры 
186. «Жарсуат» оқшау су құбыры 
187. «Көктоғай» оқшау су құбыры
188. «Дина Нұрпейісова» оқшау су құбыры
189. «Ақтоғай» оқшау су құбыры
190. «Талдыкөл» оқшау су құбыры

Батыс Қазақстан облысы
191. «Шапай» оқшау су құбыры
192. «Алғабас» оқшау су құбыры
193. «Қарауылтөбе» оқшау су құбыры
194. «Жұбан» оқшау су құбыры
195. «Алмалы» оқшау су құбыры
196. «Макарово» оқшау су құбыры
197. «Первосоветское» оқшау су құбыры
198. «Чесноково» оқшау су құбыры
199. «Мичурино» оқшау су құбыры
200. «Даринское» оқшау су құбыры
201. «Железново» оқшау су құбыры
202. «Қазталов» оқшау су құбыры
203. «Жалпақтал» оқшау су құбыры
204. «Қараоба» оқшау су құбыры
205. «Қышанкөл» оқшау су құбыры
206. «Жаңақала» оқшау су құбыры
207. «Теректі» оқшау су құбыры
208. «Атамекен» оқшау су құбыры
209. «Ақбұлақ» оқшау су құбыры
210. «Қарағаш» оқшау су құбыры
211. «Лубенка» оқшау су құбыры
212. «Полтавка» оқшау су құбыры
213. «Белогорка» оқшау су құбыры
214. «Қоңыр» оқшау су құбыры
215. «Аралтөбе» оқшау су құбыры
216. «Тасқұдық» оқшау су құбыры
217. «Қаратөбе» оқшау су құбыры
218. «Шөптікөл» оқшау су құбыры
219. «Сулыкөл» оқшау су құбыры
220. «Қарақамыс» оқшау су құбыры
221. «Ақтайсай» оқшау су құбыры
222. «Тайпақ» оқшау су құбыры
223. «Қабыршақты» оқшау су құбыры
224. «Махамбет» оқшау су құбыры
225. «Набережное» оқшау су құбыры
226. «Жамбыл» оқшау су құбыры
227. «Достық» оқшау су құбыры
228. «Талдыбұлақ» оқшау су құбыры
229. «Бұлан» оқшау су құбыры
230. «Алғабас-Сырым» оқшау су құбыры
231. «Төңкеріс» оқшау су құбыры
232. «Көнеккеткен» оқшау су құбыры
233. «Жайық» оқшау су құбыры
234. «Долинное» оқшау су құбыры
235. «Ұзынкөл» оқшау су құбыры
236. «Сары-өмір» оқшау су құбыры
237. «Покатиловка» оқшау су құбыры
238. «Ақсуат» оқшау су құбыры
239. «Қөскөл» оқшау су құбыры
240. «Қоржын» оқшау су құбыры
241. «Жаңажол» оқшау су құбыры
242. «Жұлдыз» оқшау су құбыры
243. «Қарасу» оқшау су құбыры
244. «Новенький» оқшау су құбыры
245. «Ақжайық» оқшау су құбыры
246. «Ақсоғым» оқшау су құбыры
247. «Бозай» оқшау су құбыры
248. «Шағатай» оқшау су құбыры
249. «Приречное» оқшау су құбыры
250. «Богдановка» оқшау су құбыры
251. «Анката» оқшау су құбыры
252. «Тоғанас» оқшау су құбыры
253. «Шағырлой» оқшау су құбыры
254. «Қособа» оқшау су құбыры
255. «Қосарал» оқшау су құбыры
256. «Жарсуат» оқшау су құбыры
257. «Кентүбек» оқшау су құбыры
258. «Ақбұлақ» оқшау су құбыры
259. «Қарағанды» оқшау су құбыры
260. «Бумакөл» оқшау су құбыры
261. «Успеновка» оқшау су құбыры
262. «Қарақұдық» оқшау су құбыры
263. «Приуральный» оқшау су құбыры
264. «Березовка» оқшау су құбыры
265. «Ханкөл» оқшау су құбыры
266. «Егіндікөл» оқшау су құбыры
267. «Мергенево» оқшау су құбыры
268. «Бударино» оқшау су құбыры
269. «Есенсай» оқшау су құбыры
270. «Жиекқұм» оқшау су құбыры
271. «Көпжасар» оқшау су құбыры

272. «Болашақ» оқшау су құбыры
273. «Тасқала» оқшау су құбыры
274. «Өркен» оқшау су құбыры
275. «Мереке» оқшау су құбыры
276. «Атамекен» оқшау су құбыры
277. «Достық» оқшау су құбыры
278. «Аққайнар» оқшау су құбыры
279. «Айнабұлақ» оқшау су құбыры
280. «Ақау» оқшау су құбыры
281. «Оян» оқшау су құбыры

Қарағанды облысы
282. «Теміржолсу - Қарағанды» оқшау су құбыры
283. «Ағадыр» оқшау су құбыры
284. «Донғал» оқшау су құбыры
285. «Тағалы» оқшау су құбыры
286. «Дария» оқшау су құбыры
287. «Сейфулин кенті (с.Жарық)» оқшау су құбыры
288. «Босаға» оқшау су құбыры
289. «Қарамұрын» оқшау су құбыры
290. «ЛПЗ-811шм (с.Байғара)» оқшау су құбыры
291. «Киік» оқшау су құбыры
292. «Мойынты» оқшау су құбыры
293. «Байдалы - Би» оқшау су құбыры
294. «Түгіскен» оқшау су құбыры
295. «Ералиев» оқшау су құбыры
296. «Ақтүбек» оқшау су құбыры
297. «Ынтымақ» оқшау су құбыры
298. «Ынталы» оқшау су құбыры
299. «Ақтау» оқшау су құбыры
300. «Ақтайлақ» оқшау су құбыры
301. «Атасу» оқшау су құбыры
302. «Сарышаған» оқшау су құбыры
303. «Ақтоғай» оқшау су құбыры
304. «Абай» оқшау су құбыры
305. «Жидебай» оқшау су құбыры
306. «Қарамеңді би» оқшау су құбыры
307. «Құсақ» оқшау су құбыры
308. «Тасарал» оқшау су құбыры
309. «Тараңғалық» оқшау су құбыры
310. «Шашубай» оқшау су құбыры
311. «Нұркен» оқшау су құбыры
312. «Киевка» оқшау су құбыры
313. «Майоровка» оқшау су құбыры
314. «Пржевальское» оқшау су құбыры
315. «Ахмет ауыл» оқшау су құбыры
316. «Жараспай» оқшау су құбыры
317. «Құланөтпес» оқшау су құбыры
318. «Щербаковское» оқшау су құбыры
319. «Баршино» оқшау су құбыры
320. «Изенді» оқшау су құбыры
321. «Соналы» оқшау су құбыры
322. «Байтуған» оқшау су құбыры
323. «Көбетей» оқшау су құбыры
324. «Заречное» оқшау су құбыры
325. «Тассуат» оқшау су құбыры
326. «Шахтер» оқшау су құбыры
327. «Ақбастау» оқшау су құбыры
328. «Агрогородок» оқшау су құбыры
329. «Көксун» оқшау су құбыры
330. «Құлайғыр» оқшау су құбыры
331. «Жаман Жол» оқшау су құбыры
332. «Бидайық» оқшау су құбыры
333. «Ескене» оқшау су құбыры
334. «Қызылжар» оқшау су құбыры
335. «Кертеңді» оқшау су құбыры
336. «К.Мыңбаев» оқшау су құбыры
337. «Жаңа Құрылыс» оқшау су құбыры
338. «Тікенеті» оқшау су құбыры
339. «Приозерск» оқшау су құбыры
340. «Сарань» оқшау су құбыры
341. «Алғабас» оқшау су құбыры

Қостанай облысы
342. «Аман – Су» оқшау су құбыры
343. «Дидар» оқшау су құбыры
344. «Жаңгелді коммуналдық шаруашылық кəсіпорны» оқшау су құбыры
345. «Железорудная жылу энергетикалық компаниясы» оқшау су құбыры
346. «Жылу» оқшау су құбыры
347. «Затобол жылу энергетикалық компаниясы» оқшау су құбыры
348. «Қамысты» оқшау су құбыры
349. «Құсмұрын жылу энергетикалық компаниясы» оқшау су құбыры
350. «Мерей» оқшау су құбыры
351. «Таза су» оқшау су құбыры
352. «Тарановец» оқшау су құбыры
353. «Тобыл» оқшау су құбыры
354. «Баталы» оқшау су құбыры
355. «Қазанбасы» оқшау су құбыры
356. «Инспэк» оқшау су құбыры
357. «Тоғызақ» оқшау су құбыры
358. «Перелески» оқшау су құбыры
359. «Қойбағар» оқшау су құбыры
360. «Жітіқара» оқшау су құбыры
361. «Апановка» оқшау су құбыры
362. «Арыстансор» оқшау су құбыры
363. «Збан» оқшау су құбыры
364. «Қарасу» оқшау су құбыры
365. «Ақшығанақ» оқшау су құбыры
366. «Приозерный» оқшау су құбыры
367. «Фурманов» оқшау су құбыры
368. «Жамбыл» оқшау су құбыры
369. «Тауш» оқшау су құбыры
370. «Көкалат» оқшау су құбыры
371. «Аят» оқшау су құбыры
372. «Зааят» оқшау су құбыры
373. «Құмкешу» оқшау су құбыры
374. «Елизаветинка» оқшау су құбыры
375. «Семеновский» оқшау су құбыры
376. «Саға» оқшау су құбыры
377. «Крымское» оқшау су құбыры
378. «Байғабыл» оқшау су құбыры
379. «Приозерное – Первомайское» оқшау су құбыры
380. «Озерное» оқшау су құбыры 

Қызылорда облысы
381. «Шоқсу» оқшау су құбыры
382. «Байқожа» оқшау су құбыры
383. «Теміржолсу – Қызылорда – Шиелі» оқшау су құбыры
384. «Теміржолсу – Қызылорда – Қармақшы» оқшау су құбыры
385. «Қармақшы» окшау су құбыры
386. «Ақтөбе» оқшау су құбыры
387. «Ақжар» оқшау су құбыры
388. «Тұрмағамбет» оқшау су құбыры
389. «Алдашбай – ахун» оқшау су құбыры
390. «Қуаңдария» оқшау су құбыры
391. «Көмекбаев» оқшау су құбыры
392. «Ақмая» оқшау су құбыры
393. «Бəйгеқұм» оқшау су құбыры
394. «Байсын» оқшау су құбыры
395. «Жансейіт» оқшау су құбыры
396. «Бұланбай» оқшау су құбыры
397. «Шоқай» оқшау су құбыры
398. «1-май» оқшау су құбыры
399. «Бірлестік» оқшау су құбыры
400. «Ботабай» оқшау су құбыры
401. «Тартоғай» оқшау су құбыры
402. «Төретам» оқшау су құбыры
403. «Ақай» оқшау су құбыры
404. «Тереңөзек» оқшау су құбыры
405. «Жалағаш» оқшау су құбыры
406. «Қалжан Ахун» оқшау су құбыры
407. «Сəкен Сейфуллин» оқшау су құбыры
408. «Құндызды» оқшау су құбыры
409. «А. Тоқмағамбетов» оқшау су құбыры
410. «Шаған» оқшау су құбыры
411. «Ақжарма» оқшау су құбыры
412. «Іңкəрдария» оқшау су құбыры
413. «Н. Ілиясов» оқшау су құбыры
414. «Шіркейлі» оқшау су құбыры
415. «Қоғалыкөл» оқшау су құбыры
416. «Айдарлы» оқшау су құбыры
417. «Жетікөл» оқшау су құбыры
418. «Амангелді» оқшау су құбыры
419. «Бесарық» оқшау су құбыры
420. «Белкөл» оқшау су құбыры
421. «Бірқазан» оқшау су құбыры
422. «Абай» оқшау су құбыры
423. «Досан» оқшау су құбыры
424. «Қарауылтөбе» оқшау су құбыры
425. «Ақжарма» оқшау су құбыры
426. «Наурыз» оқшау су құбыры
427. «Талсуат» оқшау су құбыры
428. «Қараөзек» оқшау су құбыры
429. «Айнакөл» оқшау су құбыры
430. «Аққұм» оқшау су құбыры
431. «Аққыр» оқшау су құбыры
432. «Ақсу» оқшау су құбыры
433. «Аламасек» оқшау су құбыры
434. «Бұқарбай батыр» оқшау су құбыры
435. «Еңбек» оқшау су құбыры
436. «Жаңадария» оқшау су құбыры
437. «Қаракеткен» оқшау су құбыры
438. «Жаңаталап» оқшау су құбыры
439. «Мақпалкөл» оқшау су құбыры
440. «Мəдениет» оқшау су құбыры
441. «Мырзабай ахун» оқшау су құбыры
442. «Таң» оқшау су құбыры
443. «Шəменов» оқшау су құбыры
444. «Досбол би» оқшау су құбыры
445. «Ақсуат» оқшау су құбыры
446. «Майлытоғай» оқшау су құбыры
447. «Түгіскен» оқшау су құбыры
448. «Қызылмақташы» (Қыраш) оқшау су құбыры
449. «Келінтөбе» оқшау су құбыры
450. «Ақсуат» оқшау су құбыры
451. «Бесарық» оқшау су құбыры
452. «Кеңес» оқшау су құбыры
453. «Өзгент» оқшау су құбыры
454. «Əбдіғаппар» (Қыркенсе) оқшау су құбыры
455. «Бесарық станциясы» (Талап) оқшау су құбыры
456. «Талап станциясы» оқшау су құбыры
457. «Манап» оқшау су құбыры
458. «Қожакент» оқшау су құбыры
459. «Жаңаарық» оқшау су құбыры
460. «Баспақкөл» оқшау су құбыры
461. «Қандоз» оқшау су құбыры
462. «Көктөбе» оқшау су құбыры

Маңғыстау облысы
463. «Шетпе» оқшау су құбыры
464. «Жармыш» оқшау су құбыры
465. «Жыңғылды» оқшау су құбыры
466. «Мұнайлы» оқшау су құбыры
467. «Атамекен – Мұнайлы» оқшау су құбыры
468. «Шетпе – Теміржолсу – Маңғыстау» оқшау су құбыры

469. «Сай Өтес – Теміржолсу – Маңғыстау» оқшау су құбыры
470. «Төлеп – Теміржолсу – Маңғыстау» оқшау су құбыры
471. «Бейнеу – Теміржолсу – Маңғыстау» оқшау су құбыры
472. «Есет – Теміржолсу – Маңғыстау» оқшау су құбыры
473. «Боранқұл – Теміржолсу – Маңғыстау» оқшау су құбыры
474. «Боранқұл» оқшау су құбыры
475. «Атамекен – Бейнеу» оқшау су құбыры
476. «Ноғайты» оқшау су құбыры
477. «Сам» оқшау су құбыры
478. «Төлеп» оқшау су құбыры
479. «Сарға» оқшау су құбыры
480. «Тұрыш» оқшау су құбыры
481. «Басқұдық» оқшау су құбыры
482. «Баянды» оқшау су құбыры
483. «Құрық» оқшау су құбыры
484. «Теңге» оқшау су құбыры
485. «Қызылсай» оқшау су құбыры
486. «Рахат» оқшау су құбыры
487. «Жетібай» оқшау су құбыры
488. «Мұнайшы» оқшау су құбыры
489. «Сенек» оқшау су құбыры
490. «Бостан» оқшау су құбыры
491. «Құланды» оқшау су құбыры
492. «Сазды» оқшау су құбыры
493. «Үштаған» оқшау су құбыры
494. «Таушық» оқшау су құбыры
495. «Форт – Шевченко» оқшау су құбыры
496. «Қызыл Өзен» оқшау су құбыры
497. «Жарма» оқшау су құбыры
498. «Онды» оқшау су құбыры
499. «Шайыр» оқшау су құбыры
500. «Өмірзақ» оқшау су құбыры
501. «Баутино» оқшау су құбыры

Павлодар облысы
502. «Тереңкөл су» оқшау су құбыры
503. «Песчаное» оқшау су құбыры
504. «Железинка» оқшау су құбыры

Солтүстік Қазақстан облысы
505. «Есдəулет жер асты суларының кен орны» оқшау су құбыры
506. «Преснов» оқшау су құбыры
507. «Үлгі» оқшау су құбыры
508. «Жаңа жол» оқшау су құбыры
509. «Майбалық» оқшау су құбыры
510. «Благовещенка» оқшау су құбыры
511. «Саумалкөл» оқшау су құбыры
512. «Рузаев» оқшау су құбыры
513. «Чистополье» оқшау су құбыры
514. «Новоишимка» оқшау су құбыры
515. «Ленинград» оқшау су құбыры
516. «Богдановка» оқшау су құбыры
517. «Амангелді» оқшау су құбыры
518. «Железное» оқшау су құбыры
519. «Кладбинка» оқшау су құбыры
520. «Петровка» оқшау су құбыры
521. «Рождественка» оқшау су құбыры
522. «Садовка» оқшау су құбыры
523. «Балуан» оқшау су құбыры
524. «Семиполка» оқшау су құбыры
525. «Жалтыр» оқшау су құбыры
526. «Ақсу» оқшау су құбыры
527. «Жаңасу» оқшау су құбыры
528. «Новопокровка» оқшау су құбыры
529. «Кривощеково» оқшау су құбыры
530. «Ақжан» оқшау су құбыры
531. «Калиновский» оқшау су құбыры

Шығыс Қазақстан облысы
532. «Теміржолсу – Аягөз» оқшау су құбыры
533. «Первомайский» оқшау су құбыры
534. «Зевакино» оқшау су құбыры
535. «Рулиха станциясы» оқшау су құбыры
536. «Быструха» оқшау су құбыры
537. «Березка» оқшау су құбыры
538. «Қарауыл» оқшау су құбыры
539. «Ақжар» оқшау су құбыры
540. «Құмкөл» оқшау су құбыры
541. «Тұғыл» оқшау су құбыры
542. «Ақсуат» оқшау су құбыры
543. «Қалбатау» оқшау су құбыры
544. «Үшбиік» оқшау су құбыры
545. «Бесқарағай» оқшау су құбыры
546. «Баскел» оқшау су құбыры
547. «Кіші Владимировка» оқшау су құбыры
548. «Канонерка» оқшау су құбыры
549. «Бозтал» оқшау су құбыры
550. «Кривинка» оқшау су құбыры 
551. «Жаңа ауыл» оқшау су құбыры
552. «Маңырақ» оқшау су құбыры
553. «Құйған» оқшау су құбыры
554. «Жамбыл»» оқшау су құбыры
555. «Жалаңаш» оқшау су құбыры
556. «Ахметбұлақ» оқшау су құбыры
557. «Байғотас» оқшау су құбыры
558. «Рассыпное» оқшау су құбыры
559. «Волчанка» оқшау су құбыры
560. «Березовка» оқшау су құбыры
561. «Кандыковка» оқшау су құбыры
562. «Крюковка» оқшау су құбыры
563. «Вер – Уба» оқшау су құбыры
564. «Ново – Убинка» оқшау су құбыры
565. «Суықбұлақ» оқшау су құбыры
566. «Жайма» оқшау су құбыры
567. «Новопокровка» оқшау су құбыры
568. «Қарағайлы» оқшау су құбыры
569. «Белтерек» оқшау су құбыры
570. «Ақжал» оқшау су құбыры
571. «Жаңғыз – Төбе» оқшау су құбыры
572. «Беген» оқшау су құбыры
573. «Таврическое» оқшау су құбыры
574. «Қарабұлақ» оқшау су құбыры
575. «Кеңсай» оқшау су құбыры
576. «Жарсу» оқшау су құбыры
577. «Сартерек» оқшау су құбыры
578. «Біржан» оқшау су құбыры
579. «Дайыр» оқшау су құбыры
580. «Айнабұлақ» оқшау су құбыры
581. «Буркотово» оқшау су құбыры
582. «Новая Шульба» оқшау су құбыры
583. «Вторая Пятилетка» оқшау су құбыры
584. «Винное» оқшау су құбыры
585. «Опытное поле» оқшау су құбыры
586. «Прапорщиково» оқшау су құбыры
587. «Разъезд 226 км» оқшау су құбыры
588. «Березовка» оқшау су құбыры
589. «Веселовка» оқшау су құбыры
590. «Шалабай» оқшау су құбыры
591. «Көкжыра» оқшау су құбыры
592. «Тасбастау» оқшау су құбыры
593. «Саржыра» оқшау су құбыры
594. «Жалшы» оқшау су құбыры
595. «Жаңатұрмыс» оқшау су құбыры
596. «Бақасу» оқшау су құбыры
597. «Үлкен Қаратал» оқшау су құбыры
598. «Жамбыл» оқшау су құбыры
599. «Первороссийское» оқшау су құбыры
600. «Күршім» оқшау су құбыры
601. «Теректы» оқшау су құбыры
602. «Көкжыра» оқшау су құбыры
603. «Кеңдікті» оқшау су құбыры
604. «Жантікей» оқшау су құбыры
605. « Ойшілік» оқшау су құбыры
606. «Қабанбай оқшау су құбыры
607. «Қарасу» оқшау су құбыры
608. «Донское» оқшау су құбыры
609. «Привольное» оқшау су құбыры
610. «Саратовка» оқшау су құбыры
611. «Ново – Азовое» оқшау су құбыры
612. «Барашки» оқшау су құбыры
613. «Сугатовка» оқшау су құбыры
614. «Кенюхово» оқшау су құбыры
615. «Горкуново» оқшау су құбыры
616. «Белый камень» оқшау су құбыры
617. «Медведка» оқшау су құбыры
618. «Коневка» оқшау су құбыры

Ақмола облысы
619. «Павловка» оқшау су құбыры
620. «Новодолинка» оқшау су құбыры
621. «Ақмырза» оқшау су құбыры
622. «Новомарковка» оқшау су құбыры
623. «Қойтас» оқшау су құбыры
624. «Бозтал» оқшау су құбыры
625. «Үленті» оқшау су құбыры
626. «Күншалған» оқшау су құбыры
627. «Тайбай» оқшау су құбыры
628. «Жарық» оқшау су құбыры
629. «Малтабар» оқшау су құбыры
630. «Елтай» оқшау су құбыры
631. «Балықты» оқшау су құбыры
632. «Олжабай Батыр» оқшау су құбыры
633. «Уəлихан» оқшау су құбыры
634. «Гастелло» оқшау су құбыры
635. «Далабай» оқшау су құбыры
636. «Зерноград» оқшау су құбыры
637. «Костычев» оқшау су құбыры
638. «Львов» оқшау су құбыры
639. «Пригородный» оқшау су құбыры
640. «Пятигорск» оқшау су құбыры
641. «Тасөткел» оқшау су құбыры
642. «Тассуат» оқшау су құбыры
643. «Жұмай» оқшау су құбыры
644. «Садырбай» оқшау су құбыры
645. «Ұялы» оқшау су құбыры
646. «Үшсарт» оқшау су құбыры
647. «Талапкер» оқшау су құбыры
648. «Қоянды» оқшау су құбыры
649. «Приречное» оқшау су құбыры
650. «Қажымұқан» оқшау су құбыры
651. «Мортық» оқшау су құбыры
652. «Қызылсуат» оқшау су құбыры
653. «Жаңажол» оқшау су құбыры
654. «Шұбар» оқшау су құбыры
655. «Жайнақ» оқшау су құбыры
656. «Қаратомар» оқшау су құбыры
657. «Красноярка» оқшау су құбыры
658. «Жалғызқұдық» оқшау су құбыры
659. «Сарыкөл» оқшау су құбыры
660. «Жақсы» оқшау су құбыры
661. «Перекатное» оқшау су құбыры
662. «Новокиенское» оқшау су құбыры
663. «Қима» оқшау су құбыры
664. «Киев» оқшау су құбыры
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665. «Беловод» оқшау су құбыры
666. «Тарасов» оқшау су құбыры
667. «Чапаев» оқшау су құбыры
668. «Подгорное» оқшау су құбыры
669. «Белағаш» оқшау су құбыры
670. «Тасты – Талды» оқшау су құбыры
671. «Ақбұлақ» оқшау су құбыры
672. «Ақжар» оқшау су құбыры
673. «Анар» оқшау су құбыры
674. «Арнасай» оқшау су құбыры
675. «Белояр» оқшау су құбыры
676. «Донецкое» оқшау су құбыры
677. «Константиновка» оқшау су құбыры
678. «Михайловка» оқшау су құбыры
679. «Николаевка» оқшау су құбыры
680. «Шортанды» оқшау су құбыры
681. «Ольгинка» оқшау су құбыры
682. «Ақтасты» оқшау су құбыры
683. «Аршалы» оқшау су құбыры
684. «Бұлақсай» оқшау су құбыры
685. «Байдалы» оқшау су құбыры
686. «Берсуат» оқшау су құбыры
687. «Бабатай» оқшау су құбыры
688. «Сары – Оба» оқшау су құбыры
689. «Қойкелді» оқшау су құбыры
690. «Волгодоновка» оқшау су құбыры
691. «Жалтыркөл» оқшау су құбыры
692. «Жібек Жолы» оқшау су құбыры
693. «Шөптікөл» оқшау су құбыры
694. «Үшқарасу» оқшау су құбыры
695. «Отрадное» оқшау су құбыры
696. «Сараба» оқшау су құбыры
697. «Ақсай» оқшау су құбыры
698. «Біртал» оқшау су құбыры
699. «Двуречное» оқшау су құбыры
700. «Ейское» оқшау су құбыры
701. «Жаныспай» оқшау су құбыры
702. «Знаменка» оқшау су құбыры
703. «Интернациональное» оқшау су құбыры
704. «Қаракөл» оқшау су құбыры
705. «Красивое» оқшау су құбыры
706. «Орловка» оқшау су құбыры
707. «Раздольное» оқшау су құбыры
708. «Курское» оқшау су құбыры
709. «Юбилейное» оқшау су құбыры
710. «Ленинское» оқшау су құбыры
711. «Ярославка» оқшау су құбыры
712. «Байсары» оқшау су құбыры
713. «Садовое» оқшау су құбыры
714. «Фарфоровый» оқшау су құбыры
715. «Новоишимка» оқшау су құбыры
716. «Кировское» оқшау су құбыры
717. «Запорожское» оқшау су құбыры
718. «Қайрақты» оқшау су құбыры
719. «Моховое» оқшау су құбыры
720. «Қалымкөл» оқшау су құбыры
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721. «Маяқұм» оқшау су құбыры
722. «Көксарай» оқшау су құбыры
723. «Аққұм» оқшау су құбыры
724. «Қаржан» оқшау су құбыры
725. «Алтынтөбе» оқшау су құбыры
726. «Қосағаш» оқшау су құбыры
727. «Жаңабазар» оқшау су құбыры
728. «Жылы Бұлақ» оқшау су құбыры
729. «Қазақстанға 20 жыл» оқшау су құбыры
730. «Тілектес» оқшау су құбыры
731. «Қазығұрт» оқшау су құбыры
732. «Қақпақ» оқшау су құбыры
733. «Үшбұлақ» оқшау су құбыры
734. «Көкібел» оқшау су құбыры
735. «Қызыл ата» оқшау су құбыры
736. «Майбұлақ» оқшау су құбыры
737. «Шарапхана» оқшау су құбыры
738. «Жіңішке» оқшау су құбыры
739. «Махамбет» оқшау су құбыры
740. «Шарбұлақ» оқшау су құбыры
741. «Молбұлақ» оқшау су құбыры
742. «Кентау» оқшу су құбыры
743. «Байылдыр» оқшау су құбыры
744. «Хантағы» оқшау су құбыры
745. «Шеңгелді» оқшау су құбыры
746. «Балтакөл» оқшау су құбыры
747. «Қолкұдық» оқшау су құбыры
748. «Үштам» оқшау су құбыры
749. «Қалдаяқов» оқшау су құбыры
750. «Жаңа Шілік» оқшау су құбыры
751. «Ескі Шілік» оқшау су құбыры
752. «Ақтөбе» оқшау су құбыры
753. «Жүйнек» оқшау су құбыры
754. «Шыпан» оқшау су құбыры
755. «Бабай қорған» оқшау су құбыры
756. «Абай» оқшау су құбыры
757. «Құмайлықас» оқшау су құбыры
758. «Аша» оқшау су құбыры
759. «Қосмезгіл» оқшау су құбыры
760. «Достық» оқшау су құбыры
761. «С.Қожанов» оқшау су құбыры
762. «Бостандық» оқшау су құбыры
763. «Қосқорған» оқшау су құбыры
764. «Құмтиын» оқшау су құбыры
765. «Еңбекші диқан» оқшау су құбыры
766. «Жаңажол» оқшау су құбыры
767. «Үлгілі» оқшау су құбыры
768. «Сырлысай» оқшау су құбыры
769. «Сынтас» оқшау су құбыры
770. «Қарабау» оқшау су құбыры
771. «Қызылқия» оқшау су құбыры
772. «Айнатас» оқшау су құбыры
773. «Ынталы» оқшау су құбыры
774. «Тұрбат» оқшау су құбыры
775. «Еңбек» оқшау су құбыры
776. «Қызылдиқан» оқшау су құбыры
777. «Өндіріс» оқшау су құбыры
778. «Бақабұлақ» оқшау су құбыры
779. «Ащыбұлақ» оқшау су құбыры
780. «Кезеңбұлақ» оқшау су құбыры
781. «Рабат» оқшау су құбыры
782. «Амангелді» оқшау су құбыры
783. «Атбұлақ» оқшау су құбыры
784. «Еңбекші» оқшау су құбыры
785. «Қыдыр Мəмбетұлы» оқшау су құбыры
786. «Қызылдала» оқшау су құбыры
787. «Қызылбұлақ» оқшау су құбыры
788. «Шанақ» оқшау су құбыры
789. «Ақжар» оқшау су құбыры
790. «Қарнақ» оқшау су құбыры
791. «Күшата» оқшау су құбыры
792. «Оранғай» оқшау су құбыры
793. «Шаян» оқшау су құбыры
794. «Боралдай» оқшау су құбыры
795. «Түйетас» оқшау су құбыры
796. «Сарыбұлақ» оқшау су құбыры
797. «Жыланды» оқшау су құбыры
798. «Тайманов» оқшау су құбыры
799. «Амансай» оқшау су құбыры
800. «Ж.Боралдай» оқшау су құбыры
801. «Шақпақ» оқшау су құбыры
802. «Таңатар» оқшау су құбыры
803. «Қазата» оқшау су құбыры
804. «Кеңестөбе» оқшау су құбыры
805. «Ынтымақ» оқшау су құбыры
806. «Ақбастау» оқшау су құбыры
807. «Жолғабас» оқшау су құбыры
808. «Кеңес» оқшау су құбыры
809. «Тұрақты» оқшау су құбыры
810. «Мыңбұлақ» оқшау су құбыры
811. «Қайнарбұлақ» оқшау су құбыры
812. «Қосбұлақ» оқшау су құбыры
813. «Мəдениет» оқшау су құбыры
814. «Бестоғай» оқшау су құбыры
815. «Жамбыл» оқшау су құбыры
816. «Тасқұдық» оқшау су құбыры
817. «Шыбыт» оқшау су құбыры
818. «Жүзімдік» оқшау су құбыры
819. «Шалдар» оқшау су құбыры
820. «Бекбау» оқшау су құбыры
821. «Сарқырама» оқшау су құбыры
822. «Бəйдібек ата» оқшау су құбыры
823. «Ағыбет» оқшау су құбыры
824. «Аманкелді» оқшау су құбыры
825. «Көктөбе» оқшау су құбыры
826. «Бадам» оқшау су құбыры
827. «Дербес» оқшау су құбыры
828. «Мамыр» оқшау су құбыры
829. «Ордабасы» оқшау су құбыры
830. «Ақбұлақ» оқшау су құбыры
831. «Бірлік» оқшау су құбыры
832. «Жамбыл» оқшау су құбыры
833. «Ұялыжар» оқшау су құбыры
834. «Қайнар» оқшау су құбыры

835. «Ынтымақ» оқшау су құбыры
836. «Теспе» оқшау су құбыры
837. «Ықыластемір» оқшау су құбыры
838. «Бөген» оқшау су құбыры
839. «Қарақұм» оқшау су құбыры
840. «Дихан» оқшау су құбыры
841. «Жеңіс» оқшау су құбыры
842. «Ақжол» оқшау су құбыры
843. «Көлтоған» оқшау су құбыры
844. «Төреарық» оқшау су құбыры
845. «Ақпан /Семхоз/» оқшау су құбыры
846. «Төрткөл» оқшау су құбыры
847. «Жайылма» оқшау су құбыры
848. «Қызылжар» оқшау су құбыры
849. «Елшібек батыр» оқшау су құбыры
850. «Көкарал» оқшау су құбыры
851. «Шұбар» оқшау су құбыры
852. «Тоқсансай» оқшау су құбыры
853. «Шұбарсу» оқшау су құбыры
854. «Шолаққорған» оқшау су құбыры
855. «Теріскей» оқшау су құбыры
856. «Жеткіншек» оқшау су құбыры
857. «Созақ» оқшау су құбыры
858. «Ыбырай» оқшау су құбыры
859. «Бақырлы» (Қаратау) оқшау су құбыры
860. «Қарақұр» оқшау су құбыры
861. «Сызған» оқшау су құбыры
862. «Қозмолдақ» оқшау су құбыры
863. «Жартытөбе» оқшау су құбыры
864. «Аққолтық» оқшау су құбыры
865. «Бабата» оқшау су құбыры
866. «Кұмкент» оқшау су құбыры
867. «Қызылқанат» оқшау су құбыры
868. «Қызылкөл» оқшау су құбыры
869. «Жыныс» оқшау су құбыры
870. «Жуантөбе» оқшау су құбыры
871. «Бірінші Мамыр» оқшау су құбыры
872. «Алғабас» оқшау су құбыры
873. «Бейнеткеш» оқшау су құбыры
874. «Ынтымақ» оқшау су құбыры
875. «Жаңа-жол» оқшау су құбыры
876. «Ақбастау» оқшау су құбыры
877. «Ұйымшыл» оқшау су құбыры
878. «Абай» оқшау су құбыры
879. «Аңғырата» оқшау су құбыры
880. «Қаратөбе» оқшау су құбыры
881. «Қарақия» оқшау су құбыры
882. «Зертас» оқшау су құбыры
883. «Қасқасу» оқшау су құбыры
884. «Кеңесарық» оқшау су құбыры
885. «Ж.Қасқасу» оқшау су құбыры
886. «Керегетас» оқшау су құбыры
887. «Қаратөбе» оқшау су құбыры
888. «Қостөбе» оқшау су құбыры
889. «Төңкеріс» оқшау су құбыры
890. «Балдыберек» оқшау су құбыры
891. «Майбұлақ» оқшау су құбыры
892. «Алтынбастау» оқшау су құбыры
893. «Қазақстан – Төле би» оқшау су құбыры
894. «Көксайек» оқшау су құбыры
895. «Жіңішке» оқшау су құбыры
896. «Аққұм» оқшау су құбыры
897. «Жаңаұйым» оқшау су құбыры
898. «Момынай» оқшау су құбыры
899. «Киелітас» оқшау су құбыры
900. «Достық – Төле би» оқшау су құбыры
901. «Сұлтан-Рабат» оқшау су құбыры
902. «Диханкөл» оқшау су құбыры
903. «Ұзын-Арық» оқшау су құбыры
904. «Алшалы» оқшау су құбыры
905. «Тасарық» оқшау су құбыры
906. «Ханарық» оқшау су құбыры
907. «Жамбыл» оқшау су құбыры
908. «Онтүстік» оқшау су құбыры
909. «Мəдени» оқшау су құбыры
910. «Сарқырама» оқшау су құбыры
911. «Екпінді» оқшау су құбыры
912. «Қосағаш» оқшау су құбыры
913. «Қорған» оқшау су құбыры
914. «Алатау» оқшау су құбыры
915. «Шұбарағаш» оқшау су құбыры
916. «Шатыр – төбе» оқшау су құбыры
917. «Жаңа – тұрмыс» оқшау су құбыры
918. «Нысанбек» оқшау су құбыры
919. «Қайнар» оқшау су құбыры
920. «Біркөлік» оқшау су құбыры
921. «Леңгір» оқшау су құбыры
922. «Достық – Шардара» оқшау су құбыры
923. «Ақалтын» оқшау су құбыры
924. «Егізқұм» оқшау су құбыры
925. «Сүткент» оқшау су құбыры
926. «Қызылқұм» оқшау су құбыры
927. «Қазақстан – Шардара» оқшау су құбыры
928. «Целинное» оқшау су құбыры
929. «Ұзын ата» оқшау су құбыры
930. «Көксу» оқшау су құбыры
931. «Қоссейіт» оқшау су құбыры
932. «Шардара ауылы» оқшау су құбыры
933. «Жаушықұм – 1» оқшау су құбыры
934. «Шардара қаласы» оқшау су құбыры
935. «Отырар» оқшау су құбыры
936. «Сарыкөл» оқшау су құбыры

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
12 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16080 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 14 қараша             №449             Астана қаласы

«Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды 
пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы № 268 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 27 наурыздағы № 268 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11549 болып тіркелген, 2015 жылғы 22 шілдеде 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды 
пайдалану қағидаларында:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Осы Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ұтымды пайдала-

ну қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан 
Республикасы Жер кодексінің 14-бабы 1-тармағының 2-1) тармақшасына сəйкес 
əзірленді жəне жайылымдарды қоспағанда, ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жерлерді ұтымды пайдалану тəртібін айқындайды.»;

3-тармақтың 4) тармақшасы алып тасталсын;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің ұтымды пайдаланылуын айқындау 

үшін ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерде келесі құжаттар болуы қажет:
1) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 

төрағасының 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 67 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10134 болып тіркелген) индексі 4-аш, 
кезеңділігі жылдық, «Себілген егістіктің қорытындысы туралы есеп» жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысаны бойынша статистикалық деректер, 
индексі 29-аш, кезеңділігі жылдық, «Ауылшаруашылық дақылдардың түсімін жинау 
туралы» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны бойынша 
статистикалық деректер (жерді өсімдік шаруашылығы үшін пайдаланғанда);

2) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ауыспалы егістік жоспары 
(жерді өсімдік шаруашылығы үшін пайдаланғанда); 

3) ішкі шаруашылық жерге орналастыру жобалары;
4) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің паспорты.»;
10, 15, 16, 17-тармақтар алып тасталсын.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Мал шаруашылығы 

департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

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

қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің ресми 
жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары –

Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі А.МЫРЗАХМЕТОВ 

 «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі
____________Т. Сүлейменов
2017 жылғы 28 қараша 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
12 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16081 болып енгізілді.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2017 жылғы 30 қарашадағы №478 бұйрығына қосымша

Жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы ветеринариялық іс-шараларды жоспарлау жəне өткізу қағидаларына 4-қосымша
Нысан

бірінші бөлігі / часть первая

Алынған қан сынамалары бойынша жануарлар тізімдемесі №____
Опись животных по взятым пробам крови №____
Жануар түрі / Вид животных ____________________
Аурудың аты / Название болезни___________________
Бас саны / Количество голов ______________
Зерттеу жиілігі / Кратность исследования:

екінші бөлігі / часть вторая
___________________________________________________________________

 (сараптама актісінің (сынақ хаттамасының) күні, нөмірі / 
дата, номер акта экспертизы (протокола испытания))

 Алынған қан сынамалары бойынша жануарлар тізімдемесі №____
 Опись животных по взятым пробам крови №_____
 Жануар түрі / Вид животных ____________________
 Аурудың аты / Название болезни________________
 Басы саны / Количество голов ____________
 Зерттеу жиілігі / Кратность исследования: 

________________
(бас саны)
(количество голов)

__________________
(зерттеудің жиілігі)
 (кратность 
исследования)

________________
(бас саны)
(количество голов)

______________
(зерттеудің жиілігі)
(кратность 
исследования)

қи
ю

 с
ыз

ығ
ы 

/ л
ин
ия

 о
тр
ыв

а
- -

 - 
- -

 - 
- -

 - 
-  

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

 ________________
(бас саны)
(количество голов)

________________ 
(зерттеудің жиілігі)
(кратность 
исследования)

______________
(бас саны)
(количество 
голов)

________________ 
(зерттеудің жиілігі)
(кратность 
исследования)

________________
(бас саны)
(количество голов)

__________________
(зерттеудің жиілігі)
 (кратность 
исследования)

________________
(бас саны)
(количество голов)

______________
(зерттеудің жиілігі)
(кратность 
исследования)

________________
(бас саны)
(количество голов)

________________ 
(зерттеудің жиілігі)
(кратность 
исследования)

______________
(бас саны)
(количество 
голов)

________________ 
(зерттеудің жиілігі)
(кратность 
исследования)

(бас саны)
(количество голов)

__________________
(зерттеудің жиілігі)
 (кратность 
исследования)

________________
(бас саны)
(количество голов)

______________
(зерттеудің жиілігі)
(кратность 
исследования)

________________
(бас саны)
(количество голов)

________________ 
(зерттеудің жиілігі)
(кратность 
исследования)

______________
(бас саны)
(количество 
голов)

________________ 
(зерттеудің жиілігі)
(кратность 
исследования)

Зерттеу мақсаты / Цель исследования ______________
Қан алынған күн / Дата взятия крови ______________

 Зерттеу мақсаты / Цель исследования______________
 Қан алынған күн / Дата взятия крови______________

№ мал иесінің атауы немесе тегі, аты, 
əкесінің аты (бар болған жағдайда) 
/ наименование или фамилия, имя, 
отчество (при его наличии) вла-

дельца животного

бірдей-
лендіру 
нөмірі /

идентифик-
ационный 
номер

малдың 
жынысы / 
пол жи-
вотного

малдың 
жасы / 
возраст 
живот-
ного

зерттеудің 
жиілігі/

кратность 
исследова-

ний

 № реакцияның атауы /
наименование реакции

зерттеу нəтижелері /
результаты исследований

Мөр орны / Место печати (бар болса/при наличии)
_______________ _______________________ ____________
(ветеринария саласындағы мамандардың лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар 
болған жағдайда), қолдары / должность, фамилия, имя, отчество (при его нали-
чии), подписи специалистов в области ветеринарии)
_______________________________________ _____________
(тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық 
инспекторының лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы /
должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись государственного 
ветеринарно-санитарного инспектора соответствующей административно-терри-
ториальной единицы)
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- - Мөр орны / Место печати (бар болса/при наличии)

__________ _______ _________________________
(ветеринария саласындағы мамандардың лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар 
болған жағдайда), қолдары /должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии), 
подписи специалистов в области ветеринарии)
_________________ __________________________
(тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық 
инспекторының лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы /
должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись государственного 
ветеринарно-санитарного инспектора соответствующей административно-терри-
ториальной единицы)

Ескерту / Примечание: 
1. Алынған қан сынамалары бойынша жануарлар тізімдемесі диагностикалық зерттеулер жүргізу үшін ветеринариялық зертханаға жолданатын жануардың əр түріне, жануар-

лар ауруының түріне жеке-жеке жасалады / опись животных по взятым пробам крови составляется отдельно по каждому виду животного, виду болезней животных, по которому 
направляется в ветеринарную лабораторию для проведения диагностических исследований. 

2. Ветеринариялық зертханада қан сынамаларын қабылдау мен тіркеуді жүргізетін маман екінші бөлігін қиып алады жəне ветеринариялық зертханада қалдырады, зерттеу 
аяқталғаннан кейін сараптама актісімен (сынақ хаттамасымен) бірге ветеринариялық дəрігерге береді, ал көшірмесін ветеринариялық зертханада қалдырады / часть вторая 
отрывается специалистом ветеринарной лаборатории, осуществляющим прием и регистрацию проб крови и остается в ветеринарной лаборатории, после завершения иссле-
дования вместе с актом экспертизы (протоколом испытания) передается ветеринарному врачу, а копия оставляется в ветеринарной лаборатории. 

3. Бірінші бөлігі қан сынамаларын жеткізген тұлғаға қайтарылады / часть первая – возвращается, лицу, доставившему пробы крови. 
4. Тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторы ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі деректер базасы 

бойынша жануарлар басы туралы мəліметтердің сəйкестігін; үйірдегі, табындағы, отардағы, шаруашылық жүргізуші субъектідегі жəне жануарлардың басқа да топтарындағы бар 
жануарлар басын қамту жəне бір уақытта зерттеулер жүргізу мақсатында алынған қан сынамалары санының жануарлар басымен (үйір, табын, отар, шаруашылық жүргізуші субъект 
жəне жануарлардың басқа да топтары) сəйкестігін бір жұмыс күнінен аспайтын уақыт ішінде растайды (жануарлар ауруларының түріне жəне ветеринариялық (ветеринариялық-
санитариялық) қағидаларда көзделген диагностикалық зерттеулер жиілігіне байланысты) / государственный ветеринарно-санитарный инспектор соответствующей админи-
стративно-территориальной единицы по базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных подтверждает в течение не более одного рабочего дня соответствие 
сведении о поголовье животных; соответствие количества взятых проб крови с наличием поголовья животных (гурт, стадо, отара, хозяйствующий субъект и другие группировки 
животных) с целью обеспечения охвата и одновременного проведения исследования имеющегося поголовья животных в гурте, стаде, отаре, хозяйствующем субъекте и других 
группировках животных (зависит от вида болезней животных и кратности диагностических исследований, предусмотренных в ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правилах). 

5. Алынған қан сынамалары бойынша жануарлар тізімдемесі бір данада ұсынылады. Microcoft Excel форматындағы алынған қан сынамалары бойынша жануарлар тізімдемесінің 
электрондық нұсқасы ветеринария саласындағы уəкілетті орган ведомствосының тиісті аумақтық бөлімшесінің жəне ветеринариялық зертхананың сынама қабылдайтын бөлімінің 
(бөлімшесінің) электрондық мекенжайына жолданады / Опись животных по взятым пробам крови предоставляется в одном экземпляре. Электронная версия описи животных по 
взятым пробам крови в формате Microcoft Excel направляется на электронный адрес соответствующего территориального подразделения ведомства уполномоченного органа 
в области ветеринарии и отдела (подразделение) приема проб ветеринарной лаборатории. 

 
№___________________________________________________
    (алынған қан сынамалары бойынша жануарлар тізімдемесі) / 
             (опись животных по взятым пробам крови)

№ ____________________________________________________________________
(қан сынамалары алынған жануарлар тізімі)/(опись животных (алынған қан сынама-
лары бойынша жануарлар тізімдемесі) / (опись животных по взятым пробам крови) 
_________________________________________________________
   ( сараптама актісінің (сынақ хаттамасының) күні, нөмірі/дата, 
             номер акта экспертизы (протокола испытания))

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 20 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16110 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 30 қараша           №478            Астана қаласы

«Жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы 
ветеринариялық іс-шараларды жоспарлау және өткізу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 30 
маусымдағы № 16-07/332 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы ветеринариялық іс-шараларды 

жоспарлау жəне өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 30 маусымдағы №16-07/332 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9639 болып тіркелген, 
2014 жылғы 2 қыркүйекте «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мы-
надай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы 
ветеринариялық іс-шараларды жоспарлау жəне өткізу қағидаларында:

көрсетілген Қағидаларға 4-қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа ре-
дакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ветеринариялық 
жəне фитосанитариялық қауіпсіздік департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

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

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің орынбасары–

Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі 

А.МЫРЗАХМЕТОВ

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары-Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2017 жылғы 25 желтоқсандағы №513 бұйрығымен бекітілген

Суармалы жерлердің мониторингі мен мелиоративтік жай-күйіне бағалауды жүргізу барысындағы химиялық реактивтер, зертханалық ыдыс жəне далалық 
жабдық тиістілігінің заттай нормалары

1. 1 қысқартылған химиялық талдауды жасау үшін химиялық реактивтер тиістілігінің нормалары

№
р/с Заттай норманың атауы Өлшем бірлігі

Сандық 
түрдегі 
норма

Пайдалану 
мерзімі, 
жыл

Пайдалану саласы Таралу саласы
Заттай нормаларды анықтау 
мен қолдануды нақтылайтын 

сипаттамалар

1 2 3 4 5 6 7 8
Ыза суларын зертханалық талдау

1 Хлорлы аммоний грамм 0,10 1 магнийді анықтау үшін Қазақстан 
Республикасы Ауыл 

шаруашылығы 
министрлігі Су ре-
сурстары комитеті 

«Аймақтық 
гидрогеологиялық-
мелиоративтік 
орталық» 

республикалық 
мемлекеттік мекемесі 
(бұдан əрі - АГГМО),

Қазақстан 
Республикасы Ауыл 

шаруашылығы 
министрлігі Су ре-
сурстары комитеті 

«Оңтүстік Қазақстан 
гидрогеологиялық-
мелиоративтік 
экспедициясы» 
республикалық 

мемлекеттік мекемесі 
(бұдан əрі - ОҚГГМЭ),

Қазақстан 
Республикасы Ауыл 

шаруашылығы 
министрлігі Су ре-
сурстары комитеті 

«Қызылорда 
гидрогеологиялық-
мелиоративтік 
экспедициясы» 
республикалық 

мемлекеттік мекемесі 
(бұдан əрі - ҚГГМЭ)

химиялық таза, аммоний 
хлориді, мүсəтір

2 Сулы аммиак миллилитр 0,50 1 магнийді анықтау үшін 25% ерітінді, ерекше таза, 
(ρ=0,8) 1литрден өлшеп 

құйылған (бұдан əрі – л) аммо-
ний гидрооксиді, мүсəтір спирті

3 КУ-2 катиониті грамм 0,50 1 сульфаттарды анықтау үшін химиялық таза
4 Хром қышқылды калий грамм 0,10 1 хлорды анықтау үшін химиялық таза, калий хромат
5 Хлорлы калий миллилитр 0,25 1 сутектік көрсеткішті анықтау 

үшін
3 молярлы ерітінді, күміс ион-
дарынан таза, хлоркүмісті элек-

трод үшін
6 Марганец қышқылды калий грамм 0,50 1 ыдысты жуу үшін химиялық таза, 0,5 килограмм 

(бұдан əрі – кг) өлшеп оралған
7 Метилдік қызғылт-сары (индикатор) грамм 0,01

0,01

1 сульфаттарды анықтау үшін 
карбонаттарды жəне бикар-
бонаттарды анықтау үшін

гелиантин, қышқылды қызғылт-
сары

8 Мурексид (индикатор) грамм 0,01 1 кальцийді анықтау үшін аммоний пурпураты
9 Натрий гидрототығы грамм 0,48 1 кальцийді анықтау үшін химиялық таза, күйдіргіш сілті

10 Хлорлы натрий грамм 0,125
0,125

1 кальцийді анықтау үшін 
магнийді анықтау үшін 

химиялық таза, ас тұзы, галит, 
натрий хлориді

11 Тұз қышқылы миллилитр 0,11 1 сульфаттарды анықтау үшін химиялық таза, хлор сутекті 
қышқыл, (ρ=1,180…1,185)

12 Азот қышқылды күміс грамм 0,02 1 хлорды анықтау үшін химиялық таза, күмістің ни-
траты

13 Күкірт қышқылы миллилитр 0,10 1 ыдысты жуу үшін химиялық таза, (ρ=1,75)
14 Тұз қышқылының стандарт-титрі миллилитр 0,48 1 карбонат пен бикарбонатты 

анықтау үшін
ерітіндінің қалыптылығы 0,1

15 Натрий гидрототығының стандарт-титрі миллилитр 1,20 1 кальцийді анықтау үшін ерітіндінің қалыптылығы 0,1
16 Хлорлы натрийдің стандарт-титрі миллилитр 0,48 1 хлорды анықтау үшін ерітіндінің қалыптылығы 0,1
17 Трилон Б стандарт-титрі грамм 0,06

0,06
1 кальцийді анықтау үшін 

магнийді анықтау үшін 
ерітіндінің қалыптылығы 0,1

18 рН 4 буферлі ерітіндісінің стандарт-титрі миллилитр 0,50 1 сутегі көрсеткішін анықтау 
үшін

рН 4

19 рН 7 буферлі ерітіндісінің стандарт-титрі миллилитр 0,50 1 сутегі көрсеткішін анықтау 
үшін

рН 7

20 рН 10 буферлі ерітіндісінің стандарт-титрі миллилитр 0,50 1 сутегі көрсеткішін анықтау 
үшін

рН 10

21 Этил спирті миллилитр 0,07 1 карбонат пен бикарбонатты 
анықтау үшін

ерекше таза, 70%

22 Фенолфталеин грамм 0,01 1 карбонат пен бикарбонатты 
анықтау үшін

химиялық таза, пурген

23 Қара эриохром (индикатор) грамм 0,01 1 магнийді анықтау үшін химиялық таза, хромоген қара 
ЕТ-00

Жерүсті суларын зертханалық талдау
24 Хлорлы аммоний грамм 0,10 1 магнийді анықтау үшін

АГГМО,
ОҚГГМЭ,
ҚГГМЭ

химиялық таза, аммоний 
хлориді, мүсəтір

25 Сулы аммиак миллилитр 0,50 1 магнийді анықтау үшін 25% ерітінді, ерекше таза, (ρ 
=0,8) 1л өлшеп құйылған аммо-
ний гидрооксиді, мүсəтір спирті

26 Катионит КУ-2 грамм 0,50 1 сульфаттарды анықтау үшін химиялық таза
27 Хромқышқылды калий грамм 0,10 1 хлорды анықтау үшін химиялық таза, калий хромат
28 Хлорлы калий миллилитр 0,25 1 сутектік көрсеткішті анықтау 

үшін
3 молярлы ерітінді, күміс ион-
дарынан таза, хлоркүмісті элек-

трод үшін
29 Марганец қышқылды калий грамм 0,50 1 ыдысты жуу үшін химиялық таза, 0,5 кг-нан 

өлшеп оралған
30 Метилдік қызғылт-сары (индикатор) грамм 0,01

0,01

1 сульфаттарды анықтау үшін 
карбонаттарды жəне бикар-
бонаттарды анықтау үшін

гелиантин, қышқылды қызғылт 
сары

31 Мурексид (индикатор) грамм 0,01 1 кальцийді анықтау үшін аммоний пурпураты
32 Натрий гидрототығы грамм 0,48 1 кальцийді анықтау үшін химиялық таза, күйдіргіш сілті
33 Хлорлы натрий грамм 0,125

0,125
1 кальцийді анықтау үшін 

магнийді анықтау үшін 
химиялық таза, ас тұзы, галит, 

натрий хлориді
34 Тұз қышқылы миллилитр 0,11 1 сульфаттарды анықтау үшін химиялық таза, хлор сутекті 

қышқыл, (ρ=1,180…1,185)
35 Азот қышқылды күміс грамм 0,02 1 хлорды анықтау үшін химиялық таза, күмістің ни-

траты
36 Күкірт қышқылы миллилитр 0,10 1 ыдысты жуу үшін АГГМО,

ОҚГГМЭ, ҚГГМЭ
химиялық таза, (ρ =1,75)

37 Тұз қышқылының стандарт-титрі миллилитр 0,48 1 карбонат пен бикарбонатты 
анықтау үшін

ерітіндінің қалыптылығы 0,1

38 Натрий гидрототығының стандарт-титрі миллилитр 1,20 1 кальцийді анықтау үшін ерітіндінің қалыптылығы 0,1
39 Хлорлы натрийдің стандарт-титрі миллилитр 0,48 1 хлорды анықтау үшін ерітіндінің қалыптылығы 0,1
40 Трилон Б стандарт-титрі грамм 0,06

0,06
1 кальцийді анықтау үшін 

магнийді анықтау үшін 
ерітіндінің қалыптылығы 0,1

41 рН 4 буферлі ерітіндісінің стандарт-титрі миллилитр 0,50 1 сутегі көрсеткішін анықтау 
үшін

рН 4

42 рН 7 буферлі ерітіндісінің стандарт-титрі миллилитр 0,50 1 сутегі көрсеткішін анықтау 
үшін

рН 7

43 рН 10 буферлі ерітіндісінің стандарт-титрі миллилитр 0,50 1 сутегі көрсеткішін анықтау 
үшін

рН 10

44 Этил спирті миллилитр 0,07 1 карбонат пен бикарбонатты 
анықтау үшін

ерекше таза, 70%

45 Фенолфталеин грамм 0,01 1 карбонат пен бикарбонатты 
анықтау үшін

химиялық таза, пурген

46 Қара эриохром (индикатор) грамм 0,01 1 магнийді анықтау үшін химиялық таза, хромоген қара 
ЕТ-00

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 25 желтоқсан             №513           Астана қаласы

Суармалы жерлердің мониторингі мен мелиоративтік 
жай-күйіне бағалауды жүргізу барысындағы химиялық 

реактивтер, зертханалық ыдыс және далалық жабдық 
тиістілігінің заттай нормаларын бекіту туралы

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 
69-бабының 2-тармағына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған суармалы жерлердің мониторингі мен мелиоративтік жай-
күйіне бағалауды жүргізу барысындағы химиялық реактивтер, зертханалық ыдыс жəне 
далалық жабдық тиістілігінің заттай нормалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары 
комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесінің қазақ жəне орыс тілдерінде қағаз жəне электронды түрде «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық 

мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялауға жəне Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберілуін;

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрықтың тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы тармақтың 
1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы 
мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Заң қызметі 
департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің орынбасары – 

Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы
министрі ______________ Б. Сұлтанов
2017 жылғы 28 желтоқсан
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(Соңы. Басы 14-бетте) 

(Жалғасы 16-бетте) 

1 2 3 4 5 6 7 8
Топырақты зертханалық талдау

47 Хлорлы аммоний грамм 0,10 1 магнийді анықтау үшін

АГГМО,
ОҚГГМЭ, ҚГГМЭ

АГГМО,
ОҚГГМЭ,
ҚГГМЭ

АГГМО,
ОҚГГМЭ,
ҚГГМЭ

химиялық таза, аммоний 
хлориді, мүсəтір

48 Сулы аммиак миллилитр 0,50 1 магнийді анықтау үшін 25% ерітінді, ерекше таза, (ρ 
=0,8) қалталауы 1л аммоний 
гидрооксиді, мүсəтір спирті

49 КУ-2 катиониті грамм 0,50 1 сульфаттарды анықтау үшін химиялық таза
50 Хромқышқылды калий грамм 0,10 1 хлорды анықтау үшін химиялық таза, калий хромат
51 Хлорлы калий миллилитр 0,25 1 сутектік көрсеткішті анықтау 

үшін
3 молярлы ерітінді, күміс ион-
дарынан еркін, хлоркүмісті 

электродқа
52 Марганец қышқылды калий грамм 0,50 1 ыдысты жуу үшін химиялық таза, қалталауы 0,5 кг
53 Метилдік қызғылт-сары (индикатор) грамм 0,01

0,01

1 сульфаттарды анықтау үшін 
карбонаттарды жəне бикар-
бонаттарды анықтау үшін

гелиантин, қышқылды қызғылт 
сары

54 Мурексид (индикатор) грамм 0,01 1 кальцийді анықтау үшін аммоний пурпураты
55 Натрий гидрототығы грамм 0,48 1 кальцийді анықтау үшін химиялық таза, күйдіргіш сілті
56 Хлорлы натрий грамм 0,125

0,125
1 кальцийді анықтау үшін 

магнийді анықтау үшін 
химиялық таза, ас тұзы, галит, 

натрий хлориді
57 Тұз қышқылы миллилитр 0,11 1 сульфаттарды анықтау үшін химиялық таза, хлор сутекті 

қышқыл, (ρ =1,180…1,185)
58 Азот қышқылды күміс грамм 0,02 1 хлорды анықтау үшін химиялық таза, күмістің ни-

траты
59 Күкірт қышқылы миллилитр 0,10 1 ыдысты жуу үшін химиялық таза, (ρ =1,75)
60 Тұз қышқылының стандарт-титрі миллилитр 0,48 1 карбонат пен бикарбонатты 

анықтау үшін
ерітіндінің қалыптылығы 0,1

61 Натрий гидрототығының стандарт-титрі миллилитр 1,20 1 кальцийді анықтау үшін ерітіндінің қалыптылығы 0,1
62 Хлорлы натрийдің стандарт-титрі миллилитр 0,48 1 хлорды анықтау үшін ерітіндінің қалыптылығы 0,1
63 Трилон Б стандарт-титрі грамм 0,06

0,06
1 кальцийді анықтау үшін 

магнийді анықтау үшін 
ерітіндінің қалыптылығы 0,1

64 рН 4 буферлі ерітіндісінің стандарт-титрі миллилитр 0,50 1 сутегі көрсеткішін анықтау 
үшін

рН 4

65 рН 7 буферлі ерітіндісінің стандарт-титрі миллилитр 0,50 1 сутегі көрсеткішін анықтау 
үшін

рН 7

66 рН 10 буферлі ерітіндісінің стандарт-титрі миллилитр 0,50 1 сутегі көрсеткішін анықтау 
үшін

рН 10

67 Этил спирті миллилитр 0,07 1 карбонат пен бикарбонатты 
анықтау үшін

ерекше таза, 70%

68 Фенолфталеин грамм 0,01 1 карбонат пен бикарбонатты 
анықтау үшін

химиялық таза, пурген

69 Қара эриохром (индикатор) грамм 0,01 1 магнийді анықтау үшін химиялық таза, хромоген қара 
ЕТ-00

2. 1000 шартты талдауларға зертханалық зерттеу жүргізуге арналған зертханалық ыдыстар тиістілігінің нормалары

№
р/с

Заттай норманың 
атауы

Өлшем 
бірлігі

Сандық 
түрдегі 
норма

Пайда-
лану 

мерзімі, 
жыл

Пайдалану саласы Таралу 
саласы

Заттай нормаларды анықтау мен қолдануды нақтылайтын 
сипаттамалар

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Бөтелке дана 1 2 тазартылған суды жинау үшін

АГГМО,
ОҚГГМЭ,
ҚГГМЭ

АГГМО,
ОҚГГМЭ,
ҚГГМЭ

АГГМО,
ОҚГГМЭ,
ҚГГМЭ

АГГМО,
ОҚГГМЭ,
ҚГГМЭ

шыныдан жасалған пластик қақпағы бар, сыйымдылығы 
50000 милилитр (бұдан əрі – мл) 

2 Бюретка дана 2 2 сұйықтықты титрлеу үшін шыныдан жасалған, бөлгіші бар, 25 мл
3 В-100-150-ХС құйғышы дана 2 2 сұйықтықты құю үшін шыныдан жасалған, сыртқы диаметрі 100 милиметр 

(бұдан əрі – мм), жалпы биіктігі 150 мм
4 В-100-200-ХС құйғышы дана 2 2 сұйықтықты құю үшін шыныдан жасалған, сыртқы диаметрі 100 мм, жалпы 

биіктігі 200 мм 
5 В-150-230-ХС құйғышы дана 2 2 сұйықтықты құю үшін шыныдан жасалған, сыртқы диаметрі 150 мм, жалпы 

биіктігі 230 мм
6 ВД-3-500-ХС бөліп 

құйғышы
дана 6 2 əр түрлі заттардан тазарту үшін шыныдан жасалған, 500 мл

7 Резеңке үрімше, 50 дана 1 2 сұйық заттарды тез əрі қауіпсіз 
мөлшерлеу үшін

резеңке, ұшы жұмсақ, 50 мл

8 Резеңке үрімше, 100 дана 1 2 сұйық заттарды тез əрі қауіпсіз 
мөлшерлеу үшін

резеңке, ұшы жұмсақ, 100 мл

9 Шыны колба, 250 дана 12 2 сақтау, араластыру мен сұйықтықтар ара-
сында реакция жүргізу үшін

шыныдан жасалған, термиялық төзімді, жалпақ түпті 
қылтасы ұзын, 

250 мл 
10 Шыны колба, 500 дана 12 2 сақтау, араластыру мен сұйықтықтар ара-

сында реакция жүргізу үшін
шыныдан жасалған, термиялық төзімді, жалпақ түпті мой-

ны ұзын, 
500 мл

11 Эрленмейердің шыны 
колбасы, 50 

дана 20 2 химиялық сұйықтықтарды титрлеу, 
қыздыру үшін 

шыныдан жасалған, термиялық төзімді, жалпақ түпті 
қылтасы кең, 50 мл

12 Эрленмейердің шыны 
колбасы, 100

дана 25 2 химиялық сұйықтықтарды титрлеу, 
қыздыру үшін 

шыныдан жасалған, термиялық төзімді, жалпақ түпті 
қылтасы кең, 100 мл

13 Эрленмейердің шыны 
колбасы, 250

дана 35 2 химиялық сұйықтықтарды титрлеу, 
қыздыру үшін 

шыныдан жасалған, термиялық төзімді, жалпақ түпті 
қылтасы кең, 250 мл

14 Фарфор саптыаяқ дана 5 2 қышқыл, сілті жəне бейтарап сипаттағы 
сұйықтықты сақтау жəне араластыру үшін

фарфордан жасалған, шүмегі бар, 500 мл

15 Шыны таяқша дана 2 2 сұйықтықтарды араластыру үшін шыныдан жасалған, диаметрі 7 мм, ұзындығы 300 мм
16 Шыны тамшуыр, 5 дана 2 2 сұйықтықтың белгілі бір мөлшерін дəл 

өлшеу үшін
шыныдан жасалған өлшегіші бар, 5 мл, өлшем бағамы 

0,1 мл, 
17 Шыны тамшуыр, 10 дана 2 2 сұйықтықтың белгілі бір мөлшерін дəл 

өлшеу үшін
шыныдан жасалған өлшегіші бар, 10 мл, өлшем бағамы 

0,1 мл
18 Шыны тамшуыр, 25 дана 2 2 сұйықтықтың белгілі бір мөлшерін дəл 

өлшеу үшін
шыныдан жасалған өлшегіші бар, 25 мл, өлшем бағамы 

0,1 мл
19 Шыны тамшуыр, 100 дана 2 2 сұйықтықтың белгілі бір мөлшерін өлшеу 

үшін
шыныдан жасалған, 100 мл, бөлгішсіз

20 В-1-50 стаканы дана 2 2 ерітінділерді дайындау, қыздыру, 
сұйықтықтарды өлшеу үшін

шыныдан жасалған, биік, шүмегі жəне бір белгісі бар,50 мл

21 В-1-100 стаканы дана 2 2 ерітінділерді дайындау, қыздыру, 
сұйықтықтарды өлшеу үшін

шыныдан жасалған, биік, шүмегі жəне бір белгісі бар, 
100 мл

22 В-1-250 стаканы дана 2 2 ерітінділерді дайындау, қыздыру, 
сұйықтықтарды өлшеу үшін

шыныдан жасалған, биік, шүмегі жəне бір белгісі бар, 
250 мл

23 Н-1-1000 стаканы дана 2 2 ерітінділерді дайындау, қыздыру, 
сұйықтықтарды өлшеу үшін

шыныдан жасалған, биік, шүмегі жəне бір белгісі бар, 
1000 мл

24 В-1-2000 стаканы дана 2 2 ерітінділерді дайындау, қыздыру, 
сұйықтықтарды өлшеу үшін

шыныдан жасалған, биік, шүмегі жəне бір белгісі бар, 
2000 мл

25 Келсабы бар 
ұнтақтағыш

дана 2 2 қатты заттарды ұнтақтау жəне жақсылап 
араластыру үшін

фарфордан жасалған, 500 мл, келсабының ұзындығы 14 
сантиметр (бұдан əрі – см)

26 3-50-2 цилиндрі дана 2 2 сұйықтықтың белгілі бір мөлшерін өлшеу 
жəне оны сақтау үшін

шыныдан жасалған, 3-өлшемді, шүмегі бар, 50 мл, 
дəлдіктің 2- классы

27 3-100-2 цилиндрі дана 2 2 сұйықтықтың белгілі бір мөлшерін өлшеу шыныдан жасалған, 3-өлшемді, шүмегі бар, 100 мл, 
дəлдіктің 2- классыжəне оны сақтау үшін

28 3-250-2 цилиндрі дана 2 2 сұйықтықтың белгілі бір мөлшерін өлшеу 
жəне оны сақтау үшін

шыныдан жасалған, 3-өлшемді, шүмегі бар, 250 мл, 
дəлдіктің 2- классы

29 1-500-2 цилиндрі дана 2 2 сұйықтықтың белгілі бір мөлшерін өлшеу 
үшін

шыныдан жасалған, 1-өлшемді, шүмегі бар, 500 мл, 
дəлдіктің 2- классы

30 1-1000-2 цилиндрі дана 2 2 сұйықтықтың белгілі бір мөлшерін өлшеу 
үшін

шыныдан жасалған, 1-өлшемді, шүмегі бар, 1000 мл, 
дəлдіктің 2- классы

31 Шайқауыш дана 2 2 зертханалық ыдысты жуу үшін шыны, шыны саптамамен, 
сиымдылығы 250 мл

32 Тамызғыш дана 2 2 индикаторлар мен басқа ерітінділерді 
мөлшерлеу үшін

шыныдан жасалған тамшуыры бар, 20 мл

33 «Белая лента» күлсіз-
дендірілген сүзгіші

дана 100 2 ірі дисперсиялық тұнбаларды бөлу үшін қағаздан жасалған, диаметрі 18 см, орташа сүзгішті

34 «Синяя лента» күлсіз-
дендірілген сүзгіші

дана 100 2 ұсақ түйірлі тұнбаларды бөлу үшін қағаздан жасалған, диаметрі 18 см, баяу сүзгішті

35 Сүзгіш қағаз қорап 1 2 сұйықтықтарды сүзгілеу үшін қағаздан жасалған

3. Далалық жабдық тиістілігінің нормалары

№
р/с

Заттай норманың 
атауы

Өлшем 
бірлігі

Сандық 
түрдегі 
норма

Пайда-
лану 

мерзімі, 
жыл

Пайдалану саласы Таралу 
саласы

Заттай нормаларды анықтау мен қолдануды 
нақтылайтын сипаттамалар

1 2 3 4 5 6 7 8
Жалпы пайдаланатын ( 1 далалық бригадаға)

1 4-орынды шатыр дана 1 4 ауа райының қолайсыз жағдайларынан 
қорғану, далалық жағдайларда жұмысшылрды 

уақытша орналастыру үшін АГГМО,
ОҚГГМЭ,
ҚГГМЭ

АГГМО,
ОҚГГМЭ,
ҚГГМЭ

АГГМО,
ОҚГГМЭ,
ҚГГМЭ

масаға қарсы торы бар су өтпейтін, бөлшектенетін жеңіл 
құйылған тірек, шатырдың өлшемдері 220*285*235 см 

кем емес
2 Жиналмалы 

жиһаздың жиынтығы
жиынтық 1 4 шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін үстел жəне 4 орындық жеңіл құйылған материалдан, 

жиналмалы, тысы бар
3 Газ плитасы дана 1 4 далалық жағдайларда ас дайындау үшін 2 конфорлы, жиынтықта 5 л газ баллонымен, далалық
4 Өлшеуіш дана 1 2 далалық жағдайларда заттардың ұзындық 

өлшемдерін өлшеу үшін
тот баспайтын болаттан лента, бөлу бағамы 1 см, ба-
рабанда, ұзындығы 30 метрге (бұдан əрі – м) дейін 

сабы бар
5 Қол шам дана 1 2 далалық жағдайларда жарықтандыру үшін тасымалданатын аккумуляторлы, ылғалға төзімді, 

жарықдиодты, қуат түрі желіден
6 Дəнекерлейтін шам дана 1 1 шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін форсунка түріндегі шам, жылу қуаты 0,5— 3 киловатт 

шамасында, отын беруді реттеу
7 Қазанша дана 1 2 шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін металлды, сыйымдылығы 5 л, тұтқасы бар, далалық
8 Турайтын тақтайша дана 1 2 шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін ағаш, өлшемі 40х25см
9 Пышақ дана 1 1 шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін тот баспайтын болаттан, сабы пластиктен жасалған
10 Термос дана 1 2 далалық жағдайларда азық-түліктер мен суды 

сақтау үшін
тот баспайтын болаттан жасалған, тасымалданатын, 

сыйымдылығы 5 л дейін
11 Шəйнек дана 1 3 далалық жағдайларда суды ысыту мен 

қайнату үшін
металл, тұтқасы бар, сыйымдылығы 

3 л дейін
12 Кəстрөл дана 1 3 далалық жағдайларда ас дайындау үшін металлдан жасалған, тұтқалары бар, сыйымдылығы 5 л
13 Үшкір күрек дана 1 3 жер қазу жұмыстарын орындау үшін шөміші болат металлдан, күңгірт бояумен сырланған, 

өлшемдері 280 х 220 мм, эргономикалық сап
14 Қалақты күрек дана 1 3 сусымалы материалдармен жұмыс істеу үшін шөміші болат металлдан, күңгірт бояумен сырланған, 

өлшемдері 280 х 230 мм, эргономикалық сап
15 Балта дана 1 3 шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін металл жүзді, ағаш немесе пластик сапқа берік 

бекітілген, жорыққа арналған
16 Бау дана 1 1 шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін тінті немесе химиялық талшықтардан, ұзындығы 10 

м дейін
17 Мырыш шелек дана 1 2 шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін мырышталған, сыйымдылығы 12 л дейін
18 Пластик шелек дана 1 2 шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін пластик қақпағы бар, сыйымдылығы 12 л дейін
19 Дəрі қобдишасы дана 1 1 далалық жағдайларда алғашқы медициналық 

көмекті көрсету үшін
алғашқы медициналық көмекті көрсету үшін арналған 

дəрі-дəрмек жиынтығы, пластик қапта
Жеке пайдаланатын (1 жұмысшыға)

20 Жиналмалы төсек дана 1 4 тұрмыстық қажеттіліктер үшін АГГМО,
ОҚГГМЭ,
ҚГГМЭ

тірегі жеңіл құйылған берік түтіктен, ең үлкен жүк 
салмағы – 90 кг, салмағы 5,5 кг дейін

21 Төсек-орын тысы жиынтық 1 2 тұрмыстық қажеттіліктер үшін мақталы қағазды, өлшемдері:
сейсеп - 160*220 см,  жайма - 180*260 см,

жастық қап - 70*70 см
22 Қап төсек дана 1 4 тұрмыстық қажеттіліктер үшін синтетикамен толтырылған екі қабатты, ұзындығы 230 

см дейін, салмағы 2,5 кг дейін
23 Иыққап дана 1 2 далалық жағдайларда түрлі жүктерді тасы-

малдау үшін
анатомиялық «арқа», жаңбыр өткізбейтін тыс, 

сыйымдылығы 70 л дейін
24 Сүлгі дана 1 1 гигиеналық қажеттіліктер үшін түкті, 120х60 см
25 Құты дана 1 3 далалық жағдайларда ауызсуды сақтау үшін металл, жорыққа арналған, сыйымдылығы 2 л дейін
26 Саптыаяқ дана 1 1 тұрмыстық қажеттіліктер үшін металл, 0,5 л
27 Қасық-шанышқы дана 1 1 тұрмыстық қажеттіліктер үшін тот баспайтын болаттан

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 17 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16243 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 31 тамыз              №588          Астана қаласы

«Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау 
қағидаларын және Қазақстан Республикасының 

аумағында автокөлік құралдарымен тасымалдауға жол 
берілетін қауіпті жүктердің тізбесін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 17 

сәуірдегі №460 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

бұйырамын: 
1. «Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау қағидаларын жəне Қазақстан 

Республикасының аумағында автокөлік құралдарымен тасымалдауға жол берілетін 
қауіпті жүктердің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 17 сəуірдегі №460 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11779 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 12 тамызда жарияланған) мы-
надай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымал-
дау қағидаларында:

18-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Арнайы рұқсат бір немесе бірнеше бірдей тасымалдауға, сондай-ақ белгіленген 

маршрут арқылы тасымалданатын қауіпті жүктер тобына 1 жылдық мерзімге беріледі.».
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы 
көшірмелерін Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберуді;

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне
даму  министрі Ж.ҚАСЫМБЕК 

«КЕЛІСІЛГЕН»  «КЕЛІСІЛГЕН» 
 Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
 Ұлттық экономика министрі  Ішкі істер министрі
 _____________Т. Сүлейменов ________________ Қ. Қасымов
2017 жылғы 28 қараша   2017 жылғы 8 қыркүйек 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
12 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16083 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 31 тамыз            №589           Астана қаласы 

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация 
министрлігінің және Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар және даму министрлігінің кейбір 
бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

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

1. Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрлігінің жəне Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің кейбір бұйрықтарына енгізі-
летін өзгерістер жəне толықтырулардың қоса берілген тізбесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмесін баспа жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) 
тармақшаларына сəйкес іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

 3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының
 Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының Еңбек
Денсаулық сақтау министрі жəне халықты əлеуметтік қорғау министрі
 _____________ Е. Биртанов  _____________ Т. Дүйсенова
2017 жылғы 21 қараша  2017 жылғы 17 қазан 

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі   Ұлттық экономика министрі
______________Б. Сұлтанов _____________Т. Сүлейменов
2017 жылғы 2 қазан   2017 жылғы 13 қараша 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Ішкі істер
министрі ______________К. Қасымов
2017 жылғы 27 қараша 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 31 тамыздағы №589 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрлігінің жəне 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің

кейбір бұйрықтарына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың тізбесі

1. «Тұрақты маршруттар бойынша жолаушылар мен багажды тасымалдау 
жөнін де қызмет көрсетуге тарифтер есептеу əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Көлік жəне коммуникация министрінің 2011 жылғы 13 қазандағы № 
614 бұйрығында («Заң газеті» газетінде 2011 жылғы 2 желтоқсанда жарияланған № 
178 (2168), Нормативтік құқықтық актілердің Мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7297 
тіркелген):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Тұрақты маршруттар бойынша жолаушылар мен 
багажды тасымалдау жөнінде қызмет көрсетуге тарифтер есептеу əдістемесінде:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Тұрақты қалалық (ауылдық), қала маңы жəне əлеуметтік маңызы бар жолау-

шылар тасымалын жүзеге асыратын тасымалдаушылар осы Əдістемеге 1-қосымшаға 
сəйкес Жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты тасымалдау тарифтерін 
қалыптастырудың экономикалық-математикалық моделіне сəйкес қызмет көрсетілетін 
маршруттар бойынша жолаушылар мен жүктерді тасымалдауды жүзеге асыруға 
өздерінің есептік тарифтерін есептейді.»;

1-қосымша осы тізбеге 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
2. «Жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты тасымалдауды ұйымдас-

тырудың үлгі шартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Инвести циялар 
жəне даму министрінің міндетін атқарушысының 2015 жылғы 26 наурыздағы № 348 
бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11002 
болып тіркелген, 2015 жылғы 12 маусымда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жолаушылар мен багажды автомобильмен 
тұрақты тасымалдауды ұйымдастырудың үлгі шартында:

преамбула мынадай редакцияда жазылсын:
«____________    ____________________
         (қала)      (күні: күні, айы, жылы)
Бұдан əрі «Ұйымдастырушы» деп аталатын 
________________________________________________________ атынан
 (жергілікті атқарушы органның немесе уəкілетті ұйымның атауы)
__________________________________________ негізінде əрекет ететін
              (құжаттың атауы)
______________________________________________________________
    (жергілікті атқарушы орган немесе уəкілетті ұйым өкілінің лауазымы)
______________________________________________________________
  (тегі, аты, əкесінің аты (егер болған жағдайда)

бір тараптан жəне бұдан əрі «Тасымалдаушы» деп аталатын
________________________________________________________ атынан
             (заңды тұлғаның немесе жеке кəсіпкердің атауы)
__________________________________________ негізінде əрекет ететін
          (құжаттың атауы)
басшы ________________________________________________________,
             (тегі, аты, əкесінің аты (егер болған жағдайда)
екінші тараптан төмендегілер туралы осы Шартты жасасты.»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Ұйымдастырушы жалпы пайдаланымдағы тұрақты маршруттарға қызмет көрсету 

құқығын береді, ал тасымалдаушы өзіне төменде көрсетілген маршруттар бойынша 
тасымалдарға қызмет көрсету жөніндегі міндеттерді қабылдайды.
№ Маршрут 

нөмiрi
Маршруттың 

атауы
Жұмыс істейтін автобустар, 

шағын автобустар, троллейбу-
стар саны

Маршруттың 
ұзақтығы кило-

метрмен

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Тасымалдаушы міндетті:
1) автокөлік құралдарының техникалық жарамды күйін қамтамасыз етуге жəне 

міндетті техникалық байқаудан өтпеген автокөлік құралының маршрутқа шығуына 
жол бермеуге;

2) автокөлік құралдары жүргізушілеріне рейс алдында жəне рейстен кейін 
медициналық тексеру жүргізілуін, олардың еңбек жəне тынығу режимінің сақталуын 
қамтамасыз етуге;

3) багаждың уақтылы тасымалдануын жəне сақталуын қамтамасыз етуге;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес азаматтардың жекелеген са-

наттарын ақысыз тасымалдауды жүзеге асыруға немесе оларға жол ақысы бойынша 
өзге де жеңілдіктер беруге;

5) жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты тасымалдауды жүзеге асы-
ру кезінде маршруттың барлық аялдама пункттерінде – өз бетінше не жолаушылар 
агенттіктері, автовокзалдар, автостанциялар жəне (немесе) жолаушыларға қызмет 
көрсету пункттері арқылы жол жүру құжаттары (билеттер) мен багаж түбіртектерін 
сатуды, оның ішінде жол жүру құжаттары (билеттер) мен багаж түбіртектерін тікелей 
жəне қайтар бағыттарға электронды түрде сатуды, сондай-ақ қайтарылуын қамтамасыз 
етуге, жəне олардың жолаушыларда болуын бақылауды жүзеге асыруға;

6) жолаушылар жəне багаж тасымалының тарифтерін жариялауға, оларды шарт-
тарда, жол құжатында (билетте) жəне багаж түбіртегінде тіркеуге;

7) жарияланған тарифтерді сақтауға жəне тарифтердің алдағы өзгеруі туралы жо-
лаушыларды алдын-ала хабардар етуге;

8) тасымалдауларды жүзеге асыру қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаны белгілеуге;
9) тасымалдау үшін автобустардың, троллейбустардың жəне шағын автобустардың 

осы шартта көзделген санын жəне типін (класын) пайдалануға;
10) маршрутта пайдаланылатын автобустардың, троллейбустардың жəне шағын 

автобустардың бекітілген маршрутын жəне қозғалыс кестесін сақтауға;
11) тасымалдауды ұйымдастырушыға ақпарат бере отырып, автокөлік құралдарын 

қозғалыс жылдамдығы, маршрутының жəне кестесінің сақталуы туралы деректерді 
нақты уақыт режимінде үздіксіз беру құрылғыларымен жабдықтауға;

12) ұлттық стандарттарды сақтауға міндетті;
13) жолаушының қауiпсiздiгiн, оған қажетті қызмет ету жайлылығы жəне шарттары 

жасалуын қамтамасыз етуге міндетті;
14) маршрут (км) бойынша өткен жолға сүйеніп, қалалық (ауылдық) немесе қала 

маңы қатынастарында жолақысының электрондық төлеу жүйесін пайдаланған жағдайда 
Шарт қолданыста болған уақыт ішінде бағдардың бекітілген сызбанұсқасына сəйкес 
____ километр көлемінде жолаушылар мен багажды тасымалдауды жүзеге асыруға 
міндеттенеді;

15) маршрут (км) бойынша өткен жолға сүйеніп, қалалық (ауылдық) немесе қала 
маңы қатынастарында жолақысының электрондық төлеу жүйесін пайдаланған жағдайда 
автобустардың салонында жолақысын электрондық төлеу жүйесінің құрылғыларын, 
байланыс жабдықтарын, модемді, ақпараттандыру жəне диспетчерлеу жүйесін жарам-
ды жəне қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету;

16) осы шартта көрсетілген тасымал мөлшеріне сəйкес уақытылы тасымалды 
қамтамасыз ету.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Ұйымдастырушы міндетті:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жолаушыларды отырғызудың 

жəне түсірудің белгіленген пункттерін ресімдеуді жəне күтіп-ұстауды қамтамасыз етуге;
2) автобустардың, шағын автобустардың, троллейбустардың белгіленген қозғалыс 

кестесiнiң сақталуын бақылауды жүзеге асыруға;
3) тасымалдаушыны жол жүрісі жағдайының, тасымалдың, маршруттар сызбасының 

жəне қозғалыс кестесінің өзгеруі туралы уақтылы хабардар етуге;
4) күнтізбелік он күн ішінде Тасымалдаушының маршруттарда туындайтын про-

блемалар бойынша өтінішін жəне тасымалдарды жетілдіру бойынша ұсыныстарын 
қарауға жəне оларды шешу үшін шаралар қабылдауға міндетті;

5) маршрут (км) бойынша өткен жолға сүйеніп, қалалық (ауылдық) немесе қала 
маңы қатынастарында жолақысының электрондық төлеу жүйесін пайдаланған 
жағдайда «Əлеуметтік маңызы бар жолаушылар тасымалдарын жүзеге асырумен 
байланысты тасымалдаушылардың шығындарын бюджет қаражаты есебінен суб-
сидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрінің міндетін атқарушысының 2015 жылғы 25 тамыздағы № 883 
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12353 
тіркелген) (бұдан əрі - Қағидалар) көрсетілген есеп негізінде ай сайын субсидиялар 
төлемін жүзеге асыру.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Тасымалдаушы осы шартты бекіткен күнінен бастап екі жыл өткен соң маршрутта 

пайдаланылатын автобустарды, шағын автобустарды, троллейбустарды осы шарттың 
толық əрекет ету мерзімінде осы шарттың 1-қосымшасына сəйкес жаңартуға міндетті.»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Кестелер, маршруттар бойынша қозғалыстың кестесі жəне тарифтік кесте 

(қалааралық облысаралық маршруттардан басқа), сондай-ақ маршрутта пайдала-
нылатын автобустардың, троллейбустардың, шағын автобустардың типі (класы) мен 
саны осы шартқа 2-қосымшаға сəйкес жеке қосымшада келтiрiледi жəне шарттың 
ажырағысыз бөлігі болып табылады. Жергілікті атқарушы органдар Субсидиялау 
қағидасының талабына сəйкес тасымалдаушылардың шығындарын субсидиялайды.»;

18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Тасымалдаушы осы шарттың 4-тармағының талаптарын сақтау кезінде, осы 

шартқа өзгерістер жəне толықтырулар енгізу жолымен осы шарттың қолдану мерзімінің 
аяқталуына дейін күнтізбелік алпыс күннен кем емес берген тасымалдаушының жазба-
ша өтініші негізінде осы шарттың қолданылуы он жылға ұзартылады.»;

2-қосымша осы тізбеге 2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
3. «Автомобиль көлігімен жолаушылар мен багажды тасымалдау қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушысының 2015 жылғы 26 наурыздағы № 349 бұйрығында (Нормативтік құқықтық 
актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11550 болып тіркелген, 2015 жылғы 15 
шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Автомобиль көлігімен жолаушылар мен багажды 
тасымалдау қағидаларында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Осы Қағидада қолданылатын негізгі ұғымдар:
1) багаж түбіртегі – багажды автомобильмен тасымалдау шартының жасалғанын, 

сондай-ақ тасымалдаушының багажды сақтауға немесе тасымалдау үшін қабылда-
ғанын растайтын құжат; 

2) багажды автомобиль – жолаушылар мен жүкті тұрақты автомобильмен тасы-
малдау маршруттарында жолаушылардың багаждарын (жүктерін) тасымалдауға 
арналған жүк автомобилі; 

3) борт журналы – осы Қағидаға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша нөмiрленген 
жəне тiгiлген, тасымалдаушының мөрімен бекiтiлген жолаушылар мен багажды тұрақты 
емес тасымалдауды жүзеге асыру кезінде автокөлiк құралында болатын журнал, 
оған автокөлiк құралының рейс алдындағы техникалық тексеруден жəне жүргiзушiнiң 
рейс алдындағы (ауысым алдындағы) медициналық куəландырудан өткенi туралы 
белгiлер қойылады;

4) диспетчерлік жүйе – келісілген маршруттар бойынша жолаушылар мен багажды 
тұрақты тасымалдауды жүзеге асыратын автокөлік құралдарының қозғалысы туралы 
нақты уақыт режимінде үздіксіз ақпарат алуға мүмкіндік беретін жүйе; 

5) диспетчерлік жүйе операторы – диспетчерлік жүйені ұйымдастыру жəне жұмыс 
істеуін қамтамасыз ететін жеке немесе заңды тұлғалар; 

6) жолаушыларды отырғызу жəне түсiру пункттерi (аялдау пунктi) – осы 
Қағидалардың талаптарына сəйкес жайластырылған, жолаушыларды отырғызу жəне 
түсiру мақсатында автокөлiк құралдарының аялдауына арналған жол бойындағы 
белдеу учаскесi;

7) жол жүру құжаты (билет) – ресімдеу жолымен жолаушыны тасымалдау шарты 
жасалатын қағаз немесе электрондық нысандағы құжат;

8) қауiптi учаскелер – автомобиль жолдарының жүрiп өткенде жол-көлiк оқиғасы 
болуының жоғары қаупi туындайтын немесе қозғалыс режимiнiң елеулi өзге рiстерiне 
байланысты учаскелері;

9) қозғалыс кестесi – жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты та-
сымалдау маршрутының əрбiр аялдама пунктi бойынша автобустардың, шағын 
автобустардың, троллейбустардың қозғалыс орны мен уақыты туралы мəлiметтерді 
қамтитын құжат (кесте, графикалық бейне);

10) қолмен жуу – автокөлік құралдарын су берудің жоғары қысымды аппараттарын, 
су жеткізу жүйелерін жəне (немесе) ыдыстардағы суды пайдалану арқылы қолмен жуу;

11) маршрут – автобустың, шағын автобустың, троллейбустың белгiленген 
бастапқы, аралық жəне соңғы аялдама пункттерi арасында белгiленген жүретiн жолы;

12) маршрут схемасы – аялдау пункттерi, олардың ара қашықтықтары, сондай-ақ 
оларға тəн бағдарлар (жол айрықтары, қиылыстар, темiржол өтпелерi, көпiрлер жəне 
тоннельдер) көрсетiлген маршруттың графикалық шартты бейнеленуi;

13) механикаландырылған жуу – жуу құрамы жəне суды жеткізу үшін құрылғылармен, 
айналатын жəне (немесе) қозғалатын щеткалармен, сондай-ақ желдеткіш 
құрылғысымен жарақтандырылған арка үлгісіндегі ауыстырылатын тетіктерден тұратын 
автокөлік құралдарын автоматты жуу;

14) рейс – маршруттың бастапқы пунктiнен соңғы пунктiне дейiнгi автобустың, шағын 
автобустың, троллейбустың жолы;

14-1) такси тасымалы - жеңіл автомобилмен жолаушылар жəне багажды ақылы 
немесе жалдау бойынша тасымалдау қызметі;

15) таксометр – жолаушылар мен багажды таксимен тасымалдау құнын (бағасын) 
есептеуге арналған құрылғы;

16) техникалық аялдама – автобустар мен шағын автобустардың жолаушыларды 
маршруттан түсіруді жəне маршрутқа отырғызуды көздемейтін аялдамасы;

16-1. Екі жəне одан да көп тасымалдаушылармен жаңа халықаралық маршруттарды 
ашуға бір уақытта өтінім беру кезінде, автобустың қозғалыс кестесінің айырмашылығы 
бойынша бастапқы жəне аралық пункттері ұзақтығы 250 км дейін 15 минуттан аз жəне 
250 км асатын 1 сағаттан аз уақытты құраса, басымдылық осы қатынас түрінде көп 
тəжірибесі бар тасымалдаушыға беріледі. 

Тасымалдаушылардың бірдей тəжірибесі болған жағдайда басымдылық өтінімді 
бірінші тапсырған тасымалдаушыға беріледі.»;

19-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын: 
«19. Халықаралық жəне қалааралық облысаралық қатынаста жолаушылар 

мен багажды тұрақты тасымалдау маршруттары тасымалдаушының маршрутты 
ұйымдастырушыға, тасымалдауды тоқтатуды жобалау уақытына дейін 2 айдан кем 
емес жазбаша үндеуі бойынша жабылады.»;

22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«22. Тiзiлiмдер маршруттардың мынадай негiзгi сипаттамаларын:
1) халықаралық маршруттар үшін:
тікелей жəне кері қайту бағыттарындағы қатынас жəне шығу уақытын көрсетумен 

маршруттың атауын;
Қазақстан Республикасы аумағы бойынша тікелей бағыт жəне шет мемлекеттің 

аумағы бойынша кері бағыттағы уақытын көрсетумен аралық пункттердің атауын;
тасымалдаушы туралы мəліметтерді (атауы, мекенжайы, тегi, аты, əкесiнiң аты 

(егер болған жағдайда), тасымалдауды ұйымдастырудағы жауапты басшының не-
месе адамның телефондары);

берiлген рұқсат құжаттарының берілген күні жəне қолданудың аяқталу мерзімін;
маршрутқа қызмет көрсету кезеңін (жыл бойы, маусымдық);
мемлекеттік тіркеу нөмерлері, маркасы жəне шығу жолын көрсетумен, сондай-ақ 

негізгі жəне резервке бөлумен жылжымалы құрам туралы мəліметті; 
2) республикаішілік маршруттар үшін:
Бастапқы жəне соңғы пункттерінен шығу уақытын көрсетіп маршруттың нөмiрiн 

(қалалық (ауылдық) жəне қала маңындағы) жəне атауын;
тiкелей жəне керi қайту бағыттарындағы маршруттағы пункттер бойының санын 

жəне атауын;
тiкелей жəне керi қайту бағыттарындағы маршрут ұзақтығын;
маршрутқа қызмет көрсету кезеңдерiн: жыл бойы, қосымша (белгiлi бiр күндерде 

немесе тəулiктiң кезеңдерiнде қолданылатын (қалалық маршруттар үшін демалыс, 
мереке күндері немесе «қауырт» сағаттар), маусымдық (алдын ала белгiленген уақыт 
аралығы iшiнде қолданылатын (саяжай кезеңiнде, демалыс аймақтары, жолаушылар 
ағыны жоғарылаған кезеңде жұмыс iстеген кезде);

жолаушылар жəне жалпы отыруға арналған орындар бойынша автобустардың 
маршруттағы автобустардың, шағын автобустардың класы жəне паспорттық сыйым-
дылығын (қалааралық облысаралықтан басқа, жинақтау алаңшасының сыйымдылығын 
ескере отырып);

тасымалдаушы туралы мəліметтерді (атауы, мекенжайы, тегi, аты, əкесiнiң аты (егер 
болған жағдайда), тасымалдауды ұйымдастырудағы жауапты адамның жəне басшының 
телефондары) жəне оған берiлген рұқсат құжаттарының қолдану кезеңiн қамтиды»;

6-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6-параграф. Қалалық (ауылдық) жəне қала маңындағы қатынастағы жол жүру 

жəне багажды алып жүру төлемі, тіркеуі»
мынадай мазмұндағы 42-1) тармақпен толықтырылсын:
«42-1. Жол жүру үшін электрондық төлеу жүйесі пайдаланылатын қалалық 

(ауылдық) қатынастағы жол жүруді тіркеу жолаушымен жол жүру үшін төлемнің 
жасалғаны туралы қағаз жол жүру құжатын (билетін) берусіз, жолаушының өзіне-өзі 
қызмет көрсететін тиісті электрондық көлік терминалының санау құрылғысының жұмыс 
бетіне электрондық жол жүру құжатын тақау жолымен жүзеге асырылады.»;

43-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«43. Қолма-қол ақшамен төлем жасалған жағдайда, қағаз нысанындағы жол жүру 

құжаты (билеті) бір жолғы бақылау билеті бір маршруттағы, жолаушы жүріп өткен 
қашықтыққа қарамастан бір бағыттағы бір маршрут бойынша сапар кезінде ғана 
жарамды.»;

44-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«44. Техникалық себептер бойынша автобус, шағын автобус маршрут бойынша 

қозғалысты жалғастыруы мүмкiн емес жағдайлар туындаған жағдайда, жолаушыларға 
берiлген қағаз нысанындағы бiр жолғы бақылау билеттерi жəне жол жүрудің расталған 
бір жолғы бөлек тіркеулері, электрондық жол жүру құжаты арқылы жол жүру төлемі 
жасалған болса – осы маршруттың басқа автобусында, шағын автобусында жол жүру 
үшiн жарамды болып табылады.»;

мынадай мазмұндағы 45-1-тармақпен толықтырылсын:
«45-1. Электрондық төлеу жүйесі болған жағдайда тасымалдаушылар электрондық 

диспетчерлеу жəне жолақысын төлеу жүйесін ұстау жəне қолдану талабын сақтауға 
тиіс.»;

46-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«46. Қала маңындағы қатынаста қолма-қол ақшамен жол жүру төлемiнiң растамасы 

жолаушыға қағаз нысанындағы жол жүру құжатын (билетін) берумен белгiленедi.»;
мынадай мазмұндағы 46-1-тармақпен толықтырылсын:
«46-1. Жол жүру үшiн электрондық төлеу жүйесi пайдаланылатын қала маңындағы 

қатынастағы жол жүруді тіркеу жолаушымен жол жүру үшін төлемнің жасалғаны тура-
лы қағаз жол жүру құжатын (билетін) берусіз, жолаушының өзіне-өзі қызмет көрсететін 
тиісті электрондық көлік терминалының санау құрылғысының жұмыс бетіне электрондық 
жол жүру құжатын тақау жолымен жүзеге асырылады.»;

48, 49, 50, 51 жəне 52-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«48. Белгілі күнтізбелік мерзімге қағаз, сондай-ақ жəне электрондық нысандағы 

ұзақ пайдаланудағы жол жүру билеттерін сату алдын ала, жергiлiктi атқарушы орган 
белгілеген сату орындарында, сондай-ақ тасымалдаушылар-кондукторлар немесе 
жүргізушілер арқылы жүргiзіледi.

49. Қалалық (ауылдық) қатынастағы сапарларға арналған қағаз, сондай-ақ жəне 
электрондық нысандағы ұзақ пайдаланудағы жол жүру билеттерi жолаушылар мен ба-
гажды автомобильмен қала маңы тұрақты тасымалдаудың маршруттарында жарамсыз.

50. Қағаз жəне электрондық нысандағы ұзақ пайдаланудағы жол жүру билеттерiнiң 
қолданылуы белгiленген нормадан артық қол жүгiн жəне багажды алып жүруге 
қолданылмайды.

51. Қағаз нысанындағы ұзақ пайдаланудағы жол жүру билетi бар жолаушы оны 
кондукторға, бақылаушыға (жүргiзушiге) автобусқа, шағын автобусқа мiнген кезде 
көрсетедi. Электрондық нысандағы ұзақ пайдаланудағы жол жүру билетi бар жолау-
шы автобусқа, шағын автобусқа мінген кезде жолаушының өзіне-өзі қызмет көрсететін 
тиісті электрондық көлік терминалының санау құрылғысының жұмыс бетіне электрондық 
жол жүру құжатын тақау жолымен жол жүруді тіркеуді өз бетінше жүзеге асырады.

52. Егер жолаушы қағаз нысанындағы немесе электрондық нысандағы жеңiлдiктi 
ұзақ пайдаланудағы жол жүру билетiн пайдаланса, дербестендірілген жеңiлдiктi 
ұзақ пайдаланудағы электрондық жол жүру билетiн пайдаланатын жолаушыларды 
қоспағанда, онда сондай-ақ ол жеңiлдiкке құқығын растайтын құжатты ұсынады.»;

60-тармақтың екінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
«Егер жолаушы электрондық жол жүру құжатын (билетті) сатып алса, онда 

электрондық жол жүру құжаты (билет) немесе жеке басты куəландыратын құжат 
сапарды қолдану құқығы үшін жеткілікті негіздеме болып табылады, бұл ретте қағаз 
ныса нындағы жол жүру құжаты (билет) берілмейді.»;

11-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«11-параграф. Жолаушылар мен багажды автомобильмен халықаралық, қала-

аралық облысаралық, ауданаралық (қалааралық облысішілік) тұрақты тасымалдаудың 
маршруттарында жол жүру жəне багажды алып жүру төлемi, тіркеуі»;

76-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«76. Жолаушылар мен багажды автомобильмен халықаралық, қалааралық 

облысаралық, ауданаралық (қалааралық облысiшiлiк) тасымалдаудың маршрут-
тары бойынша жол жүру жəне багажды алып жүру төлемін, тіркеуін жолаушылар 
автовокзалдың, автостанцияның, жолаушыларға қызмет көрсету пунктінің кассасына, 
ал маршруттардың аралық аялдама пункттерінде кондукторға (жүргiзушiге) тікелей 
автобусқа отырғызу кезінде, ол аялдама пунктінен жөнелтілгенге дейін, немесе жол 
жүру үшін электрондық төлем жүйесі арқылы төлейді.

Халықаралық, қалааралық облысаралық, ауданаралық (қалааралық облысішілік), 
қала маңындағы қатынастарда маршруттары бойынша жол жүруге төлем жолаушылар 
агенттігі немесе жол жүру үшін электрондық төлем жүйесі арқылы жүргізілуі мүмкін.

Жолаушылар мен багажды автомобильмен халықаралық, қалааралық 
облысаралық, ауданаралық (қалааралық облысiшiлiк) тасымалдау маршруттары 
бойынша жол жүру жəне багажды алып жүру төлемін, автовокзалдар, автостанция-
лар, жолаушыларға қызмет көрсету пункттері, сондай-ақ агенттік немесе электрондық 
билеттерді сататын ақпарат жүйесімен қабылданады жəне жолаушының жеке басын 
растайтын құжаттар негізінде жүзеге асырады. Жолаушыларды отырғызу жолаушының 
жеке басын куəландыратын құжат пен билетте көрсетілген тегi, аты, əкесiнiң атын тек-
серу арқылы жүзеге асырылады.»;

78-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«78. Электрондық жол жүру құжатын (билетін) сатып алу кезінде жол жүру үшін 

электрондық төлем жүйесінде ақпараттың болуы – жол жүру төлемінің растамасы 
болып табылады.»;

80-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«80. Егер қағаз түріндегі билетті жолаушы жүру жолында маршруттың автовокзал-

дан, автостанциядан, жолаушыларға қызмет көрсету пунктінен тыс орналасқан аралық 
аялдама пункттерiнде сатып алса, онда кондуктор (жүргiзушi) билетке рейстiң нөмiрiн, 
жолаушының бастапқы жəне соңғы жүру пункттерiн, төленген жол жүру құнын, отыра-
тын орнының нөмiрiн, жөнелтілу күнi мен уақытын қояды, сондай-ақ билет-есепке алу 
парағында тиiстi жазу жазады.»;

83-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«83. Куəліктердегі жылжымалы құрам бойынша өзгерістер енгізуге тасымалдаушы 

өтiнiш бергенде жəне:»;
92-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«92. Автомобиль көлiгi саласындағы уəкiлеттi органнан маршрут бойынша растаған 

қозғалыс схемалары мен маршрут бойынша қозғалыс кестелерiн, жолаушылар мен ба-
гажды тасымалдауға арналған тарифтердi, осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша жолаушылар мен багажды автомобильмен халықаралық тұрақты тасымал-
дауды жүзеге асыруға арналған рұқсатты (бұдан əрі - Рұқсат) (бұдан əрi - халықаралық 
тасымалдауға арналған рұқсат құжаттары) алу үшiн, сондай-ақ олардың қолданылу 
мерзiмiн ұзарту үшiн тасымалдаушы автомобиль көлiгi саласындағы уəкiлеттi органға 
тігілген, нөмірленген жəне өтініш берушінің жауапты тұлғасы қол қойған, сондай-ақ 
осы тармақтың 7), 8) жəне 9) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды қоспағанда 
мөрмен (болған жағдайда) расталған жеке папкаға ресiмделген мына құжаттарды:

1) шетелдiк тасымалдаушымен бiрлескен қызмет туралы шартты;
2) заңды тұлғаны немесе өз қызметін заңды тұлғаның білімінсіз немесе жеке 

кəсіпкер ретінде қызметінің бастауы туралы ескертуінсіз жүзеге асыратын тұлғаларды 
мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің көшірмесі немесе анықтама; 

3) жолаушыларды халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустармен 
тұрақты тасымалдау жөніндегі қызметімен айналысу құқығына лицензия көшірмесін;

4) автокөлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi 
сақтандыру шарттарының жəне тасымалдаушының жолаушылар алдындағы 
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру сақтандыру полисiнiң не-
месе шарттарының көшiрмесiн;

5) жалға алынған автокөлік, жалға алынған автокөлік құралдары шарттарының 
көшірмелері кезінде əрбiр бiрлiкке арналған техникалық паспорттардың жəне ағымдағы 
кезеңде міндетті техникалық тексеруден өткенi туралы диагностикалық карталардың 
көшiрмелерi қоса берiлген, маршрутта пайдаланылуы көзделетiн жылжымалы құрам 
туралы мəлiметтердi (автобустардың саны жəне үлгiсi (класы);

6) жылжымалы құрамды техникалық жарамды күйде күтiп ұстау бойынша жұмыс-
тардың қажетті кешенін жүргізу мүмкіндігін растай отырып, елді мекенде немесе қала 
маңындағы аймақта, бірақ маршруттың бастапқы пунктінен 50 километрден аспай-
тын радиуста орналасқан өндірістік-техникалық базаға (жеке немесе жалға алған) 
құжаттардың көшірмелерін жəне профилактикалық медициналық куəландыруды 
жүзеге асыруға медициналық ұйыммен немесе медициналық қызметкермен жасасқан 
шарттың көшірмелерін;

7) маршрут бойынша автобустардың орны жəне жөнелтiлу, келу жəне тұру 
уақыттары, сондай-ақ барлық аялдама пункттерi мен мемлекеттердiң шекаралары 
арқылы өткiзу пункттерi, автобустар қозғалысының жылдамдық режимі бойынша 
қашықтықтар көрсетiлген қозғалыс кестелерiн;

8) автовокзалдар, автостанциялар, жолаушыларға қызмет көрсету пункттері жəне 
техникалық аялдамалар, автомобильдерді мемлекеттiк шекара арқылы өткiзу пункттерi 
жəне қауiптi учаскелерi көрсетiлген маршрут схемасын;

9) осы маршрутқа қызмет көрсететiн тасымалдаушылар тiркелген мемлекеттердiң 
ұлттық валютасындағы халықаралық тұрақты маршруттың аялдама пункттерi бойынша 
жолаушыларды жəне багажды тасымалдауға ұсынылатын тарифтердi;

Осы тармақтың 7), 8) жəне 9) тармақшаларында көрсетілген құжаттар тұрақты 
маршрутқа қызмет көрсету туралы шарт жасасқан қазақстандық жəне шетелдік та-
сымалдаушылар қол қойған жəне олардың мөрлермен (болған жағдайда) расталған 
құжаттар төрт данада ұсынылады.

Маршрут бойынша қозғалыс схемасы жəне қозғалыс кестесі, сондай-ақ жолаушы-
лар мен багажды тасымалдауға тарифтерді автомобиль көлігі саласында уəкілетті 
органың жауапты тұлғасының қолымен жəне мөрімен (рамка қалыңдығы 1миллиметрлі 
төртбұрыш формалы мөр, жоғары бөлігінде автомобиль көлігі саласында уəкілетті ор-
ган атауы, ортасында «Автобус бағыты бойынша қозғалысқа рұқсат берілді» деген сөз 
бар жəне астында растау мерзімі жəне «_________қолы» ) растайды.»;

100-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«100. Автобустардың қозғалыс кестесіне қосымша өзгерістерді енгізгенде жəне 
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келіскенде осы маршрутқа қызмет көрсететін тасымалдаушы автомобиль көлігі 
саласындағы уəкілетті органға осы Қағидалардың 92-тармағының 4), 5), 7) жəне 8) 
тар мақшаларында көрсетілген құжаттарды қоса отырып еркін нысандағы өтінімді 
ұсынады.»;

101-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) осы Қағидалардың 92-тармағына сəйкес өтiнiмге қоса берiлген құжаттар толық 

көлемде емес немесе жалған мəлiметтер болса;»;
103-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«103. Тасымалдаушыға халықаралық тасымалдауға берілген рұқсат құжаттарының 

əрекеті алты айға дейінгі мерзімге тоқтата тұруы мүмкін мына жағдайда: 
1) тасымалдаушы автомобиль көлігі саласындағы уəкілетті органға тасымалдауды 

болжамды тоқтату күнiне дейiн 1 айдан кешiктiрмей жазбаша өтiнiш берген;
2) жергiлiктi атқарушы органдар жазбаша дəлелдi өтiнiш берген;
3) осы Қағидалардың талаптарын бұзу немесе сақтамау фактілері байқалған;
4) егер тасымалдаушы аумағы бойынша маршрут өтетiн шет мемлекеттердiң 

құзыреттi органдары белгiлеген тұрақты маршруттарды пайдалану шарттарын 
қамтамасыз етпесе; 

4-1) тасымалдаушылар мен автовокзалдардың, автостанциялардың, жолаушыларға 
қызмет көрсету пункттерінің əкiмшiлiгi жасасатын шарттардың көшiрмелерiн осы 
Қағидалардың 97-тармағында белгiленген мерзiмде ұсынбаған;

5) аумақтары бойынша тұрақты маршрут өтетiн шет мемлекеттердiң құзыреттi 
органдарының жазбаша өтiнiшi бойынша алты айға дейiнгi мерзiмге тоқтата тұруы 
мүмкiн.»;

104-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«104. Тасымалдаушыға берiлген рұқсат құжатының қолданылуы:
1) тасымалдаушы тасымалдауды болжамды тоқтату күнiне дейiн 3 айдан 

кешiктiрмей жазбаша өтiнiш берген;
2) тасымалдаушы өз еркiмен, автомобиль көлігі саласындағы уəкілетті органның 

келiсiмiнсiз маршрут бойынша автобустардың қозғалыс кестесi мен схемасына 
өзгерiстер енгiзген;

3) аумақтары бойынша тұрақты маршрут өтетiн шет мемлекеттердiң құзыреттi 
органдарының жазбаша өтiнiшi бойынша;

4) егер тасымалдаушы рұқсат құжаттарын алған күннен бастап айлық мерзiм өткен 
бойда маршрутта жолаушылар тасымалдауды орындамаса;

5) егер маршрутта жолаушылар тасымалдауды тасымалдаушы рұқсат құжат-
тарының қолданылу кезеңiнде күнтiзбелiк 15 күн бойы орындамаған жағдайда;

6) егер тасымалдаушы «Қазақстан Республикасының халықаралық қатынастағы 
автомобильмен тасымалдауларында рұқсат беру жүйесін қолдану қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы №353 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 
құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11704 болып тіркелген) Қазақстан 
Республикасының халықаралық қатынастағы автомобильмен тасымалдауларында 
рұқсат беру жүйесін қолдану қағидаларының 26-тармағына сəйкес күнтізбелік бір жыл 
қолдану мерзімдегі уақыты бар тасымалдаушы шетелдік рұқсатты алуға өтінім бер-
меген жағдайда тоқтатылады.»;

мынадай мазмұндағы 104-1-тармақпен толықтырылсын:
«104-1. Рұқсат құжаттардың қолданылуын уақытша тоқтатқанда немесе тоқтатқанда 

тасымалдаушыға рұқсат құжаттардың қолданылуын уақытша тоқтатқан немесе 
тоқтатқан күннен бастап бес жұмыс күн ішінде дəлелді жауап жіберіледі.»;

116-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«116. Осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес қағаз нысанында багаж түбіртектерін 

жəне жол жүру құжаттарын (билеттерді) сату:
 1) автовокзалдардың, автостанциялардың, жолаушыларға қызмет көрсету 

пункттерінің билет кассалары жəне кассалық пункттер арқылы;
 2) маршруттың аралық аялдама пункттерiнде билет кассалары болмаған жағдайда 

автобуста, шағын автобуста отыратын бос орындар болса, сондай-ақ жолаушылар мен 
багажды 50 км артық қашықтықта тасымалдауды жүзеге асыру кезiнде автобустар мен 
шағын автобустардың толу нормасына дейiн жүргiзушi немесе кондуктор;

3) оның ішінде байланыс құралдарын пайдалана отырып, жолаушылар агенттіктері 
жүзеге асырады.»;

145- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«145. Жолаушылар мен багажды тұрақты автомобильмен тасымалдау, халық-

аралықты қоспағанда жолаушылар мен багажды көрсетілген маршруттарға қызмет 
көрсету құқығына арналған конкурста (бұдан əрі - Конкурс) жеңген жəне тасымалда-
ушылар мен жергiлiктi атқарушы органдардың немесе уəкілетті ұйымның арасында 
жасалған шарттың негізінде оларға қызмет көрсетуге құқығы бар куəлік алған тасы-
малдаушылар жүзеге асырады.»;

160-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) конкурсқа шығарылатын жолаушылар мен багажды автомобильмен 

республика ішілік тасымалдау маршруттарының негiзгi сипаттамаларын, маршрут-
тардың схемаларының қосымшасымен, қозғалыстар кестелері, сондай-ақ жолақысын 
электрондық төлеу жүйесін пайдаланған кезде қалалық (ауылдық) немесе қала 
маңы қатынастарында жолаушыларды тұрақты тасымалдауды жүзеге асыру үшін 
маршруттың (км.) жалпы ұзындығы осы Қағидалардың 7-қосымшасындағы нысан 
бойынша қоса берiледi;»;

165-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«165. Осы Қағидалардың 10-қосымшасындағы нысанға сəйкес жергiлiктi атқарушы 

орган бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Конкурс өткiзiлгенге дейiн күнтiзбелiк 30 
күннен кешiктiрмей:

жолаушылар мен багажды автомобильмен қалалық (ауылдық), қаламаңы, 
ауданішілік, ауданаралық (қалааралық облысішілік) тұрақты тасымалдау маршрут-
тарына қызмет көрсету құқығына тиісті облыстардың жəне республикалық маңыз бар 
қалалардың жəне астананың аумағына тарайтын;

жолаушылар мен багажды автомобильмен облысаралық қалааралық (республика-
лық маңызы бар қалаларды жəне астананы қоса алғанда) тұрақты тасымалдау марш-
руттарына қызмет көрсету құқығына Қазақстан Республикасының барлық аумағына 
тарайтын баспасы басылымдары арқылы конкурсты өткiзу туралы хабарлайды.»;

170-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) жылжымалы құрамның əрбiр бiрлiгi үшiн техникалық паспорттардың жəне 

ағымдағы кезеңде жарамды міндетті техникалық тексеруден өту туралы диагностикалық 
карталардың көшiрмелерiн. Бұл ретте жолаушылар мен багажды автомобильмен 
тұрақты тасымалдаудың басқа маршруттарында негiзгi ретiнде пайдаланылатын 
жылжымалы құрамды резервтiк ретiнде, ал резервтiктi негiзгi ретiнде ұсынуға жол 
берiледi. Жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты тасымалдаудың басқа 
маршруттарында негiзгi жылжымалы құрам ретiнде пайдаланылатын жылжымалы 
құрамды негiзгi ретiнде ұсынуға жол берiлмейдi;»;

196-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«196. Автомобиль көлігі саласындағы уəкілетті орган жəне жергілікті атқарушы 

органдар берген Куəліктердің қолданысын осы орган:
1) тасымалдаушының жазбаша өтініші;
2) егер тасымалдаушы автомобиль көлігі саласындағы уəкілетті органның жəне 

жергілікті атқарушы органның келісімінсіз маршруттардағы автобустардың қозғалыс 
кестесі мен схемасына өзгерістер енгізсе;

3) егер тасымалдаушы куəліктің қолданылу кезеңінде күнтізбелік 15 күн бойы марш-
рутта жолаушылар тасымалдауды орындамаса;

4) төмен жиілік (отыз күнтізбелік күнде жетпіс пайыздан кем);
5) тасымалдаушының (тасымалдаушы жүргізушісінің) кінəсі бойынша адам өліміне 

соқтырған жол-көлік оқиғасының болуы;
6) маршрутта автомобиль көлігі саласындағы уəкілетті орган жəне жергілікті 

атқарушы органдар берген куəліктерде көзделмеген автобустарды, шағынавтобустарды 
пайдалану;

7) маршрутта (маршруттарда) қызмет істеу құқығын үшінші тарапқа беру жағдай-
ларында тоқтатады.»;

211-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«211. Жолаушылар мен багажды таксимен дара кəсiпкерлердiң немесе заңды 

тұлғалардың (бұдан əрi – таксимен тасымалдаушы) тасымалдауы «Автомо биль көлігі 
туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 26-бабының 
1-тармағына сəйкес такси тасымалдаушысы ретінде қызметтің баст алғаны туралы 
хабарлама жергілікті атқарушы органдарға хабарламаларды беру жолымен осы 
Қағидалардың 340-343-тармақтарының талаптарына сəйкес жабдықталған жеңіл ав-
томобильдермен жүзеге асырылады.

Таксимен жолаушылар мен багажды тасымалдауды ұйымдастыру кезінде қызме тті 
хабарландыру тəртiбiнiң талаптарын сақтамай жүзеге асыруға жол берілмейді.

Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары 
такси тасымалдаушысы ретінде қызметті жүзеге асыруды бастау туралы хабарлама 
берген дара кəсіпкерлер мен заңды тұлғалардың тізілімін жүргізеді, ол олардың ин-
тернет-ресурстарында орналастырылады.

Көрсетілген тізілімнен шығаруды аудандардың, облыстық маңызы бар қалалар-
дың жергілікті атқарушы органдары такси тасымалдаушысының өтініші, «Авто-
мобиль көлігі туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 
26-бабының 2-тармағында жəне осы Қағидаларда көзделген такси тасымал даушы-
сының қызметіне тыйым салу немесе міндеттемелерін орындамауы туралы сот шешімі 
бойынша жүргізеді.»;

214-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«214. Жолаушылар мен багажды таксимен тасымалдауды ұйымдастыру кезінде 

таксимен тасымалдаушы:
1) автокөлiк құралдарының рейс алдындағы техникалық тексеруден өтуiн, сондай-ақ 

медициналық қызметкердің такси жүргiзушiлерiн рейс алдындағы жəне рейстен кейінгі 
медициналық куəландыруын;

2) ақпараттық-диспетчерлiк қызметтiң немесе ақпараттық-диспетчерлiк қызметтi 
көрсету жөнiндегi шарттың болуын;

3) таксидің ақауы болған жағдайда, оны уақтылы ауыстыруды;
4) əр отыз таксиге шаққанда арнайы қозғалыс құралдарын пайдаланатын, 

мүгедектерді тасымалдау үшін бейімделген бір таксиден кем емес;
5) такси жүргізушілерінің еңбек жəне демалыс режимдерін сақтауды;
6) сапар құжаттамаларын ресімдеуді қамтамасыз етеді.
Осы тармақтың 1) тармақшасындағы талапты орындауды қамтамасыз ету үшін 

аппараттық-бағдарламалық кешенді қолданатын пункттер құрылуы мүмкін.»;
329-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөліммен толықтырылсын:
«Кемінде төрт дөңгелегі бар жəне М санатындағы, сондай-ақ жолаушылар мен ба-

гажды тасымалдау үшін пайдаланылып жүрген көлік құралдары шұғыл қимылдайтын 
жедел қызметтерді шақыру құрылғыларымен жарақтандырылады.»;

341-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«341. Такси кузовтың түсін тасымалдаушы өзі анықтайтын сыртынан жеңіл автомо-

биль барлық бүйір жағынан, биіктігі 10 сантиметрден кем емес жəне 14 сантиметрден 
көп емес шахматтық тəртіпте орналасқан қара жəне (немесе) сары шаршылардан 
тұратын белдеу салуды қарастыратын бірыңғай түстік гаммада ресімделеді.»;

350-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«350. Автовокзалдар мен автостанциялардың өз құрамында:
1) ақпараттық қамтамасыз ету;
2) автобустар мен шағын автобустар тұратын алаң;
3) жолаушыларға арналған күту залы (залдары);
4) жол жүру құжаттарын (билеттерiн), оның iшiнде алдын ала сатуға арналған 

касса (кассалар);
5) багажды сақтау камерасы (камералары);
6) диспетчерлiк пункттер;
7) персонал мен жолаушылар үшін санитарлық-тұрмыстық үй-жайлар;
8) жүргiзушiлер демалатын қызметтiк үй-жайлар бар.
Автовокзалдар үшін қосымша талаптар:
1) анықтама бюросы;
2) қоғамдық тамақтану пунктi;
3) ана мен бала бөлмесi;
4) автобустар мен шағын автобустарды тексеруге арналған бекеттер;
5) қоғамдық тəртiптi қорғау пунктi;
6) медициналық көмек пунктi жəне дəрiхана дүңгiршегi;
7) Интернет желісіне сымсыз қол жеткізу нүктелері;
8) жолаушыларды отырғызу жəне түсiру пункттерiнде, жолаушыларға арналған 

күту залында, автобустар мен шағын автобустардың тұрағына арналған алаңдарда 
бейнебақылау;

9) діни рəсімдер жасау үшін бөлме.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 23 шілдедегі № 817 қаулысымен 

бекітілген Тексеріп қарау жүргізілетін көлік инфрақұрылымы объектілерінің тізбесінде 
көрсетілген автовокзалдарға қосымша талаптар:

1) стационарлық металл тапқыш (металл детекторлар);
2) портативтік (қол) аспаптар;
3) рентген-телевизиялық қондырғы;
4) жарылғыш, есірткі жəне қауіпті химиялық заттарды табуға арналған аппаратура.»;
мынадай мазмұндағы 351-2 тармақпен толықтырылсын:
«351-2. Автовокзалдар мен автостанцияларда эпидемиялық маңызы бар 

объектілерді пайдалану «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
Қазақстан Республикасы Кодексінің 21-1 бабының 1 тармағына сəйкес санитарлық-
эпидемиологиялық қорытындысы болғанда немесе қызметті бастау туралы хабарлама 
бергенде рұқсат етіледі.»;

379-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«379. Диспетчерлiк қызметтiң негiзгi функциялары:
1) автобустардың, шағын автобустардың жөнелтiлуiн жəне автовокзалға 

(автостанцияға) уақтылы келуiн қадағалау;
2) маршруттар бойынша автобустардың, шағын автобустардың қозғалысын 

қадағалау жəне реттеу;
3) тасымалдаушыларды, жолаушыларды жəне басқа автовокзалдардың 

диспетчерлiк қызметтерiн маршрут бойынша жүрудiң күрделiлiктерi, соның iшiнде ауа 
райы-климаттық немесе жолдағы басқа жағдайларға байланысты қозғалысты шектеу-
лер немесе тыйым салулар туралы хабардар ету;

4) маршруттағы, соның iшiнде ауа райы-климаттық немесе жолдағы басқа жағдай-
ларға байланысты қозғалыстың ерекшелiктерi туралы жүргiзушiлерге нұсқау беру;

5) маршрут бойынша ауа райы-климаттық немесе жолдағы басқа жағдайларға 
байланысты қозғалысты шектеулер немесе тыйым салулар кезiнде жолаушыларды 
орналастыру;

6) жол органдарын, ƏПК-ні, төтенше жағдайлар жөнiндегi органдарды маршрут 
бойынша жүрудiң күрделiлігі, оның iшiнде ауа райы-климаттық немесе жолдағы 
басқа жағдайларға байланысты қозғалыстың шектеулерi немесе мүмкiн еместiгi жəне 
осыған байланысты автобустар мен шағын автобустардың уақтылы келмеуi туралы 
хабардар ету;

7) жолаушыларды отырғызу жəне багажды тиеу үшiн автобустардың, шағын 
автобустардың кестеде белгiленген уақытта жəне тиiстi санитарлық жай-күйде уақтылы 
берiлуiн қадағалау;

8) жүргiзушiлердiң рейс алдындағы жəне рейстен кейінгі медициналық куəлан-
дырудан жəне автобустардың, шағын автобустардың рейс алдындағы техникалық тек-
серуден өтуiн қадағалау (автовокзалдың, автостанцияның немесе тасымалдаушының 
тиiстi қызметтерiнiң оларды өткiзгенi туралы құжаттық растаудың болуы;

9) басқа автовокзалдардың, автостанциялардың диспетчерлiк қызметтерiн автобу-
старда, шағын автобустарда бос немесе босаған орындардың болуы туралы, сондай-ақ 
қозғалыс кестесiндегi өзгерiстер немесе автобустар мен шағын автобустардың кесте-
ден озып кету (қалып қою уақыты), қосымша рейстердi алып тастау немесе кестеде 
көзделмеген рейстер енгiзу, қосымша автобустың жөнелтiлуi туралы хабардар ету;

10) автобустардың немесе шағын автобустардың жөнелтілу уақыты туралы белгісі 
бар автовокзалдың жəне автостанцияның мөрімен бектілген жол құжаттамасын 
ресiмдеу, сондай-ақ диспетчерлiк журнал жүргiзу;

10-1) халықаралық қатынаста жүргізушіге автовокзал мен автостанцияның мөрімен 
бекітілген жолаушылар тізімін беру;

11) жүргiзушiлерде нақты маршрут бойынша жолаушыларды тасымалдауды 
жүзеге асыруға арналған рұқсат құжаттарының (куəлiктiң, маршрут схемасының, жол 
қағазының) болуын қадағалау.»;

401-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«401. Өзге тұлға құратын таксидің ақпараттық-диспетчерлік қызметі такси, такси 

тасымалын жүзеге асыру үшін тасымалдаушылары тізіліміне енгізілген такси тасы-
малдаушыларымен ақпараттық-диспетчерлік қызмет бойынша шарт жасасады жəне 
такси тасымалдаушылары такси тасымалын жүзеге асыру кезінде осы Қағидалардың 
214-тармағының 1), 3) жəне 5) тармақшаларының жəне 340-343-тармақтарының та-
лаптарын орындаған жағдайда өзінің қызметтерін көрсетеді.»;

3-қосымша осы тізімге 3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
5-қосымша осы тізімге 4-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
9-қосымша осы тізімге 5-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
4. «Əлеуметтік маңызы бар жолаушылар тасымалдарын жүзеге асырумен байла-

нысты тасымалдаушылардың шығындарын бюджет қаражаты есебінен субсидиялау 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 25 тамыздағы № 883 бұйрығында 
(«Əділет» ақпараттық-құқытық жүйесінде 2015 жылғы 11 шілдеде, мынадай нормативті 
құқыты актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12353 болып тіркелген): 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Əлеуметтік маңызы бар жолаушылар тасымал-
дарын жүзеге асырумен байланысты тасымалдаушылардың шығындарын бюджет 
қаражаты есебінен субсидиялау қағидаларында:

3-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөліммен толықтырылсын:
«3. Субсидиялауға тарифтерін жергілікті атқарушы орган белгілейтін автомобильмен 

əлеуметтік мəні бар қатынастар арқылы тасымалдауды орындау нəтижелері бойынша 
пайда болған тасымалдаушының залалдары жатады.

Тасымалдауды орындаудан келетін залалдар «Тұрақты маршруттар бойынша 
жолаушылар мен багажды тасымалдау жөнінде қызмет көрсетуге тарифтер есеп-
теу əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация 
министрінің 2011 жылғы 13 қазандағы № 614 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №7297 тіркелген) (бұдан əрі - Əдістеме) сəйкес 
анықталған жолаушылар тасымалдау тарифі мен жергілікті атқарушы органның 
əлеуметтік мəні бар автомобиль қатынастарына белгілеген тариф айырмасы ретінде 
айқындалады.

Қалалық (ауылдық) немесе қала маңы қатынастарында жолақысын электрондық 
төлеу жүйесін пайдаланған жағдайда субсидиялауға осы Қағидалардың 4-тарауына 
сəйкес жолаушылар мен багажды тасымалдаудан түскен табыс жəне маршрут бой-
ынша өткен жолға сүйеніп (км), маршрут құны арасындағы айырмашылық ретінде 
айқындалған тасымалдарды орындаудан болған залал жатады.»;

7 жəне 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Тасымалдаушы тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органына 

осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Əдістемеге сəйкес анықталған 
маршруттағы тариф есебін, қалалық (ауылдық) немесе қала маңы қатынастарында 
жолақысын электрондық төлеу жүйесін пайдаланған жағдайда осы Қағидаларға 2-1 
қосымшаға сəйкес нысан бойынша осы Қағидалардың 4-тарауына сəйкес маршрут 
құны бойынша есебін ұсынады.

8. Осы Қағидалардың 7-тармағына сəйкес, тасымалдаушы ұсынған есептердің 
дұрыстығын анықтау жəне суб сидиялауға тиісті əлеуметтік мəні бар қатынастар 
тізбесіне ұсыныстар қалыптастыру үшін тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті 
атқарушы органы əкімнің өкімімен (ауданаралық (қалааралық облысішілік), ауданішілік, 
қалалық (ауылдық) жəне қала маңылық қатынастар) тариф бойынша Комиссия құрады 
(бұдан əрі – Комиссия).

Комиссияға жергілікті атқарушы орган əкімінің орынбасары басшылық етеді. 
Комиссия құрамына жергілікті өкілдік жəне атқарушы органдардың (жолаушылар көлігі, 
экономика жəне бюджеттік жоспарлау мəселелері бойынша уəкілетті), өңір ұлттық 
кəсіпкерлерінің өңірлік палатасы, заңды тұлғалар жəне қоғамдық бірлестіктердің 
автокөлік бірлестіктер өкілдері кіреді. Комиссия құрамына кəсіподақ бірлестіктерінің, 
тұтынушылар құқығын қорғау қоғамдарының өкілдері кіруі мүмкін.»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Əлеуметтік мəні бар тасымалдауларды субсидиялауға бағытталған сомалар 

көлемін анықтау əрбір қатынасқа мынадай:
1) Əдістемеге сəйкес анықталған жолаушыларды тасымалдау тариф пен жергілікті 

атқарушы органмен белгіленген əл еуметтік мəні бар автомобиль қатынастары тариф 
арасындағы айырмашылық;

2) жыл сайын жоспарланатын тасымалданатын жолаушылар саны негізінде 
жүргізіледі;

3) қалалық (ауылдық) немесе қала маңы қатынастарында жолақысын электрондық 
төлеу жүйесін пайдаланған жағдайда жолаушылар мен багажды тасымалдаудан 
түседі деп болжанған табыс жəне осы Қағидалардың 4-тарауына сəйкес автобустың 
маршрут бойынша жалпы жылдық жүрісіне (км) сүйене отырып анықталған маршрут 
құны арасындағы айырмашылық ретінде айқындалған тасымалдарды орындаудан 
болған залал жатады.»;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Əлеуметтік мəні бар автомобиль қатынастарын субсидиялау көлемі Əдістемеге 

сəйкес анықталған жолаушыларды тасымалдау тарифі мен жергілікті атқарушы 
органмен белгіленген тариф айырмашылығын, жылдарға бөлінген жыл сайынғы 
болжамдалған тасымалданатын жолаушылар, санына көбейтумен анықталады.

Қалалық (ауылдық) немесе қала маңы қатынастарында жолақысын электрондық 
төлеу жүйесін пайдаланған жағдайда тасымалдаушылардың залалын субсидиялауға 
кететін қаражат көлемі жоспарланған жолаушылар мен багаж тасымалдарының саны-
нан түсетін табыстар жəне осы Қағидалардың 4-тарауына сəйкес автобустың марш-
рут бойынша жалпы жылдық жүрісіне (км) сүйене отырып анықталған маршрут құны 
арасындағы айырмашылық ретінде айқындалады.»;

13-тармақтың екінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы Қағидалардың 11 жəне 12-тармақтарына сəйкес анықталған əлеуметтік мəні 

бар қатынастарды субсидиялауға арналған қаражат көлемі жəне əлеуметтік қатынастар 
тізілімі бюджеттік өтінім үшін негіз болып табылады.»;

14 жəне 15-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Бекітілген бюджет негізінде тасымалдаушы мен жергілікті атқарушы орган 

арасында Əлеуметтік мəні бар автомобиль қатынастарды субсидиялау, ал қалалық 
(ауылдық) немесе қала маңы қатынастарында жолақыны электрондық төлеу жүйесін 
пайдаланған жағдайда тасымалдаушыға субсидияны төлеу үшін жергілікті атқарушы 
орган, тасымалдаушы жəне уəкілетті ұйымдар арасында Əлеуметтік мəні бар автомо-
биль қатынастарды субсидиялау туралы:

1) осы Қағидалармен анықталған міндеттерді;
2) жылдарға бөлінген үш жылға болжамдалған жолаушыларды тасымалдау санын;
3) жылдарға бөлінген үш жылға субсидиялау сомасын;
4) белгіленген тарифті (тарифтердің торын);
5) маршрут бойынша Əдістемеге сəйкес анықталған тарифті;
6) қалалық (ауылдық) немесе қала маңы қатынастарында жолақысын электрондық 

төлеу жүйесін пайдаланған жағдайда жылдар қимасында үш жылғы бағдарда жүріп 
өткен болжамдық жиынтық жолын;

7) ұсынылған растаушы құжаттар сəйкес келмегенде заңсыз түскен субсидия-
ны қайтару туралы міндеттемені қарастыратын шарт (бұдан əрі - Шарт) жасалады.

15. Тасымалдаушы есепті айдан кейінгі айдың 15 күніне дейінгі мерзімде жергілікті 
атқарушы органға ай сайын осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
əлеуметтік мəні бар субсидияланатын автомобиль қатынастары бойынша нақты 
тасымалданған жолаушылар бойынша есеп жібереді. Қалалық (ауылдық) неме-
се қала маңы қатынастарында жолақыны электрондық төлеу жүйесін пайдаланған 
жағдайда Тасымалдаушы келесі есептік айдан кейінгі айдың 10-шы күніне дейінгі 
мерзімде уəкілетті ұйымға айлық есеп жібереді, кейін уəкілетті ұйым келесі есептік ай-
дан кейінгі айдың 15-ші күніне дейінгі мерзімде орындалған жұмыс туралы ақпаратты 
жергілікті атқарушы органға осы Қағидалардың 3-1 қосымшасына сəйкес нысан бой-
ынша ұсынады.

Тасымалдаушы қатынас бойынша нақты тасымалданған жолаушылар туралы мы-
надай растау құжаттарын ұсынады:

1) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша билеттерді сату бой-
ынша есеп;

2) осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жолаушылар тасымалы-
нан түскен қаржылық қаражат туралы есеп;

3) маршрут (км.) бойынша өткен жолға сүйеніп, қалалық (ауылдық) немесе қала 
маңы қатынастарында жолақысын электрондық төлеу жүйесін пайдаланған жағдайда 
осы Қағидалардың 4-1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша Тасымалдаушының 
жолаушыларды маршруттарда тасымалдаумен байланысты шығыстарының көлемі 
жөніндегі есеп.»;

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Субсидияларды төлеу:
1) тасымалдаушының ай сайынғы есебі, ал егер қалалық (ауылдық) немесе қала 

маңы қатынастарында жолақыны электрондық төлеу жүйесін пайдаланған жағдайда 
жəне уəкілетті ұйымның ақпараты;

2) осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша орындалған жұмыстар 
актісінің;

3) автовокзалдардың (автостанциялардың) диспетчерлік қызметінің құжаты немесе 
ауылдық округтің əкімінен немесе оны ауыстыратын тұлғадан осы маршрут бойынша 
орындалған рейстерді растайтын анықтамалар (қалалық маршруттарды қоспағанда);

 4) қалалық (ауылдық) немесе қала маңы қатынастарында жолақыны электрондық 
төлеу жүйесін пайдаланған жағдайда елді мекеннің біріңғай диспетчерлік қызметтен 
алынған құжат немесе бағдар (км.) бойынша өткен жолға сүйеніп, осы бағдар бойынша 
орындалған рейстерді растаушы анықтамалар негізінде жүргізіледі;

5) қалалық маршруттар бойынша орындалмаған рейстерді растайтын диспетчерлік 
қызметінің құжаты (болған кезде).

Маршрутта бекітілген рейстерді толық орындамау кезінде, маршрутты субсидия-
лау үшін қажет сомадан орындалмаған рейстерге шығындалмаған сомма алынып 
тасталады.»;

мынандай мазмұндағы 4 бөліммен толықтырылсын:
«4. Тұрақты автобус тасымалын жүзеге асыру үшін маршрут құнын белгілеу тəртібі
20. Жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты тасымалдауда автобустарда 

(микроавтобустарда) жолақысын электрондық төлеу жүйесін пайдалану кезінде белгілі 
кезеңге маршрут құнын есептеуде немесе жұмыстардың (қызметтердің) белгілі көлемін 
орындау үшін келесі түрдің экономикалық-математикалық үлгісі пайдаланылады:

СМ = (Зпс + (Зп + Зн) * R) * Кндс
формула (1)

мұндағы:
БҚ - белгілі кезеңге маршрут құны немесе көлік жұмысының белгілі көлемін орын-

дау үшін;
Шжқ - жылжымалы құрам (сыйымдылығы орта жəне үлкен жылжымалы құрам сатып 

алу бойынша лизингтік төлемдер, көлік құралдарын сақтандыру құны, сыйымдылығы 
кіші автобустар бойынша амортизация) сатып алуға тасымалдаушы жұмсайтын 
нормативтік (есептік) шығындардың жалпы сомасы;

Шт - тасымалдаушының тікелей нормативтік (есептік) жалпы сомасы (отын, 
жағармай материалдары, автобустарды жөндеу жəне оларға техникалық қызмет 
көрсету, автошиналарды ауыстыру жəне жөндеу, жүргізушілер мен кондукторлардың 
еңбекақысы); 

Шқ- тасымалдаушының қосымша шығындарының жалпы сомасы;
R - 1,15 тең тасымалдаушының шығындарына есептік рентабельдік коэффициенті 

(15% ретінде қолданылады);
Кққс - 1,12 тең қосылған құн салығына коэффициент (12% ретінде қолданылады).
21. Баптар бойынша нормативтік шығындардың іріленген есептері мынадай 

орындалады:
1) Шжқ - жылжымалы құрамды сатып алуға тасымалдаушының нормативтік (есептік) 

жалпы сомасы мынадай тұрады:
Сыйымдылығы шағын жəне үлкен жылжымалы құрамды сатып алу бойынша жылдық 

лизингтік төлемнің (жылдық аннуитет) көлемі. 
Мына формулада есептеледі:

Лгод = ((Стс * (1 + N * Rуд) – Стс * Атс) / N) * Aм * 0,8формула (2)
мұндағы:
Лжыл - жылжымалы құрамды сатып алу бойынша жылдық лизингтік төлемнің 

(жылдық аннуитет) көлемі;
N - лизинг келісімшартының мерзімі;
Қкқ - бір көлік құралының орта нарықтық құны; 
Бір күнтізбелік жыл ішінде шығарушы зауыттан не ресми делдалдар арқылы сатып 

алынған автобустар үшін, сатып алу құны осындай болады.
Қайталама нарықтан сатып алынған, сондай-ақ жалданған автобустардың – орта 

нарық құны, бағалық қызметін жүзеге асыратын ұйымдармен айқындалады (баға беру 
мерзімі 6 айға дейін).

Rуд - келісімшарт бойынша лизингтік пайыз мөлшерлемесі;
Акқ - лизинг келісімшарты бойынша аванстық төлем көлемі (көлік құралы құнынан 

пайыздық мөлшерлеме);
Кв - 0,8-ге тең лизинг төлемдерін өтеу коэффициенті (80 % ретінде қолданылады).
Лизинг шартының ағымында жылжымалы құрамды сатып алу бойынша лизингтік 

төлемдер өтелуге жатады. бұл ретте лизинг (қарыз) шарты 5 жылдан астам мерзімге 
жасалса, онда өтеуге іс жүзіндегі лизингтік (қарыз) төлемдері қабылданады, егер ли-
зинг (қарыз) шарты 5 жылдан кем мерзімге жасалса, онда өтеу лизинг (қарыз) шарты 
5 жылдық мерзім есебінен жүзеге асырылады.

2) Көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін сақтандыру шартын жасасқанда 
төлеуге жататын жылдық сақтандыру сыйақының мөлшері 1999 жылғы 1 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының азаматтық кодексімен (ерекше бөлім) анықталады.

3) Жылжамылы құрам сатып алу бойынша лизингтік төлемдер болмаған жағдайда 
өтеуге жалпы жүріп өткен жолының есебінде маршрутқа бекітілген автобустар бойынша 
амортизациялаған аударымдар сомасы жатады. Мына формула бойынша есептеледі:

За = 0,15 х Ам х КР х Ц,
формула (3)

мұндағы:

За - амортизация шығындары;
0,15 - 15 % көлемінде автокөлік бойынша амортизация нормасы;
Кр - автобустар резервінің коэффициенті.
4) Шт- тасымалдаушының тікелей нормативтік (есептік) жалпы сомасы мынадан 

тұрады:
Шо - осы маршрутта пайдаланылатын автобустардың жалпы жүріп өткен жолы-

на есептегенде автомобильдік отын шығындары тариф есептелетін күнгі барлық 
қолданыстағы үстемелер мен 1 литр бензиннің дара бағасын есепке алып, 100 км 
жұмсалған отын шығындарының базалық нормаларына сүйеніп анықталады:

Шо = 0,01* Lоб * НТ * КН * ЦТ
формула (4)

мұндағы:
0,01 - 100 км-ден 1 км-ға отын шығынын қайта есептеу;
Lжп - төмендегі формула бойынша есептелетін маршрутқа қызмет көрсетуде 

автобустардың жылдық жүріп өткен жолы:
Lжп = Кж * (n*lpa+lo) 

формула (5)
мұндағы:
Кж - бір жылда маршрутқа қызмет көрсетілген күндер саны (жыл бойы жұмыс істеу 

режимінде Кж = 365);

n - бағдардағы рейс айналымдарының күнделікті саны;
lкр - маршруттағы рейс айналымдарының қашықтығы км;
lo - күнделікті нөлдік жүріп өткен жол, км;
Маршрут сипатының көрсеткіштері жұмыс жəне демалыс күндері бойынша əртүрлі 

мəндерге тең болса, онда автобустардың жалпы жылдық жүріп өткен жолы осы 
көлемдерді жинақтаумен жұмыс жəне демалыс күндері бойынша жеке анықталады.

ОН - автобустың 100 км жүріп өткен жолына литрмен есептелетін отынды шығын-
даудың базалық нормалары «Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына 
арналған жанар-жағармай материалдары шығыстарының жəне автокөлікті күтіп ұстауға 
арналған шығыстардың нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2009 жылғы 11 тамыздағы № 1210 қаулысына (бұдан əрі – Отынды шығындау нор-
малары) сəйкес анықталады;

ҮК - автобустың маршрутта жұмыс істеу шынайы шарттары үшін базалық нор-
маға үстемелердің жиынтық коэффициенті Отынды шығындау нормалары сəйкес 
анықталады;

ОБ - отынның қысқы жəне жазғы түрлерін пайдалануды есепке алып, тариф есеп-
теу күніне 1 литрдің орташа жылдық дара құны мына формула бойынша анықталады:

Об = Бқ.ш. * Ақыс + Бж.о. * А жаз
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формула (6)
мұндағы:
Ақыс, Ажаз - ККл (коэффициент климаттық) мəнін анықтайтын Отынды шығындау 

нормаларының 10-шы кесте бойынша кезеңдер шегінде өңір бойынша анықталған бір 
жылдағы қысқы жəне жазғы айлар саны.

Бқ.ш. ,Бж.ш. - тариф есептеу күніне отынның дара құны (жазғы жəне қысқы).
Жазғы кезеңде тариф есептеуде негізге алдыңғы қысқы кезеңде қалыптасқан қысқы 

отынның 1 литрдің бағасы алынады.
5) Шжж - жанар-жағармай материалдарына шығындар автомобильдік отынға 

шығындардың 10%-ға тең:
Шжж = Шт * 0,1

формула (7)

6) Шжт - жөндеу жұмыстарын жəне техникалық қызмет көрсету жүргізуге жұмсалатын 
шығыстар осы маршрутқа қызмет көрсету үшін бекітілген автобустардың құнынан 25% 
ретінде қабылданады, мына формула бойынша:

Шжт = Аб * Кр * Ц * 0,25
формула (8)

мұндағы:
Аб - кесте бойынша маршруттағы автобустардың бір күн ішіндегі саны; 
Кр - автобустар резервінің коэффициенті, (1,2 ретінде тең шығындарды есептеу 

үшін алынатын кесте бойынша автобустар маршруттарына бекітілгендердің жалпы 
санының маршрутқа жеткізуге жататын автобустардың санына қатынасы);

Ц - маршрутта бекітілген 1 автобустың орташа адал нарықтық құны, теңгемен;
Өндіруші зауыттан немесе ресми делдалдардан сатып алынған автобустар үшін 

сатып алу құны осындай болады.
Қайталама нарықтан сатып алынған, сондай-ақ жалданған автобустардың – орта 

нарық құны, бағалық қызметін жүзеге асыратын ұйымдармен айқындалады (баға беру 
мерзімі 6 айға дейін).

7) Шш - маршруттағы автобустардың жылдық жүрісіне есептелген автошиналарды 
пайдалану шығыстарын мынадай формула бойынша анықтауға болады:

формула (9)
мұндағы:
Цш - бір шина жиынтығының орташа сатып алу бағасы (шина, камера, жиек таспа-

сы), есептеу кезінде теңгемен;
m - автобустағы доңғалақ саны (қосалқы доңғалақсыз);
L жалпы - маршрутқа қызмет көрсету кезіндегі автобустардың жалпы жылдық жүрісі;.
Ш - автошиналар жүрісінің пайдаланымдық нормасы отын шығысының нормасына 

сəйкес анықталады, км;
Кш - автошиналар жүрісінің пайдаланымдық нормасын түзету коэффициенті отын 

шығысының нормасына сəйкес анықталады.
8) Шжа - маршруттағы автобустардың жылдық жүрісіне есептелген автошиналарды 

пайдалану шығыстарын мынадай формула бойынша анықтауға болады:

формула (10)
мұндағы:
Mp - бір жылда маршрутқа қызмет көрсетілетін айлардың саны (жұмыстың тəулік 

ішінде режимі кезінде Мр = 12);
ZВ жəне ZК – автобус жүргізушісінің орташа айлық жалақысы өтінім бергеннің 

алдындағы тоқсан негізінде статистика деректері бойынша қалыптасқан тасымал-
даушы тіркелген аумақтағы бір қызметкердің орташа айлық жалақысы деңгейінде 
белгіленеді. Кондуктордың орташа айлық жалақысы жүргізушінің жалақысының 70% 
деңгейінде белгіленеді;

NB, NK - маршрутта əр автобусқа бекітілген жүргізушілердің (кондукторлардың) 
нормативтік саны;

К - тасымалдаушының есептік деректерімен расталған сомада еңбек жалақысы 
мен қызметкерлерді сақтандыруға əлеуметтік есептеуін есепке алатын коэффициент.

1,2 - аурулық, еңбек, оқудағы жұмысшылардың есептеулерін ескеретін түзету 
коэффиценті.

9) Шү - үстеме шығыстардың нормативті сомасы осы маршрутқа қызмет көрсету 
бойынша шығындардың тікелей баптарының жиынтық сомасынан 20% құрайды жəне 
мына формула бойынша анықталады:

Шн = Шт * 0,2
формула (11)

Үстеме шығыстарды есептеу сомасы өндіріс шығындарына жататын барлық салық 
жəне алымдар түрлерін (қосалқы құн салығы мен кірістің корпоративтік салығынан 
басқа) қамтиды.

22. Осы Қағидалардың 20-тармағына сəйкес тасымалдаушы ұсынған есептердің 
дұрыстығын анықтау жəне субсидиялауға жататын əлеуметтік мəні бар қатынастар 
тізбесіне ұсыныстар қалыптастыру үшін тиісті əкімшілік-аудандық бірліктің жергілікті 
атқарушы органы əкімнің өкімі бойынша Маршрут құнын айқындау жөніндегі комиссияны 
құрады (ауданішіліктің ауданаралығы, қалалық (ауылдық) жəне қала маңы қатынастары) 
(бұдан əрі - Маршрут құнын айқындау жөніндегі комиссия). Комиссия құрамы осы 
Қағидалардың 8-тармағының екінші бөліміне сəйкес анықталады.

23. Ұсынылған есептердің дұрыстығын растау үшін Маршрут құнын айқындау 
жөніндегі комиссия жəне сұрақтар туындаған жағдайда тасымалдаушыдан осы 
Қағидалардың 4-бөлімімен көзделген тұрақты автобустық тасымалдарды жүзеге асыру 
үшін Маршрут құнын айқындау тəртібі шеңберінде есеп айырысқанда пайдаланылған 
құжаттар мен ақпаратты бір рет қана сұратады.

24. Отырыс нəтижелері бойынша Бағдар құнын айқындау жөніндегі комиссия 
тасымалдаушы осы Қағидалардың 10-тармағына сəйкес нысан бойынша көліктік 
жұмыс төлеміне есептік шығындары түскен күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде бағдар 
құнын айқындаудың дұрыстығын хаттама түрінде растайды жəне əлеуметтік мəні бар 
қатынастар тізбесін қалыптастырады.

25. Комиссия шешімі осы Қағидалардың 10-тармағына сəйкес қабылданады.»;
осы тізімге 6-қосымшаға сəйкес 2-1-қосымшамен толықтырылсын;
осы тізімге 7-қосымшаға сəйкес 3-1-қосымшамен толықтырылсын;
осы тізімге 8-қосымшаға сəйкес 4-1-қосымшамен толықтырылсын.
6-қосымша осы тізімге 9-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
осы тізімге 10-қосымшаға сəйкес 7-қосымшамен толықтырылсын.

Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрлігінің жəне 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің кейбір 
бұйрықтарына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың тізбесіне 

1-қосымша

Тұрақты маршруттар бойынша жолаушылар мен багажды тасымалдау 
жөнінде қызмет көрсетуге тарифтер есептеу əдістемесіне 1-қосымша

Жолаушыларды автомобильмен тұрақты тасымалдау тарифтерiн 
қалыптастыруды экономикалық-математикалық моделі

1-тарау. Есептік тарифтерді белгілеу тəртібі
1. Жолаушыларды жəне багажды автомобильмен тұрақты тасымалдау тарифтерiн 

қалыптастыруды экономикалық-математикалық моделі (бұдан əрі - Модель) тұрақты 
маршруттардың барлық түрлерінің автобустарында (шағын автобустарында) жол 
жүру тарифтерін негіздеу бойынша есептеу технологиясының əдістемелік біркелкілігін 
қамтамасыз ету мақсатында пайдаланылады, бұл есептеулер біріздендірілген мынадай 
түрдегі экономикалық-математикалық модельдерді пайдалану арқылы орындалады:

формула (1)
мұнда: Те – осы маршрут үшін есептік тариф;
З i – осы Модельдің 2-тарауында белгіленген тəртіппен есептелінетін шығыстардың 

барлық і -баптары бойынша (Отын, Жанармай материалдары, Автобустарды 
жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету, Автошиналарды ауыстыру жəне жөндеу, 
Автобустардың амортизациясы, Жүргізушілер мен кондукторлардың еңбек ақысы, 
Істеме шығыстар) осы маршрутқа қызмет көрсетуге арналған тасымалдаушының 
нормативтік (есептік) шығындарының жалпы жылдық немесе жылдың соңына дейін 
сомасы;

Q r нақты – осы Модельдің 3-тарауында белгіленген алдынғы жыл үшін 
тасымалданған жолаушылардың нақты саны;

Q r есеп - осы Модельдің 3-тарауында белгіленген жылы айлар санына көбейтілген 
бір айда тасымалданған жолаушылардың нақты санына сүйене отырып, болжамдалған 
жолаушыларды тасымалдау саны;

Ке – 1,15 тең осы маршрутқа қызмет көрсету бойынша тасымалдаушы шығындарына 
есептік рентабелділігі коэффициенті (15% ретінде қолданылады);

Кққс – 1,12 тең қосылған күн салығының коэффициенті (12% ретінде қолданылады).
2-тарау. Пайдалану шығыстарының баптары бойынша

тасымалдаушының шығындарын ірілендірген есептеу тəртібі
2. Тұрақты автобус маршрутына қызмет көрсетуге шығындардың баптары бой-

ынша нормативтік пайдалану шығыстарының ірілендірілген есептеулері мынадай 
тəртіпте орындалады:

1) осы маршрутқа қызмет көрсетуге пайдаланылатын автобустардың жалпы жүрісіне 
есептелген автомобиль отынына жұмсалатын шығыстар есептік тарифтерді жүзеге 
асыру күніне белгіленген қолданыстағы барлық əдістемелерді жəне 1 литр бензиннің 
(дизельді отынның, газдың) бөлшек құнын ескере отырып, 100 км-ге жұмсалатын 
отынның базалық нормасына сүйене отырып белгілейді:

Зо = 0,01 Х Lжалпы х НТ х КН х ЦТ,
формула (2) 

мұнда: Зо – автомобиль отыны шығындары;
0,01 – 100 км-ден 1 км-ге отын шығындарын есептеу;
Lжалпы – формула бойынша есептелінетін маршрутқа қызмет көртесу кезіндегі 

автобустардың жалпы жылдық жүрісі;
НТ – автобустың 100 км жүрісіне литрлердегі отынды жұмсаудың базалық норма-

сы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына арналған жанар-жағармай 
материалдары шығыстарының жəне автокөлікті күтіп ұстауға арналған шығыстардың 
нормаларын бекіту туралы» (бұдан əрі – Отын шығынының нормасы) Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 11 тамыздағы қаулысына сəйкес анықталады;

КН – маршрутта автобустардың нақты жұмыс жағдайы үшін базалық нормаға 
үстемелердің жиынтық коэффициенті Отын шығысының нормасына сəйкес анықталады;

Цо – тариф есептеу күніне жазғы жəне қысқы отын түрлерін пайдалануды ескере 
отырып, 1 литр отынның орташа жылдық бөлшек құны.

Lжалпы = Др х Ам (n х lра + lо),
формула (3)

мұнда: Lжалпы – автобустардың жалпы жылдық жүрісі;
Др – бір жылда маршрутқа қызмет көрсету күндерінің саны (тəулік сайын жұмыс 

режимі кезінде Др = 365);
n – маршруттағы күн сайынғы рейс айналымының саны;
lра – маршруттағы рейстер айналымының арақашықтығы, км;
lо – күн сайынғы нөлдік жүріс, км.
Егер маршрут сипаттамасының көрсеткіштері жұмыс жəне демалыс күндері бойын-

ша əртүрлі мəндерде болса, онда автобустардың жалпы жылдық жүрісі жұмыс жəне 
демалыс күндері бойынша осы шамаларды қосу арқылы жеке анықталады.

Цо – тариф есептеу күніне жазғы жəне қысқы отын түрлерін пайдалануды еске-
ре отырып, 1 литр отынның орташа жылдық бөлшек құны мына формула бойынша 
анықталады:

          формула (4)

мұнда: Мқыс., Мжаз. - Ккл мəнін анықтайтын (климат коэффициенті) Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 11 тамыздағы № 1210 қаулысымен бекітілген 
ЖЖМ шығыс нормалары анықтамасының 10-кестесі бойынша кезең ішіндегі өңір бой-
ынша анықталған жылға қыс жəне жаз айлары саны.

Цқ.о., Цж.о. – тарифті есептеу күніне бөлшек отын құны (қысқы жəне жазғы).
Жазғы кезеңде тарифті есептеу кезінде алдынғы қысқы кезеңде қалыптасқан 1 литр 

қысқы отын бағасына негізделеді;
2) майланатын материалдар шығыстары автомобиль отын шығыстарынан 10% тең:

Зжм = Зо х 0,1
формула (5)

мұнда: Зжм – жанар-жағармай материалдарының шығындары;
3) жөндеу жүргізуге жəне техникалық қызмет көрсетуге жұмсалатын шығыстар осы 

маршрутқа қызмет көрсетуге бекітілген автобустар құнынан 
10% (пайдалану мерзімі 3 жылға дейін автобустар үшін), 15% (пайдалану мерзімі 3 

жылдан 7 жылға дейін автобустар үшін) жəне 20% (пайдалану мерзімі 7 жылдан астам 
автобустар үшін) ретінде қолданады.

Бұдан:
Зжт = Крт х Ам х Кр х Ц,

формула (6)
мұнда: Зжт – жөндеу жұмыстарына жəне техникалық қызмет көрсетуге шығындар;
Крт – автобустарға жөндеу жүргізуге жəне техникалық қызмет көрсетуге жұмсалатын 

шығыстар;
Ам – кесте бойынша маршрутқа бір күнге автобустар саны;
Кр – автобустар резервінің коэффициенті, (1,2 ретінде тең шығындарды есептеу 

үшін алынатын кесте бойынша автобустар маршруттарына бекітілгендердің жалпы 
санының маршрутқа жеткізуге жататын автобустардың санына қатынасы);

Ц – маршрутта бекітілген 1 автобустың құны, теңгемен.
Өндіруші зауыттан немесе ресми делдалдардан сатып алынған жаңа автобустар 

үшін алынған уақыттан бастап үш жылға дейін сатып алу құны болады.
Екінші рыноктардан сатып алынған автобустар үшін, сондай-ақ жалға алынған ав-

тобустар үшін – бағалау қызметін жүзеге асыратын ұйымдармен анықталған орташа 
нарық құны. Автобустарды қайтадан бағалау оны өндіруші зауытпен шығарған кезеңнен 
бастап əр үш жыл сайын жүзеге асырылады;

4) маршруттағы автобустардың жылдық жүрісіне есептелген автошиналарды пай-
далану шығыстарын мынадай формула бойынша анықтауға болады:

формула (7)

мұнда: Зш – автошинаға шығындар;
Цш – бір шина жиынтығының орташа сатып алу бағасы (шина, камера, жиек таспа-

сы), есептеу кезінде теңгемен;
m – автобустағы доңғалақ саны (қосалқы доңғалақсыз);
Lжалпы – маршрутқа қызмет көрсету кезіндегі автобустардың жалпы жылдық жүрісі;
ш – автошиналар жүрісінің пайдаланымдық нормасы Отын шығысының нормасына 

сəйкес анықталады, км;
Кш – автошиналар жүрісінің пайдаланымдық нормасын түзету коэффициенті Отын 

шығысының нормасына сəйкес анықталады;
5) маршрутта бекітілген автобустар бойынша амортизациялық аударымның жылдық 

сомасы олардың жалпы жүрісіне есептегенде мынаған тең:
За = 0,15 х Ам х КР х Ц,

формула (8)

мұнда: За – амортизация шығындары;
0,15 – автокөлік бойынша амортизация нормасы 15% мөлшерде;
Кр – автобустар резервінің коэффициенті.
6) маршрутқа қызмет көрсету бойынша жүргізушілер мен кондукторлардың (авто-

бус экипаждары) жалақысының жалпы жылдық сомасы мынадай формула бойынша 
анықталуы мүмкін:

Зжа = (Мр Х (ZВ х Nв + ZК х Nк) х Ам х К)х1,2
формула (9)

Мұнда: Зжа – жалақы шығындары;
Мр – бір жылда маршрутқа қызмет көрсетілетін айлардың саны (жұмыстың тəулік 

ішінде режимі кезінде Мр = 12);
ZВ жəне ZК – автобус жүргізушісінің орташа айлық жалақысы өтінім бергеннің 

алдындағы тоқсан негізінде статистика деректері бойынша қалыптасқан тасымал-
даушы тіркелген аумақтағы бір қызметкердің орташа айлық жалақысы деңгейінде 
белгіленеді. Кондуктордың орташа айлық жалақысы жүргізушінің жалақысының 70% 
деңгейінде белгіленеді;

Nв (Nк) – маршрутта əр автобусқа бекітілген жүргізушілердің (кондукторлардың) 
нормативтік саны;

К – тасымалдаушының есептік деректерімен расталған сомада еңбек жалақысы 
мен қызметкерлерді сақтандыруға əлеуметтік есептеуін есепке алатын коэффициент.

1,2 – аурулық, еңбек, бала күтімі демалыстарындағы, оқудағы жұмысшылардың 
есептеулерін ескеретін түзету коэффиценті;

7) үстеме шығыстардың нормативті сомасы осы маршрутқа қызмет көрсету бойын-
ша шығындардың тікелей баптарының жиынтық сомасынан 20% құрайды жəне мына 
формула бойынша анықталады:

Зү = 0,2 (Зт + Зжм + Зжт + Зш + За + Зжа)
формула (10)

Мұнда: Зү – үстеме шығыстар шығындары.
Үстеме шығыстарды есептеу сомасы өндіріс шығындарына жататын барлық салық 

жəне алымдар түрлерін (қосалқы құн салығы мен кірістің корпоративтік салығынан 
басқа) қамтиды.

3. Маршрутқа қызмет көрсету шығындарының жалпы сомасы (Зi) шығыстар баптары 
бойынша есептеулердің нəтижелерін қосу арқылы анықталады:

Зi = Зт + Зжм + Зжт + Зш + За + Зжа + Зү + Засп,
формула (11)

Мұнда: Засп – автовокзалдар, автостанциялар жəне жолаушыларға қызмет көрсету 
пункттерінің қызметін есепке алатын шығыстар;

Қалалық маршруттар үшін Засп = 0, өйткені қалалық маршруттардың тасымал-
даушылары автовокзалдар, автостанциялар жəне жолаушыларға қызмет көрсету 
пункттерінің қызметін пайдаланбайды;

Алынған нəтиже жолаушының тұрақты маршруты автобусындағы жол жүру тарифін 
есептеу формуласына (1) ұсынылады.

3-тарау. Жолаушыларды тасымалдау санын жалпы жылдық жəне жылдың 
соңына дейінгі бекітілген (болжанатын) есептер тəртібі

4. Айлар бойынша есептеуден шығатын жолаушыларды тасымалдау санын жалпы 
жылдық бекітілген (болжанатын) есебі мынадай тəртіпте орындалады:

1) Қайтадан ашылған жолаушылар тасымалының болжамды көлемі (саны) ай ішінде 
маршрутта жолаушылар тасымалының күнделікті нақты зерттеулер нəтижелері бой-
ынша жəне мына формула бойынша анықталады:

Q r.есеп = Q ай х 12;
формула (12)

мұнда: Q r.есеп – маршруттағы жолаушылар тасымалының жалпы болжамды 
жылдық көлемі;

Q ай – нақты зерттелген айда тасымалданған жолаушылардың саны;
12 – жылдағы айлар саны;
2) қолданыстағы маршруттағы бір жылда тасымалданған жолаушылардың бол-

жамды көлемі (саны) аталған маршрут бойынша өткен жылдың тасымалданған жола-
ушылар көлеміне сүйене отырып анықталады жəне Q r.нақты ретінде пайдаланылады.

Алынған нəтиже тұрақты маршрут автобусында жолаушылар жүрісіне тарифті 
есептеу формуласына (1) ұсынылады.

4-тарау. Есептік тарифті анықтау кезінде пайдаланылатын материалдар 
жəне ақпарат

5. Маршрут бойынша бастапқы деректер:
1) жүрудің бастапқы жəне соңғы пункті бойынша маршруттың нөмірі мен атауы;
2) маршруттардағы тікелей (алымындағы) жəне кері (бөліміндегі) бағыттардағы 

маршрутаралық пункттердің саны;
3) маршруттың тікелей жəне кері бағыттардағы ұзақтығы;
4) маршруттағы тікелей жəне кері бағыттардағы қозғалыстың орташа пайдалану 

жылдамдығы;
5) жұмыс жəне демалыс күндеріндегі рейстер айналымының саны;
6) рейстер айналымын орындауға арналған кесте бойынша уақыт;
7) жолаушылар ағыны (есептеу, болжам бойынша);
8) маршруттағы жұмыстың басталуын жəне аяқталуын көрсетумен жұмыс жəне 

демалыс күндеріндегі кесте бойынша жұмыс істеу уақыты;
9) маршруттағы жұмыс жəне демалыс күндеріндегі кесте бойынша автобустардың 

саны;
10) маршруттағы жұмыс жəне демалыс күндеріндегі кесте бойынша автобустар 

қозғалысының аралығы;
11) маршруттағы жолаушылардың отыруы үшін жəне жалпы орны бойынша 

автобустардың паспорттық сыйымдылығы (жинақтаушы алаңның сыйымдылығын 
ескере отырып);

12) автобустар маркасы (маршруттар тізіліміне сəйкес).
6. Тасымалдаушы маршрут бойынша нақты тасымалданған жолаушылар туралы 

растаушы құжаттарды пайдаланады:
1) билеттерді өткізу бойынша есеп;
2) жолаушыларды тасымалдаудан түсетін қаржылық қаражаттар туралы есеп.

Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрлігінің жəне 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің кейбір 
бұйрықтарына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың тізбесіне 

2-қосымша

Жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты тасымалдауды 
ұйымдастырудың үлгі шартына 2-қосымша 

Маршрут пен жол ақысы тарифтік кесте бойынша кестелерде қозғалыс 
схемаларында қамтылған, сондай-ақ маршрутта пайдаланылатын 

автобустардың, троллейбустардың жəне шағын автобустардың типі (класы) 
жəне саны жөніндегі ақпарат

1. Автобустардың, троллейбустардың жəне шағын автобустардың кестелерінде 
мынадай ақпарат қамтылуға тиіс:

1) маршруттың атауы;
2) аялдама пункттерінің атауы;
3) маршруттың ұзақтығы жəне аялдама пункттері арасындағы қашықтық;
4) рейс бойынша келу, тоқтап тұру, жөнелу, жүру уақыты, орташа жүру жылдамдығы 

бойынша бір бағытта жəне кері бөлу;
5) жылдық, тоқсандық, айлық, апталық немесе күндік өлшемдегі маршрутты жүзеге 

асыру мерзімділігі;
6) тасымалдаушының атауы;
7) мемлекеттік органның немесе жергілікті атқарушы органның атауы, лауазым-

ды адамның тегі жəне аты-жөні жəне оның аталған органның мөрімен расталып қол 
қойылған күні көрсетілген қолы.

2. Автобустардың, троллейбустардың жəне шағын автобустардың қозғалыс сыз-
баларында мынадай ақпарат қамтылуға тиіс:

1) маршруттың атауы;
2) аялдама пункттердің атауы;
3) тасымалдаушының атауы;
4) қауіпті учаскелер жəне олардың сипаттамасы;
5) мемлекеттік органның немесе жергілікті атқарушы органның атауы, лауазым-

ды адамның тегі жəне аты-жөні жəне оның аталған органның мөрімен расталып қол 
қойылған күні көрсетілген қолы.

3. Тарифтiк кестеде (қалалық (ауылдық) маршруттардан басқасында) мынадай 
ақпарат қамтылуға тиіс:

1) маршруттың атауы;
2) аялдама пункттердің атауы;
3) тасымалдаушының атауы;
4) жолаушылардың жол жүру, багажды алып жүру жəне жолаушылардың 

жеңілдетілген жол жүру құны;
5) мемлекеттік органның немесе жергілікті атқарушы органның атауы, лауазым-

ды адамның тегі жəне аты-жөні жəне оның аталған органның мөрімен расталып күні 
көрсетілген қойылған қолы (қалааралық облысаралық маршруттардан басқасы).

4. Маршрутта пайдаланылатын автобустардың, троллейбустардың жəне шағын 
автобустардың типi (класы) бойынша ақпарат:

1) автобустың, троллейбустың жəне шағын автобустың мемлекеттік нөмірі;
2) автобустың, троллейбустың жəне шағын автобустың типi (класы);
3) автобустың, троллейбустың жəне шағын автобустың шығарылған жылы;
4) автобустардың, троллейбустардың жəне шағын автобустардың саны.

Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрлігінің жəне Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің кейбір бұйрықтарына 

енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың тізбесіне 3-қосымша

Автомобиль көлігімен жолаушылар мен багажды тасымалдау қағидаларына 
3-қосымша

Нысан

Жолаушылар мен багажды автомобильмен республикаішілік тұрақты тасымалдау 
маршруттарына қызмет көрсету 

құқығына арналған куəлiк

Сериясы ХХХ N 000000

 Жолаушылар мен багажды автомобильмен қалааралық облысаралық (астана жəне 
республикалық маңызы бар қаланы қоса алғанда) тұрақты тасымалдау маршруттарына 
қызмет көрсету құқығына арналған

___________________________________________________________ берiлдi
                  (мемлекеттiк органның атауы)
____________________________________________________________________
         (куəлiк берген тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (егер болған жағдайда)
                жəне лауазымы)

мөрдің орыны 
Маршрут бойынша:

Рейстердің орындалу тұрақтылығы Апта күндері бойынша Жөнелтілу 
уақыты

Бастапқы пункттен
Соңғы пункттен

Негізгі жылжымалы құрам туралы мəліметтер:
Автобустардың 

(шағын 
автобустардың) 
үлгiсi мен класы

Мемлекеттік 
тіркеу 
нөмірлік 
белгілері

Шыға-
рылған 
жылы

Автобустардың 
(шағын 

автобустардың) 
үлгiсi мен класы

Мемлекеттік 
тіркеу 
нөмірлік 
белгілері

Шыға-
рылған 
жылы

Резервтік жылжымалы құрам туралы мəліметтер:
Автобустардың 

(шағын 
автобустардың) 
үлгiсi мен класы

Мемлекеттік 
тіркеу 
нөмірлік 
белгілері

Шыға-
рылған 
жылы

Автобустардың 
(шағын 

автобустардың) 
үлгiсi мен класы

Мемлекеттік 
тіркеу 
нөмірлік 
белгілері

Шыға-
рылған 
жылы

сыртқы жағы 
Тасымалдаушы туралы деректер
Атауы
Мекенжайы Тел. ___________

Факс ___________
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(Соңы. Басы 15-16-беттерде) 

(Соңы 18-бетте) 

Басшының тегi, аты, əкесiнiң аты (егер 
болған жағдайда)
Тасымалдауды ұйымдастыру үшін жауапты 
тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (егер болған 
жағдайда)

Тел. ___________
Факс ___________

Тасымалдауды орындау кезеңі _______ бастап _________ дейін
_______ бастап _________ дейін
_______ бастап _________ дейін
_______ бастап _________ дейін
_______ бастап _________ дейін
_______ бастап _________ дейін

Куəліктің берілген күні ____ жылғы «__» _______________
Куəлік жарамды ____ жылғы «__» _______________

1. Куəлікке автомобиль көлігі саласындағы уəкілетті орган бекіткен қозғалыс кестесі, 
қозғалыс маршрутының схемасы (түпнұсқалар) қоса беріледі.

2. Осы куəлiк тасымалдаушыны Жолаушылар мен багажды автомобиль көлiгiмен 
тасымалдау қағидаларын жəне жол қозғалысы қауiпсiздiгiнiң та лаптарын орындау 
бойынша мiндеттерден босатпайды.

3. Осы куəлiктi үшiншi тұлғаға беруге рұқсат етiлмейдi.

Жолаушылар мен багажды автомобильмен республикаішілік тұрақты тасымалдау 
маршруттарына қызмет көрсету құқығына 

арналған куəлiк

Сериясы ХХХ N 000000

Жолаушылар мен багажды автомобильмен қалалық (ауылдық), қала маңылық, 
ауданішілік, ауданаралық  (облысішілік қаларалық) тұрақты тасымалдау маршрутта-
рына қызмет көрсету құқығына арналған

______________________________________________________________берiлдi
            (мемлекеттiк органның атауы)
___________________________________________________________________
        (куəлiк берген тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (егер болған жағдайда)
           жəне лауазымы)

мөрдің орыны 

 Тасымалдаушылар қызмет көрсететiн маршруттар:
Маршруттардың атауы Қызмет көрсету кезеңi Қызмет көрсету мерзiм

 
Маршруттарға осы куəлiктiң қосымшасында көрсетiлген автобустар (шағын авто-

бустар) қызмет көрсетедi. 
Тасымалдаушы туралы деректер:
Атауы
Мекенжайы Тел. ____________

Факс ____________
Басшының тегi, аты, əкесiнiң аты (егер болған жағдайда)
Тасымалдауды ұйымдастыру үшiн жауапты тұлғаның тегi, 
аты, əкесiнiң аты (егер болған жағдайда)

Тел. ____________
Факс ____________

Куəлiктiң берiлген күнi _____ жылғы «___» 
___________________

1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 
атқарушы органдары бекіткен қозғалыс кестелерi, қозғалыс маршруттарының схема-
лары, сондай-ақ тариф кестелері (түпнұсқалары) куəлiкке қоса беріледі.

2. Осы куəлiк тасымалдаушыны Жолаушылар мен багажды автомобиль көлiгiмен 
тасымалдау қағидаларын жəне жол қозғалысы қауiпсiздiгiнiң талаптарын орындау 
бойынша мiндеттерден босатпайды.

3. Осы куəлiктi ү шiншi тұлғаға беруге рұқсат етiлмейдi.

Жолаушылар мен багажды автомобильмен қалалық (ауылдық), қаламаңылық, 
ауданішілік, ауданаралық (облысішілік қаларалық) тұрақты тасымалдау маршрутта-

рына қызмет көрсету құқығына арналған 
Сериясы ХХХ N 000000 куəлiкке қосымша

_____________________________________________________________ берiлді
   (мемлекеттiк орга нның атауы)
___________________________________________________________________
         (куəлiк берген тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (егер болған жағдайда)
              жəне лауазымы)

мөрдің орыны 
Жылжымалы құрам туралы мəліметтер:

Автобустардың 
(шағын 

автобустардың) 
үлгiсi мен класы

Мемлекеттік 
тіркеу 
нөмірлік 
белгілері

Шыға-
рылған 
жылы

Автобустардың 
(шағын 

автобустардың) 
үлгiсi мен класы

Мемлекеттік 
тіркеу 
нөмірлік 
белгілері

Шыға-
рылған 
жылы

 (__ парақтың __ парағы)

Куəлікте көрсетілген автобустар немесе шағын автобустардың орнына маршрутқа 
қызмет көрсететін тасымалдаушының меншігіндегі немесе лизингке алынған 
автобустардың немесе шағын автобустардың ұқсас үлгісі мен класын (не одан жоғары) 
маршрутта қолдануға рұқсат беріледі.

Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрлігінің жəне 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің кейбір 
бұйрықтарына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың тізбесіне 

4-қосымша

Автомобиль көлiгiмен жолаушылар мен багажды тасымалдау қағидаларына 
5-қосымша

Нысан
Жол жүру құжаттары (билеттер) жəне багаж түбiртектерi

1. Қалалық қатынаста жол жүруге арналған жол жүру құжаттарының (билеттерiнiң) 
нысандары:

1) жолаушылардың жол жүруіне арналған бiр реттiк бақылау билетi – билеттiң жа-
зулары көк түспен ресімделеді:

кемінде 35 мм
АВТОБУС
(шағын автобус)
_________ қаласы
Жолаушылардың 
қалалық қатынаста 
жол жүруіне 
арналған
Сериясы
___________
№ 000000
00 теңге
20__ жыл

 кемінде 60 мм

 2) балалардың жол жүруіне арналған бiр реттiк бақылау билетi – билеттiң жазу-
лары қызыл түспен ресімделеді:

кемінде 35 мм
АВТОБУС
(шағын автобус)
_________ қаласы
Жолаушылардың 
қалалық қатынаста 
жол жүруіне арналған 
балалар билеті
Сериясы __________
№ 0000000
00 теңге
20__ жыл

кемінде 60 мм

 
3) белгiленген нормадан тыс қол жүгiн жəне багажды алып жүруге арналған билет 

– билеттiң жазулары жасыл түспен ресімделеді:
кемiнде 35 мм

АВТОБУС
(шағын автобус)
________ қаласы
Қалалық қатынаста 
багаж алып жүруге 
арналған
Сериясы _______
№ 0000000
00 теңге
20__ жыл

кемінде 60 мм

4) жолаушылардың жол жүруіне арналған ұзақ пайдаланылатын жол жүру билетi 
(көлемi А7) - ресімделуі мен қорғаныс дəрежесiн жергiлiктi атқарушы органдар 
белгiлейдi:
___________ қаласы Сериясы ______
№ 0000000
Ұзақ пайдаланылатын жол жүру билетi
_______________ жарамды
0000 теңге ___________ негiзiнде
_____________ берiлдi

2. Жолаушылардың қала маңындағы қатынаста жол жүруіне арналған жол жүру 
құжаттарының (билеттерiнiң) нысаны:

1) жолаушылардың жол жүруiне арналған билет – ашық түстi ұсақ торкөздi ар-
найы билет қағазында қара түстi жазулармен ресiмделедi (пішімін жəне торкөз түсiн 
автовокзалдар, автостанциялар, жолаушыларға қызмет көрсету пункттері белгiлейдi):

кемінде 45 мм
АВТОБУС
(шағын автобус)
Жолаушылардың қала маңындағы 
қатынаста жол жүруіне арналған
билет
Сериясы _______________
№ 0000000
сапар күні ______________
сапар уақыты ____________
жөнелту пункті __________
межелі пункті ___________
Жол жүру құны 00,00 теңге

кемінде 40 мм

2) кондуктор (жүргiзушi) маршруттың аралық пунктiнде отырғызу кезiнде беретiн 
тарифтер кестесіне сəйкес сомаға қосымша түбiршектерi бар жолаушылардың жол 
жүруіне арналған билет – билеттiң жазулары қара түспен ресімделеді:

кемінде 35 мм
АВТОБУС
(шағын автобус)
Жолаушылардың қала 
маңындағы қатынаста 
жол жүруіне арналған
билет
Сериясы
____________
№ 0000000
Тарифтер кестесіне 
сəйкес қосымша 
түбіршектер болғанда 
жарамды
20__ жыл

кемінде 60 мм

кемінде 35 мм
АВТОБУС
(шағын автобус)
Жолаушылардың қала 
маңындағы қатынаста жол 
жүруіне арналған билетке
қосымша түбіршек
Сериясы _______
№ 0000000
00 теңге
20__ жыл

кемінде 60 мм

Жолаушылардың қала маңындағы қатынаста жол жүруіне арналған билеттерге 
қосымша түбiршектер 1, 5, 10, 50 теңге сомасына ресiмделедi.

3. Жолаушылардың қалааралық облысiшiлiк жəне қалааралық облысаралық 
қатынастарда жол жүруіне арналған жол жүру құжаттарының (билеттерiнiң) нысаны:

1) жолаушылардың жол жүруiне арналған билет – ашық түстi ұсақ торкөздi арнайы 
билет қағазында қара түстi жазулармен ресiмделедi (торкөздің пішімін жəне түсiн ав-
товокзалдар, автостанциялар, жолаушыларға қызмет көрсету пункттері белгiлейдi):

кемінде 45 мм 
АВТОБУС
(шағын автобус)
Жолаушылардың қалааралық 
қатынаста жол жүруіне арналған 
билет
Сериясы _________
№ 0000000
сапар күні ___.___.___ ж.
жөнелту уақыты ___ с. ____ м.
жөнелту пункті ______________
межелі пункті _______________
Рейс нөмірі _________________
Орын нөмірі _________________
Жол жүру құны
00,00 теңге
Комиссия алымы 00,00 теңге
Сақтандыру алымы 00,00 теңге
ЖИЫНТЫҒЫ 00,00 теңге
Билеттің берілген күні
__.__.__ ж.

кемінде 90 мм

 
2) кондуктор (жүргiзушi) маршруттың аралық пунктiнде отырғызу кезiнде беретін 

жолаушылардың жол жүруіне арналған билет – жазулары қара түспен ресімделеді: 
Билет ТҮБІРШЕГІ
ТОЛЫҚ БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН
(қажет емесiн сызып тастау)
сапар күнi _________________
жөнелту уақыты __ сағ._мин.
_______________________ дан
_____________________ дейiн
Рейс нөмiрi ________________
Орын нөмiрi ________________
Жол жүру құны __________
теңге
Сериясы ____________ N
0000000
Билеттiң берiлген күнi _____

Жалғасы
9 8 7 6 5 4 3 2 1

90 80 70 60 50 40 30 20 10
900 800 700 600 500 400 300 200 100
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Жалғасы
Жолаушылардың қалааралық 
қатынаста жол жүруіне арналған билет
ТОЛЫҚ БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН
(қажет емесiн сызып тастау)
сапар күнi ____________________
жөнелту уақыты ____ сағ. __ мин.
___________________________дан
_________________________дейiн
Рейс нөмiрi ___________________
Орын нөмiрi ___________________
Жол жүру құны __________ теңге
Сериясы _____________ № 0000000
Билеттiң берiлген күнi ________

Автобус
(шағын автобус)

 
Жол жүру құнын кондуктор (жүргiзушi) жолаушы үшiн тарифтер кестесіне сəйкес 

сомаға кеседi.
3) Қала маңы, қалааралық облысiшiлiк, қалааралық облысаралық жəне халықаралық 

қатынастардағы багаж түбiртектерiнiң нысаны - ашық түстi ұсақ торкөздi арнайы билет 
қағазында қара түстi жазулармен ресiмделедi (көлемiн жəне торкөз түсiн автовокзалдар 
мен автостанциялар белгiлейдi):

кемінде 45 мм
АВТОБУС
(шағын автобус)
Багаж түбіртегі
Сериясы __________ № 0000000
сапар күні ___.___.___ ж.
сапар уақыты ___ сағ. ____ мин.
жөнелту пункті _____________
межелі пункті ______________
Багаж орындарының саны _____
Багаждың құндылығы _________
Құны 00,00 теңге
Комиссия алымы 00,00 теңге
Бағалау алымы 00,00 теңге
ЖИЫНТЫҒЫ 00,00 теңге
Багаж орындарының нөмірлері
_________
(тиеу кезінде толтырылады)

кемінде 90 мм

 
4. Жолаушылардың халықаралық қатынастарда жол жүруіне арналған жол жүру 

құжаттарының (билеттерiнiң) нысаны:
1) жолаушылардың жол жүруіне арналған билет – ашық түстi ұсақ торкөздi арнайы 

билет қағазында қара түстi жазулармен ресiмделедi (көлемiн жəне торкөз түсiн авто-
вокзалдар мен автостанциялар белгiлейдi):

кемінде 45 мм
АВТОБУС
(шағын автобус)
Жолаушылардың қалааралық 
қатынаста жол жүруіне арналған билет
Сериясы __________ № 0000000
Тегі ________________________
Аты _________________________
Əкесінің аты 
(егер болған жағдайда)___________
сапар күні ___.___. ____ ж.
жөнелту уақыты ___ с. ____ м.
жөнелту пункті ______________
межелі пункті _______________
Рейс нөмірі _________________
Орын нөмірі _________________
Жол жүру құны 00,00 теңге
Комиссия алымы 00,00 теңге
Сақтандыру алымы 00,00 теңге
ЖИЫНТЫҒЫ 00,00 теңге
Билеттің берілген күні
__.__.__ ж.

кемінде 90 мм

 
2) Кондуктор (жүргiзушi) маршруттың аралық пунктiнде отырғызу кезiнде беретін 

жолаушылардың жол жүруіне арналған билет - жазулары қара түспен ресімделеді:
Билет ТҮБІРШЕГІ
ТОЛЫҚ БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН
(қажет емесiн сызып тастау)
Тегі _______________________
Аты ________________________
Əкесінің аты 
(егер болған жағдайда)__________
сапар күнi _________________
жөнелту уақыты __ сағ.__мин.
_______________________ дан
______________________ дейiн
Рейс нөмiрi ________________
Орын нөмiрi ________________
Жол жүру құны __________
теңге
Сериясы __________ N 0000000
Билеттiң берiлген күнi _____

Жалғасы
9 8 7 6 5 4 3 2 1

90 80 70 60 50 40 30 20 10
900 800 700 600 500 400 300 200 100
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Жалғасы
Жолаушылардың қалааралық 
қатынаста жол жүруіне арналған 
билет
ТОЛЫҚ БАЛАЛАР
(қажет емесiн сызып тастау)
Тегі _______________________
Аты ________________________
Əкесінің аты 
(егер болған жағдайда)__________ 
сапар күнi ________________
жөнелту уақыты __ сағ.__ мин.
________________________ дан
______________________ дейiн
Рейс нөмiрi ________________
Орын нөмiрi ________________
Жол жүру құны ________ теңге
Сериясы __________ N 0000000
Билеттiң берiлген күнi _____

      Автобус
(шағын автобус)

 
Жол жүру құнын кондуктор (жүргiзушi) жолаушы үшiн тарифтер кестесіне сəйкес 

сомаға кеседi.
3) Қала маңы, қалааралық облысiшiлiк, қалааралық облысаралық жəне халықаралық 

қатынастардағы багаж түбiртектерiнiң нысаны - ашық түстi ұсақ торкөздi арнайы билет 
қағазында қара түстi жазулармен ресiмделедi (көлемiн жəне торкөз түсiн автовокзалдар 
мен автостанциялар белгiлейдi):

кемінде 45 мм 
АВТОБУС
(шағын автобус)
Багаж түбіртегі
Сериясы ________ № 0000000
Тегі _______________________
Аты _______________________
Əкесінің аты 
(егер болған жағдайда) __________
сапар күні ___.___.___ ж.
сапар уақыты ___ сағ.__ мин.
жөнелту пункті _____________
межелі пункті ______________
Багаж орындарының саны _____
Багаждың құндылығы _________
Құны 00,00 теңге
Комиссия алымы 00,00 теңге
Бағалау алымы 00,00 теңге
ЖИЫНТЫҒЫ 00,00 теңге
Багаж орындарының нөмірлері _
(тиеу кезінде толтырылады)

кемінде 90 мм

 
5. Байланыс құралдарын пайдалана отырып, сатып алынған билеттер үшін ашық 

түсті ұсақ торкөзді арнайы билет қағазын, жазу бояуларын, сондай-ақ өлшемдерін 
пайдалануға қатысты талаптар қолданылмайды.

6. Жол жүру үшін электрондық төлеу жүйесі болған жағдайда жергілікті атқарушы 
органдар жол жүру құжаттар (билеттер) жəне жүк түбіртектер нысандарына қосымша 
ақпаратты (немесе) талапты айқындайды алады. 

Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрлігінің жəне Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің кейбір бұйрықтарына 

енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың тізбесіне 5-қосымша

Автомобиль көлiгiмен жолаушылар мен багажды тасымалдау қағидаларына 
9-қосымша

Нысан

Жолаушылар мен багажды автомобильмен республикаішілік тұрақты 
тасымалдау маршруттарына қызмет көрсету құқығына арналған конкурсқа 

қатысушы туралы ақпарат

1. Қатысушының көлiк компаниясының атауы, заңды мекенжайы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Қызмет көрсететiн банктiң есеп шоты мен мекенжайы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Ұсынылатын тариф _________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Қалалық (ауылдық) немесе қала маңы қатынастарында жолақыны электрондық 
төлеу жүйесін пайдаланған жағдайда ұсынылатын маршруттың құны

____________________________________________________________________

Тегi, аты, əкесiнiң аты (егер болған жағдайда)_____________________________
Лауазымы ___________________________________________________________
Толтырылған күні 20__ жылғы «____» ___________________________________
Конкурстық ұсыныстардағы ұсынылған мағлұматтар шын, жалған (қажет 
емесін сызып тастау) __________________________________________________
____________________________________________________________________
       (тексеру жүргiзген конкурс алдындағы комиссия мүшелерiнiң қолдары)

Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрлігінің жəне Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің кейбір бұйрықтарына 

енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың тізбесіне 6-қосымша

Əлеуметтік мəні бар жолаушылар тасымалдауларын жүзеге асырумен 
байланысты тасымалдаушылардың залалдарын бюджет қаражаты есебінен 

субсидиялау қағидаларына 2-1-қосымша

Нысан
Маршрут құнының есебі

№ 
р/н

Маршрут атауы 
(бағдар нөмірі))

Маршрут 
түрі (ата-

уы)

Маршрут 
қашықтығы 

(км)

Маршрут 
құны

Болжанған жолаушы-
лар тасымалының жыл 

ішіндегі саны
1 2 3 4 5 6

 
Ұйым басшысы
Бас бухгалтер
Мөрдің орны (бар болса)

Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрлігінің жəне Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің кейбір бұйрықтарына 

енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың тізбесіне 7-қосымша

Əлеуметтік мəні бар жолаушылар тасымалдауларын жүзеге асырумен байланы-
сты тасымалдаушылардың залалдарын бюджет қаражаты есебінен субсидиялау 

қағидаларына 3-1-қосымша

Нысан
Орындалған жұмыс туралы ақпарат

_______________________________________________
 (уəкілетті ұйымның атауы)

 __________________________________ обл. (қала, аудан) бойынша
20___ ж. ___________________ үшін 

№ 
р/н

Маршруттар 
саны

Орындалған 
тасымал 
көлемі (км)

Жалпы марш-
руттар құны

Жолаушыларды тасымал-
даудан түскен қаражат, 

теңге
1 2 3 4 5

Ұйым басшысы
Бас бухгалтер
Мөрдің орны (бар болса)

Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрлігінің жəне 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің кейбір 
бұйрықтарына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың тізбесіне 

8-қосымша

Əлеуметтік мəні бар жолаушылар тасымалдауларын жүзеге асырумен 
байланысты тасымалдаушылардың залалдарын бюджет қаражаты есебінен 

субсидиялау қағидаларына 4-1-қосымша

Нысан

Тасымалдаушының жолаушыларды маршруттарда тасымалдаумен байланысты 
шығыстарының көлемі жөніндегі есеп

№ р/н Барлық шығындар, соның ішінде баптар бойынша Сома, мың теңге
1 2 3

Ұйым басшысы
Бас бухгалтер
Мөрдің орны (бар болса)

Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрлігінің жəне 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің кейбір 
бұйрықтарына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың тізбесіне 

9-қосымша

Əлеуметтік мəні бар жолаушылар тасымалдауларын жүзеге асырумен 
байланысты тасымалдаушылардың залалдарын бюджет қаражаты есебінен 

субсидиялау қағидаларына 6-қосымша

Нысан
Орындалған жұмыстар актісі

____________ қаласы    20 __ жылғы «___» _________

Біз, төменде қол қойған, Тапсырыс берушінің өкілі_________________________
____________________________________________________________________
          (басшының лауазымы, тегi, аты, əкесiнiң аты (егер болған жағдайда)
бір тараптан жəне Орындаушының өкілі
____________________________________________________________________
            (басшының, бас бухгалтердің қолы, тегi, аты, əкесiнiң аты 
   (егер болған жағдайда)
екінші тараптан, 201__ жылғы ________ айына арналған____________________
                              (маршруттың атауы, №)
маршрут бойынша __________________ қатынаста жолаушыларды тасымалдау
                                (ішкі облыстық, қалалық)
бойынша орындалған жұмыстар шарттың талаптарын қанағаттандыратыны тура-

лы осы актіні жасадық.
Тасымалданған жолаушылар саны:
_____________________________________________________________ құрады.
                 (жолаушылар саны цифрмен жəне жазу үлгісімен)
Субсидия сомасы:
_____________________________________________________________ құрады.
                (цифрмен жəне жазу үлгісімен сомасы, теңгемен)

Тараптардың заңды мекенжайы:
Тапсырыс беруші: Орындаушы:
Атауы Атауы
Мекенжайы Мекенжайы
Банк деректемелері:
___________________________
(басшысының қолы, тегi, аты, əкесiнiң 
аты (егер болған жағдайда)

Банк деректемелері:
___________________________
(басшысының қолы, тегi, аты, əкесiнiң аты 
(егер болған жағдайда)

___________________________
(бас бухгалтердің қолы, тегi, аты, 
əкесiнiң аты (егер болған жағдайда)

___________________________
(бас бухгалтердің қолы, тегi, аты, əкесiнiң 
аты (егер болған жағдайда)

 мөрдің орны (бар болса)  мөрдің орны (бар болса)

Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрлігінің жəне Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің кейбір бұйрықтарына 

енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың тізбесіне 10-қосымша

Əлеуметтік мəні бар жолаушылар тасымалдауларын жүзеге асырумен 
байланысты тасымалдаушылардың залалдарын бюджет қаражаты есебінен 

субсидиялау қағидаларына 7-қосымша

Нысан

      Тасымалдаушының көліктік қызметін төлеуге арналған есептік шығындар 

 теңге
Бап 20__ 20__ 20__ Жалпы 
Жылжымалы құрамға шығындар
Жылжымалы құрам бойынша лизингтік төлемдер
Амортизация
Сақтандыру
Тікелей шығындар
Отын
Жағармай материалдары
Жөндеулер жəне техникалық қызмет көрсетуге 
арналған шығындар
Автошиналарға арналған пайдалану шығындар
Жүргізушілер мен кондукторлардың еңбекақысын 
төлеу шығындары
Үстеме шығындар
Тасымалдаушының рентабельділігі
Жалпы
ҚҚС
Жұмыс мерзімі
Маршруттағы жиынтық жүріс, автобус-км

Ұйым басшысы
Бас бухгалтер
Мөрдің орны (бар болса)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
15 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16101 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 20 қазан                №719             Астана қаласы

«Жарылыс жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндірістік 
объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 
30 желтоқсандағы № 343 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Жарылыс жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркəсіптік 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 343 бұйрығына 
(Нормативтiк құқықтық актiлерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10244 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 5 мамырда жарияланған) мына-
дай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

тақырып келесі редакцияда жазылсын:
«Қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

қағидаларын бекіту туралы»:
1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркəсіптік қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету қағидаларын бекітілсін.»;
Көрсетілген бұйрықпен бекітілген жарылыс жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндірістік 

объектілер үшін өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларында:
тақырып келесі редакцияда жазылсын:
«Қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

қағидалары»;
1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
«1. Осы қағидаларжарылыс жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндірістік объектілер 

үшін өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету жəне жарылғыш материалдармен жұмыс 
істеу тəртібін анықтайды.

Жарылғыш материалдарының айналамына қатысатын жəне пайдаланатын өндіріс 
үшін кəсіпорын жергілікті жағдайларды есекере отырып, жарылғыш материалдарын 
қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету туралы технологиялық регламент, өндірістік 
бақылау туралы ережесін жəне аварияларды жою жоспарын əзірлейді.»;

келесі мазмұнмен 27-1, 27-2 жəне 27-3 тармақтармен толықтырылсын:
«27-1. Тұлғаларға жару жұмыстарымен жəне ЖМ тікелей байланысты жұмыстарға 

рұқсат беру (жарылыс жұмыстарының басшысы, жарушы, жарушы-шебер, жүргізуші, 
қойма меңгерушісі, зертханашы, үлестіруші жəне ЖМ байланысты жұмыстарға тар-
тылатын жұмыскерлер) арнайы есептер бойынша аумақтық органдардың жыл сайын 
тексеруінен кейін беріледі:

1) ішкі істердың экстремизм, терроризммен жəне ұйымдасқан қылмыспен күрес 
желісі бойынша;

2) Бас прокуратураның құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу бойынша 
қасақана қылмыс жасағаны үшін заңнамамен енгізілген тəртіппен өтемеген жəне (не-
месе) алынбаған соттылығы бар, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде 
көрсетілген оңалмайтын негіздегі қылмыстық жауапкершіліктен босатылған;

3) медициналық есеп бойынша денсаулық сақтау (нарко- психоневрологиялық 
диспансер);

27-2. Тұлғаларға жару жұмыстарымен жəне ЖМ тікелей байланысты жұмыстарға 

рұқсат алу үшін, кəсіпорындар ішкі істер, Бас прокуратураның құқықтық статистика 
жəне арнайы есепке алу бойынша аумақтық органдарына келесі құжаттарды ұсынады:

1) тегін, атын, əкесінің атын (болған кезде), туған күні мен жерін, тұрғылықты жерін 
көрсетео тырып, адамдардың тізімін;

2) көрсетілген жұмыс түріне адамның жарамдылығын куəландыратын медициналық 
анықтамаларды (нарко- психоневрологиялық диспансер) ұсынады.

Жару жұмыстарымен жəне ЖМ тікелей байланысты жұмыстарға рұқсат берілетін 
тұлғалардың тізімі ішкі істер, Бас прокуратураның құқықтық статистика мен арнайы 
есепке алу жөніндегі аумақтық органы бастығы, денсаулық сақтау ұйымы (нарко- 
психоневрологиялық диспансер) басшысымен немесе олардың орынбасарларымен 
келісіледі.

27-3. Мына жағдайларда:
1) психикалық сырқатымен, алкоголизм мен немесе нашақорлық пен байланы-

сты қарсы көрсетулердің жоқ екені туралы медициналық анықтамалар ұсынылмаса;
2) қасақана қылмыс жасағаны үшін өтемеген немесе заңда белгіленген тəртіппен 

немесе экстремизмге, терроризмге немесе ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес желісі 
бойынша алынбаған соттылығы бар болса;

3) тұрғылықты тұратын мекен жайы болмаса;
4) он сегіз жасқа толмаса, ішкі істер, Бас прокуратураның құқықтық статистика мен 

арнайы есепке алу жөніндегі аумақтық органдары тұлғаларға жару жұмыстары мен 
жəне ЖМ тікелей байланысты рұқсат беруден бас тартады.

Денсаулық сақтау ұйымының жəне ішкі істер, Бас прокуратураның құқықтық стати-
стика мен арнайы есептер жөніндегі аумақтық органдармен өткізілетін жыл сайынғы 
алдынала тексеру ден өтпеуі немесе мұндай тексерудің теріс нəтижесі ұйым (кəсіпорын) 
үшін осы адамдарды ЖМ тікелей байланысты жұмыстарға рұқсат бермеуге негіз бо-
лып табылады.»;

30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«30. Жарылыс жұмыстарын жарылыс жұмыстарына рұқсаты жəне осы қағидалардың 

4 қосымшасына сəйкес келтірілген нысан бойынша жарушының, жарушы-шебердің 
бірыңғай кітапшасы бар (бұдан əрі – Бірыңғай кітапша), ұйымның (кəсіпорын) 
басшысының бұйрығымен тағайындалған жарушылар, жарушы-шебер жүргізеалады.

Бірыңғай кітапшасы бірдей нөмірі жəне сериясы бар Рұқсат-куəліктен жəне оған 
ескерту Талонынан тұрады.

Тəуелсіз мемлекеттер достастығының басқа мемлекеттерінде берілген Бірыңғай 
кітапшасы белгіленген тəртіппен емтихан тапсырылғаннан кейін ауыстыруға жатады.

Жарылыс жұмыстарының мынадай түрлері белгіленеді:
1) жалпы жарылыс жұмыстары:
газ бойынша қауіпті немесе тозаңның жарылысы бойынша қауіпті қатпаларды 

əзірлейтін көмір өндіру шахталарының жерасты немесе жер бетіндегі жарылыс 
жұмыстары;

газ бойынша қауіпті емес немесе тозаңның жарылысы бойынша қауіпті емес 
қаттар орындайтын көмір өндіру шахталарының жерасты немесе жер бетіндегі жа-
рылыс жұмыстары;

газ немесе тозаң бойынша қауіпті кеніштердің (тау-кен немесе кендік емес 
өнеркəсіптер) жерасты қазбаларында немесе жер бетіндегі жарылыс жұмыстары;

газ немесе тозаң бойынша қауіпті емес кеніштердің (тау-кен немесе кендік емес 
өнеркəсіптер) жерасты қазбаларында немесе жер бетіндегі жарылыс жұмыстары;

тау-кен жұмыстарын ашық түрде жүргізудегі жарылыс жұмыстары;
сейсмикалық барлау, сондай-ақ, мұнай, газ, су жəне басқа ұңғымаларда ату-жары-

лыс жұмыстарын жүргізудегі жарылыс жұмыстары;
2) арнайы жарылыс жұмыстары (түрін көрсете отырып), оның ішінде:
қатып қалған қайраңдарды іркілдету, батпақтарда, мұзды жару, су астындағы жа-

рылыс жұмыстары;
ыстық массивтерді бұзу;
материалдарды жарылыс энергиясы арқылы өңдеу (кесу, дəнекерлеу, тығыздау 

жəне тағы басқа);
ғимараттар мен имараттарды құлату жəне іргетасты бөлшектеу;
ағаш түбірін тамырымен жұлу, орман ағаштарын құлату, қатып қалған отын мен 

балансты іркілдету, орман ағаштарын қорыту кезінде бөгеттерді жою, орманның 
өртенуіне қарсы шаралар жүргізу;

мұнай шахталарының жерасты қазбалары мен жер бетінде;
тоннельдерді жүргізу мен мополитен құрылысын жүргізу кезінде;
тау-кенбарлау қазбаларын жүргізу кезінде;
ғылыми жəне оқыту мақсаттарында жарылыс заттарын қолдануға байланысты.
Дербес жұмыс істеуге дайындау мен рұқсат беру өнеркəсіптік қауіпсіздік 

саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамаға сəйкес жүзеге асырылады.
Оқыту мен емтихан қабылдау бойынша іс жүргізуді оқыту жүргізген ұйым жүргізеді.
Емтіхан қабылдау туралы хаттаманың бір данасы өнеркəсіптік қауіпсіздік сала-

сындағы өкілетті органның аумақтық бөлімшесіне тапсырылады, бұл Бірыңғай 
кітапшасын ресімдеп беруге негіз болады.

Бірыңғай кітапшаға біліктілік комиссиясының төрағасы жəне оқу ұйымы 
кəсіпорнының өкілі қол қояды. Олардың қолы өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
өкілетті органның аумақтық бөлімшесінің мөрімен бекітіледі.

Жарушы басқа жұмысқа ауысқан кезде жарушының Бірыңғай кітапшасында 
көрсетілген жұмыс түрлерін жүргізуге құқылы болады. Бұл ретте оны жұмысқа жіберу 
осы Қағидалардың 2-бөліміне сəйкес жүзеге асырылады.

ЖМ сақтау, тасымалдау, пайдалану немесе есепке алудың белгіленген тəртібін 
бұзғаны үшін жарушыдан ескерту Талоны алынады. Бұл ретте талонға осындай ықпал 
ету шараларының негізі – ұйым басшысы бұйрығының нөмірі мен күні көрсетіледі. 
Алынған талон Бұйрықпен бірге сақталады.

Жарушы ЖМ сақтау, тасымалдау немесе есепке алу жөніндегі белгіленген тəртіпті 
қайтадан бұзған жағдайда жарылыс жұмыстарын жүргізу құқығынан 3 ай мерзімге 
дейін ұйым басшысымен айырылады. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін жарушы осы 
Қағидалардың талаптарына сəйкес мамандығы бойынша емтихан тапсыруға жіберіледі.

Егер жарушы ескерту талонын өткізгеннен кейін алты ай мерзімі ішінде ЖМ сақтау, 
тасымалдау, пайдалану немесе есепке алудың белгіленген тəртібін бұзуға жол бер-
меген жағдайда ескерту Талоны ұйым басшысының бұйрығымен қайта қалпына 
келтіріледі.

Жарушыдан, жарушы – шебер оқыс оқиғаға, жарылғыш материалдарды жоғалтуға 
немесе авария əкеп соққан немесе əкеп соғуы мүмкін ЖМ сақтау, тасымалдау, пай-
далану немесе есепке алудың белгіленген тəртібін бұзған жағдайда Бірыңғай кітапша 
алынады.

Жоғалтылған немесе жарамсыз болған Бірыңғай кітапшаның көшірмесі емтихан 
тапсыру туралы хаттаманың негізінде беріледі.

Алынған Бірыңғай кітапшаның көшірмесі берілмейді.
Бірыңғай кітапшаны жою негізінде комиссия (еркін түрде) актіні ресімдей отырып, 

жүргізеді.
Бірыңғай кітапшаға жарушының барлық тағылымдамадан өту туралы жазбала-

ры енгізіледі.
Газ бойынша қауіпті шахталарда (кеніштерде) немесе жарылысқа қауіпті шаңы бар 

пайдалану жыныстарында жарылыс жұмыстарына жарушы-шеберлер ғана жіберіледі.
Ыстық сілемдерді жаруға жұмыс өтілі екі жылдан кем емес жарушылар жіберіледі.»;
32-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«32. Жарушы жəне жарушы-шебер мамандығына медициналық қорытындысы бар, 

орта білімді, жасы мен жұмыс өтілі келесідей болатын тұлғалар жіберіледі:
1) газ бойынша қауіпті көмір шахталарында немесе шаң жарылу қауіпі бар 

көтерілгіш қатпарларда – жасы 22-ден жəне жер асты жұмыстарындағы жұмыс өтілі 
2 жылдам кем емес;

2) басқа да жарылыс жұмыстарында – жасы 20-дан кем емес жəне жұмыс өтілі осы 
саладағы кəсіпорындардағы мамандықтар бойынша бір жылдан кем емес.

Аяқталған жоғары тау-кен техникалық білімі бар тұлғалар ЖБК алуға біліктілік ем-
тиханын тапсыруға алдын ала оқытусыз жіберіледі.

Жарушыны кəсіби дайындау бірыңғай бағдарлама бойынша өндірістен қол үзіп 
жүргізіледі.

Ұйымдардың сұрау бойынша нəтижелері анықталған экстремизмге, терроризмге 
немесе ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес желісі бойынша ішкі істер жəне (немесе) 
ұлттық қауіпсіздік органдарында есепте тұрған, денсаулық сақтау ұйымда (нарко- 
жəне психоневрологиялық диспансерлерде) медициналық есепте тұрған, сондай-ақ 
қасақана қылмыс жасағаны үшін өтемеген немесе заңнамада белгіленген тəртіппен 
алынбаған соттылығы бар, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексімен көзделген 
ақтамайтын негіздер бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылған адамдар жа-
рушы жəне шебер-жарушы мамандығы бойынша оқытуға жəне Жарушының бірыңғай 
кітапшасын алуға біліктілік емтиханын тапсыруға рұқсат етілмейді.»;

54-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«54. ЖМ тасымалдауға арналған, ЖМ тасымалдауға жабдықталған автомобиль-

дермен тасымалдауға рұқсат беріледі.
ЖМ тасымалдауы атыс қаруымен жабдықталған күзеттің адамымен жүргізіледі.»;
56-тармақ алып тасталсын;
59-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«59. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 

атқарушының 2015 жылғы 17 сəуірдегі № 460 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11779 болып тіркелген) Автомобиль 
көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау қағидаларына жəне Қазақстан Республикасының 
аумағында автокөлік құралдарымен тасымалдауға жол берілетін қауіпті жүктердің 
тізбесіне сəйкес ЖМ тасымалдауға арналған көлік құралын басқаруға, қауіпті жүк 
тасымалдауға рұқсаты туралы куəлігі бар жүргізушілер жіберіледі.

Жүргізуші мен тасымалдаушы тасымалдауға жауапты адамның рұқсатынсыз, ЖМ 
тиелген көлік құралын қалдыруына болмайды.

ЖМ тиелген көлік құралында тиеуге қатысы жоқ адамдардың болуына рұқсат 
берілмейді.»;

95-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) ЖМ кіріс жəне шығысы есебі журналының қағаз нұсқасы нөмірленіп, тігіліп, 

мөрмен немесе өнеркəсіптік қауіпсіздік саласының өкілетті органның аумақтық 
бөлімшесінің пломбасымен бекітіледі.

Қағаз жəне электрондық журналды ЖМ берілуі жүргізілетін базистік жəне шығыс 
қоймалардың меңгерушілері жүргізеді.

ЖМ əрбір атауы бөлек есептеледі.
ЖМ қалдықтары əрбір атаулары бойынша есептеледі жəне ағымдағы тəулік 

соңына қағаз жəне электронды журналға тіркеледі. Журналға тəулігіне саны өзгерген 
ЖМ тіркеледі;»; 

96-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«96. ЖЗ көлік құралдарының, оның ішінде көліктік-зарядтық машиналардың 

ауысымдық тұтынуынан артық емес мөлшерде беруді ЖМ қоймасының персоналы 
жарғыштар (жеткізушілер) ауысым басында ұсынатын жəне ЖМ наряд-рұқсаттамасы 
немесе наряд-жолдамасымен қалдырылатын, жарылыс жұмыстарының жетекшісі мен 
ұйымның бас бухгалтері қол қойған ілеспе хат бойынша жүргізеді.

Тиеу люктерінің қақпақтары мен көліктік-зарядтау машиналары дозаторларының 
нүктелері ЖЗ берген қойма меңгерушілерінің (үлестірушілердің) ЖМ қоймасында 
жүргізушілердің (жеткізушілердің) қатысуымен пломбыланады.

Ілеспе хат ауысымның əр автомашинасы жүргізушісіне жазылып беріледі жəне 
оған сəйкес аға жарушы блокқа келген автомашинада пломбының болуын тексереді, 
ЖЗ түсіріп болған соң оларды алғандығын ілеспе хатта қол қоюмен растайды. Ілеспе 
хаттың жыртылмалы талоны аға жарушыға беріледі.

Ілеспе хаттар мен ілеспе хаттардың жыртылмалы талондары ауысым соңында ЖМ 
қоймасына немесе карьердегі ЖМ қоймасының учаскелік үлестірушісіне өткізіледі жəне 
наряд-рұқсаттаманы жабу мен ЖМ беру мен қайтаруды есепке алу журналына сəйкес 
жазба жүргізу үшін қызмет етеді.

Зарядтау машинасында ЖЗ (оның құрауыштары) қалдығы болған кезде зарядта-
уды аяқтағаннан кейін ЖЗ жазылып берілген аға жарушы ілеспе хатта тек ЖЗ блок-
та пайдаланған санын ғана алғанын растайды, дозаторлардың түсіргіш иірмектерін 
пломбылайды.

Машина жүргізушісі (жеткізуші) жарылыс жұмыстардың басшысымен қайта 
ресімделген ілеспе хат бойынша ЖЗ қоймаға қайтарады. Аға жарушы ұңғымаға 
зарядталған ЖЗ санына ілеспе хатта растағаннан кейін учаскелік үлестірушіге зарядтау 
автомобильдерінің түсіргіш иірмектерін пломбылауына рұқсат беріледі.»; 

105-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«105. ЖМ кемдігі немесе артықтығы анықталған жағдайда ұйым басшысына, 

өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесіне жəне 
аумақтық ішкі істер органдарына бір тəулік ішінде жазбаша (ерікті түрде) хабарланады. 

Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесі жазба-
ша түрдегі хабарламаны алғаннан кейін екі сағат ішінде ЖМ кемдігі немесе артықтығы 
анықталған оқиғасы туралы аумақтық ұлттық қауіпсіздік органына хабарлайды.

Ұйым ЖМ жетіспеуін немесе артылып қалуының жағдайы мен себептерін анықтау 
үшін:

1) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесін;
2) аумақтық ішкі істер органдарын;
3) аумақтық ұлттық қауіпсіздік органдарын тартумен құрамы 5 (бестен кем емес) 

адамнан тұратын комиссия құрылады.
Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесі, 

аумақтық ішкі істер жəне ұлттық қауіпсіздік органдары хабарламаны алған сəттен 
бастап бір тəулік ішінде ЖМ жетіспеуін немесе артылып қалуының жағдайы мен 
себептерін анықтау комиссиясының құрамында қатысатын тұлғалар туралы ұйымның 
басшысына хабарлайды.

Жоғарыда көрсетілген мемлекеттік органдардың бірі кандидатураларды бермеген 
немесе нақты болмаған жағдайда комиссия жұмысқа кіріседі. ЖМ жетіспеуін немесе 
артылып қалуының жағдайы мен себептерін анықтау туралы комиссияның жұмысы 
аяқталған сон акт (еркін түрдегі) жасалады.»;

123-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«123. ЖМ жою технологиялық регламентке сəйкес ұйымның техникалық 

басшысының жазбаша өкімі бойынша жару, өртеу немесе суда еріту түрінде жүргізіледі.
Ұйым əрбір жойылатын ЖМ жоспарлаған күні мен ЖМ жоятын орны туралы 

өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесіне жаз-
баша (ерікті түрде) хабарлайды.

Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесі осы 
ЖМ жою туралы хабарламаны алғансын екі сағат ішінде аумақтық ішкі істер мен ұлттық 
қауіпсіздік органына хабарлайды.

Ұйым ЖМ толық жойылғанын қамтамасыз ету үшін:
1) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесін;
2) аумақтық ішкі істер органдарын;
3) аумақтық ұлттық қауіпсіздік органдарын тартумен, тиісті операцияларды орын-

дайтын персонал, осы жұмыстардың жетекшісі құрамы 5 (бестен кем емес) адамнан 
тұратын комиссия құрылады.

Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесі, 
аумақтық ішкі істер жəне ұлттық қауіпсіздік органдары бір тəулік ішінде ЖМ жою тура-
лы хабарламаны алған соң ЖМ толық жойылуына бақылауды қамтамасыз ету үшін 
комиссия құрамына қатысатын тұлғалар туралы ұйымның басшысына хабарлайды.

Жоғарыда көрсетілген мемлекеттік органдардың бірі кандидатураларды бермеген 
немесе нақты болмаған жағдайда комиссия жұмысқа кіріседі.

ЖМ жойылғаннан кейін комиссия ЖЗ өнімдерінің толық жойылғанына көз жеткізеді.»;
Əрбір жойылған ЖМ саны жəне жойылған ЖМ атауы, себебі жəне жою тəсілі 

көрсетілген акт (еркін түрдегі) жасалады. Акт екі данада жасалады, актінің бір данасы 
ЖМ қоймасында сақталады, екіншісі ұйымның бухгалтериясына жіберіледі.»;

138-тармақ алып тасталсын; 
171-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«171. Электрлік емес бастамашы құралдарды пайдаланатын жару жұмыстары 

оларды пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес жүргізіледі.»;
185-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«185. Тау-кен жəне газ бен шаң бойынша қауіпті, кен емес өнеркəсіп объектілерінде 
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жару жұмыстары технологиялық регламентке сəйкес əзірленген жобалар бойынша 
жүргізіледі.»;

186-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«186. Жобалар теспе, ұңғымалық, камералық, қазандық зарядтарды жару үшін 

құрылыс объектілерінде жару жұмыстарын орындау, ғимараттар мен құрылыстарды 
құлатуда, ұңғымалады атқылау, түбін тереңдету жəне мұз жару жұмыстарын жүргізу, 
батпақты жерде жұмыс істеу, су асты жару жұмыстары кезінде, ыстық сілемдерді 
жару, ату-жару жұмыстарын, сейсмобарлау жұмыстарын орындау, өзге де арнайы 
жұмыстардың өндірісі кезінде жасалады.

Басқа да жару жұмыстары паспорттар бойынша орындалады.
Жаппай жарылысты қолдана отырып, жару жұмыстарын жүргізу үшін паспорттар мен 

жобаларды əзірлеу үшін базалық құжат болып табылатын, жару жұмыстарын жүрзудің 
үлгі жобасы, оның ішінде нақты жағдайларда орындалатын жаппай жарылыстардың 
жобалары да əзірленеді.»;

188-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«188. Жаппай жарылыс жұмыстарын ұйымдастырудың үлгі жобасы ұйымның 

техникалық басшымен бекітіледі жəне қолданысқа енгізіледі. Жарылыс жұмыстарын 
мердігерлік тəсілмен орындаған кезде үлгі жобаны мердігер жасап, бекітеді, тапсы-
рыс берушімен келісіледі.»;

189-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«189. Бұрғы жарылыс (жарылыс) жұмыстарының жобасын ұйымның техникалық 

басшысы бекітеді жəне жарылыс жұмыстарының негізгі параметрлерін, зарядтардың 
бастамашы тəсілдерін, жарылыс желілерін есептей отырып, зарядтар мен соққыштар 
конструкцияларын, ЖМ болжамды шығыстарын, қауіпті аймақты анықтауды жəне оның 
шегінде орналасқан объектілерді (ғимарат, имараттар, коммуникациялар) ескере 
отырып, осы аймақтыкүзетуді, ауданды жарылғыш жұмыстардан тазарту жəне осы 
Қағидалардың нақты шартында толықтырылатын қауіпсіздіктің басқа да шараларын 
көрсете отырып, ұйымдастыру шараларын қамтиды.

Басқа ұйымның объектілері қауіпті аймаққа келіп түскен кезде оның басшысына 
кемінде бір тəулік ішінде жарылғыш жұмыстар жүргізілетіннің орны мен уақыты тура-
лы жазбаша хабарланады.»;

195-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«195. Теспедегі зарядтардың бірреттік жарылысын жобада көзделген мөлшерге 

дейін пысықтаудың контурына жеткізу, қақпаларды жою, забойды түзеті, өңдеу жер 
қыртысын қопару, бекіту кезінде өңдеуді кеңейту, бас тартуларды жою үшін сызба бой-
ынша жүргізуге жол беріледі. Сызбаны жарылыс жұмыстарына тікелей басшылықты 
жүзеге асыратын бақылаушы адам жасайды жəне қол қояды. Газ немесе шаңы бойынша 
қауіпті шахталарда сызбаны шахтаның техникалық басшысы бекітуі тиіс.

Сызбада теспенің орналасуы, салмағы, заряд конструкциясы, жарушының бекеті 
мен жасырыну орны, қауіпсіздіктің қосымша шаралары көрсетіледі.

Сызба берілген ЖМ-ді осы Қағидалардың 8-қосымшасында көрсетілген үлгіге сəйкес 
Жарылғыш материалдарды беру жəне қайтаруды есепке алу журналында жазу үшін, 
ал жарылыс жұмыстарынан кейін осы Қағидалардың 7-қосымшасында көрсетілген 
үлгіге сəйкес Жарылғыш материалдардың кіріс жəне шығысы есебі журналында ЖМ 
есептен шығаруға негіз болып табылады.»;

237-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«237. Жаппай жарылыстарға дайындық жəне жүргізу кезінде қауіпті аймақ, оны 

күзету, адамдар мен жабдықтар орналасатын орындары, ЖМ жеткізу жəне орнала-
су тəртібі технологиялық регламентке сəйкес əзірленген жобамен айқындалады.»;

248-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«248. Карьердегі жарылысты жобалау кезінде жаппай жарылыс үлгі жобасында 

адамдардың жарылыс ауданына жəне ішінде орналасу қауіп төндіретін басқа да 
қазбаларға жіберу тəртібін анықтайтын бөлім енгізіледі.»;

255-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«255. Істен шығуды байқаған экскаватор машинисі (немесе одан күмəнданғанда) та-

укен жынысын тиеу жұмыстарын тоқтатады, локомотив машинистері мен өзі аударғыш 
жүргізушілеріне жылжымалы құрамды істен шығуды жою жөніндегі технологиялық 
регламентпен белгіленген аймақтан тыс (алайда 50 метрден кем емес) шығаруды 
көрсетеді, карьердің (ұйымның) диспетчеріне істен шығу туралы хабарлайды жəне 
бақылаушы адамды шақырады.»;

272-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«272. Жару кезінде зарядтардың дара, топтық жəне жалпы істен шығу зарядтарын 

бастамашыл электр емес жүйесінің көмегімен жою ұйымның техникалық басшысы 
бекіткен технологиялық регламент, осы бастамашыл жүйені пайдалану бойынша 
нұсқаулықта көрсетілген əдістер бойынша жүргізіледі.»;

573-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«573. Кəсіпорындарда ЖМ сынау жəне жою жағдайлары жасалады. Бұл мақсатта 

жобамен полигондар жəне зертханалар қаралады.
Жарылыс жұмыстары жəне ЖМ сақтау кезіндегі қауіпсіз қашықтықты айқындау осы 

Қағидаларға 11-қосымшаға сəйкес жүзеге асырылады.»;
579- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«579. ЖМ қоймасының сақтағыштарындағы ЖЗ жəне бастамашы құралдар сөрелері 

жəне ЖМ штабельдері қабырғадан 20 см кем емес ара қашықтықта қойылады, ал 
еденнен 10 см кем емес биіктікте орнатылады. ЖЗ бар жəшіктер, қаптар төсеніштерде 
орналастырылады. Штабель биіктігі 2 метрден биік болмайды. Штабельдер ені орын 
санауын жеңілдететіндей қылып, екі қатар қап (жəшік) қылып жайғастырылады.

Тиеп түсіру операцияларында механикаландырылған құралдарды пайдаланғанда 
ЖЗ қаптарын жəне жəшіктерін тұғыры бар түйіншектерде, шығыршықты контейнер-
лерде, екі қатардан биік емес қылып сақтауға рұқсат беріледі. Тұғырларды жəне 
шығыршықты контейнерлерді орналастыру жобамен анықталады. Штабельдердің ең 
биік жиналуы 2,6 метрден аспайды.

Штабельдер арасында, соның ішінде шығыршықты контейнер жəне сөрелер ара-
сында ені 1,3 жəне 1 метрден кем емес өту жолдары қалдырылады.»;

580-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«580. Сөрелердегі жəшіктер, қаптар (шығыршықты контейнер) жəне басқа ЖМ бар 

орындарда штабельдер биіктігі екеуден жиналады.
Топтары В,С жəне түтінді дəрі ЖМ ашылған орындарда биіктігі тек бір қатар болып 

жиналады. Аталған ЖМ жоғары сөрелері биіктігі 1,7 метрден артық, қалғандарына 2 
метрден артық болмайды.

Екі сөре ара қашықтығы, ЖМ бар жəшіктер (қаптар) арасы мен жоғары сөре ара-
сында 4 см аз емес кеңістік қалатындай қылып есептеледі.

ЖМ сақтағышындағы сөрелерді жəне тұғырларды қатайтқан шегелермен 
бұрандамалар бастары толық батырылады.

Сөре тақтайлары ара қашықтықтары 3 см дейінгі ара қашықтықта төселеді. Төменгі 
сөре толық жабылады.»;

587-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«587. ЖМ қоймасы сақтауышының ішінде жұмыс істейтін іштен жану қозғалтқышты 

бар жүк көтеру механизмдері жанған газды залалсыздандыратын қондырғымен жəне 
ұшқын өшіргішпен жабдықталады, ал электрлік қондырғылар (электрлік жүк тиегіштер, 
тельферлер) Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 
наурыздағы № 230 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тізілімінде № 10851 болып тіркелген) Электр қондырғыларын орнату қағидаларының 
талаптарына сəйкес.»; 

607-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«607. ЖМ қоймасының электрлік қондырғылары, оның ішіндегі күш жəне жарық 

беру жүйесі электр қуатының жоғалуынан жəне адамдарды электр тоғымен күйдіруден 
сақтайтын құрылғылармен жабдықталады. ЖМ қоймасының жерлендірілуі Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230 бұйрығымен 
бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10851 
болып тіркелген) электр қондырғыларын орнату қағидаларына сəйкес жүргізіледі.»;

668-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«668. ЖМ жер асты қоймалары дыбысты кəсіпорынның кезекшісінің (диспетчердің) 

пультіне шығарылатын автоматты күзет дабылымен жабдықталады.»;
701-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«701. Ұйымдарда ЖМ жоғалуының барлық жағдайлары туралы басшыға хабар-

лау реті анықталады.
ЖМ жоғалу фактісі туралы ұйымның басшысы бір тəулік ішінде өнеркəсіптік 

қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесіне жазбаша(ерікті 
түрде) хабарлайды.

Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесі осы 
ЖМ жоғалу фактісі туралы хабарламаныалғаннан кейінекі сағат ішінде аумақтық ішкі 
істер мен ұлттық қауіпсіздік органына хабарлайды.

Ұйым басшысы ЖЗ жоғалу фактісіне байланысты өндірістік жағдайдың, құжаттардың 
сақталуын қамтамасыз етеді, комиссияның келуіне дейін оқиға болған орында, ЖЗ əрі 
қарай жоғалуына байланысты, адамдарды құтқару немесе авариялық жағдайды жою 
жұмыстарынан басқа барлық жұмыстар тоқтатылып, ЖЗ іздеу мен орнына қайтару 
шаралары жасалады.»;

1-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қауіпті өндірістік объектілер үшін

өнеркəсіптік қауіпсіздікті
қамтамасыз ету қағидаларына

1-қосымша»;
2-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышы мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қауіпті өндірістік объектілер үшін
өнеркəсіптік қауіпсіздікті

қамтамасыз ету қағидаларына
2-қосымша»;

3-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Қауіпті өндірістік объектілер үшін

өнеркəсіптік қауіпсіздікті
қамтамасыз ету қағидаларына

3-қосымша»;
4-қосымша жаңа редакцияда осы бұйрықтың қосымшасына сəйкес жазылсын;
5-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышы мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қауіпті өндірістік объектілер үшін
өнеркəсіптік қауіпсіздікті

қамтамасыз ету қағидаларына
5-қосымша»;

6-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Қауіпті өндірістік объектілер үшін

өнеркəсіптік қауіпсіздікті
қамтамасыз ету қағидаларына

6-қосымша»;
7-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышы мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қауіпті өндірістік объектілер үшін
өнеркəсіптік қауіпсіздікті

қамтамасыз ету қағидаларына
7-қосымша»;

8-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Қауіпті өндірістік объектілер үшін

өнеркəсіптік қауіпсіздікті
қамтамасыз ету қағидаларына

8-қосымша»;
9-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышы мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қауіпті өндірістік объектілер үшін
өнеркəсіптік қауіпсіздікті

қамтамасыз ету қағидаларына
9-қосымша»;

10-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Қауіпті өндірістік объектілер үшін

өнеркəсіптік қауіпсіздікті
қамтамасыз ету қағидаларына

10-қосымша»;
11-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышы мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қауіпті өндірістік объектілер үшін
өнеркəсіптік қауіпсіздікті

қамтамасыз ету қағидаларына
11-қосымша»;

12-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Қауіпті өндірістік объектілер үшін

өнеркəсіптік қауіпсіздікті
қамтамасыз ету қағидаларына

12-қосымша»;
13-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышы мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қауіпті өндірістік объектілер үшін
өнеркəсіптік қауіпсіздікті

қамтамасыз ету қағидаларына
13-қосымша».

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық 
даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы 
көшірмелерін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберуді;

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркел-
геннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3)

жəне 4) тармақшаларына сəйкес іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Заң департаментіне 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму

министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрі Бас прокуроры 
________________ Е.Біртанов ________________ Қ. Қожамжаров 
2017 жылғы 30 қазан   2018 жылғы 3 қаңтар 

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы  Қазақстан Республикасының
Ұлттық қауіпсіздік  Ұлттық экономика министрі
комитетінің төрағасы  ________________ Т. Сүлейменов
___________ К. Мəсімов  2017 жылғы 28 қараша
2017 жылғы 3 қараша

(Соңы. Басы 17-бетте) «КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ішкі істер министрі  Энергетика министрі
________________ Қ. Қасымов ________________ Қ. Бозымбаев
2017 жылғы 10 қараша  2017 жылғы 27 қараша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2017 жылғы 
20 қазандағы №719 бұйрығына қосымша

«Қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
қағидаларына 4-қосымша»

Үлгі
Мұқаба

Қазақстан Республикасының Елтаңбасы

Жарушының,
жарушы-шебердің
бірыңғай кітапшасы

1-бет
________________________________________________________________
           (Ұйымның атауы)

    Фотосурет орны

Ұйымның М.О.
(болған жағдайда)

Жарушының,
жарушы-шебердің
бірыңғай кітапшасы

№ ___________
Серия ________

Тегі ________________________________________________________________
Аты _________________________________________________________________
Əкесінің аты(болған жағдайда) ___________________________________________
Келесі жарылыс жұмыстарының түрлерін жүргізуге құқылы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Берілді _____________ 20___ ж.
Біліктілік комиссиясы
____________________________________________________________________

2-бет
қала (кент) _________________________________________________________
20___ ж. «______» ___________ № _______________ хаттама негізінде

Біліктілік комиссиясының төрағасы
ҰйымныңМ.О.
(болған жағдайда)

____________________________________________ 
(лауазымы, жөні,тегі)
______________________
               (қолы)

Өнеркəсіптік қауіпсіздік 
саласындағы уəкілетті 
органның аумақтық 
бөлімшесінің
М.О.

____________________________________________ 
(лауазымы, жөні,тегі)
______________________
              (қолы)

ҰйымныңМ.О.
(болған жағдайда)

____________________________________________ 
(лауазымы, жөні,тегі)
______________________
               (қолы)

Жарушының,
жарушы-шебердің
өз қолы

_____________________________________________

Тəжірибеден өтті «____» _____________20____ж. Бастап
«____» _____________20____ж. дейін

____________________________________________________________________
ұйым

____________________________________________________________________
жарылыс жұмыстарын басқарушының лауазымы, жөні,тегі

Ұйымның М.О. 
(болған жағдайда)
Жарушының,
жарушы-шебердің
өз қолы

______________________
              (қолы)

3-бет
Келесі жарылыс жұмыстарының түрлерін жүргізуге құқылы *
__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________* 
Бірыңғай кітапшада осындай барлығы 5 парақ болады. Олар əрбір қосымша құқық 
берілу жағдайында толтырылады.

20____жылғы «___» _________________ № ___________ хаттамасы негізінде
қала (кент) _________________________________________________________
Біліктілік комиссиясының төрағасы ___________________________
        (лауазымы)
____________________________________________________________________ 
  (лауазымы, жөні,тегі)

Өнеркəсіптік қауіпсіздік 
саласындағы уəкілетті 
органның аумақтық 
бөлімшесінің
М.О.

____________________________________________ 
(лауазымы, жөні,тегі)
______________________
             (қолы)

ҰйымныңМ.О.
(болған жағдайда)

____________________________________________ 
(лауазымы, жөні,тегі)
______________________
                (қолы)

Тəжірибеден өтті «____» _____________20____ж. Бастап
«____» _____________20____ж. дейін

____________________________________________________________________
ұйым

____________________________________________________________________
жарылыс жұмыстарын басқарушының лауазымы, жөні,тегі

Ұйымның М.О. 
(болған жағдайда)
Жарушының,
жарушы-шебердің
өз қолы

______________________
 (қолы)

4-бет
Талонды қайтарып алу негіздемесі ____________________________________
20 ____ жылғы «____» _________________ № ___________
____________________________________________________________________
   ұйым
____________________________________________________________________
 жарылыс жұмыстарын басқарушының лауазымы, жөні,тегі
_____________________
                (қолы) 
Ұйымның
М.О. (болған жағдайда)

Ескерту талоны
Жарушының,

жарушы-шебердің
бірыңғай кітапшасына

№ ______________________
Серия ___________________
Тегі ________________________________________________________________
Аты_________________________________________________________________
Əкесінің аты (болған жағдайда) 
________________________________________________________
Біліктілік комиссиясының төрағасы ___________________________________
____________________________________________________________________
   (лауазымы, жөні,тегі)
Өнеркəсіптік қауіпсіздік
саласындағы уəкілетті
органның аумақтық
бөлімшесінің М.О. ______________________________________
   (лауазымы, жөні,тегі)
               ______________________
         (қолы)
Ұйымның М.О. (болған жағдайда)
____________________________________________________________________
   (лауазымы, жөні,тегі)
«____» ___________20___ж  ______________________
     (қолы)
Талон қайта берілді «____»_______________20____ж.
негіздемесі«____»______________20_____жылғы
____________________________________________________________________
   ұйым
____________________________________________________________________
 жарылыс жұмыстарын басқарушының лауазымы, жөні,тегі

Ұйымның   _____________________
М.О. (болған жағдайда)                   (қолы)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы          
19 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16253 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 31 қазан           №745           Астана қаласы 

«Кірме жолдарды пайдалану қағидасын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация 
министрінің міндетін атқарушының 2011 жылғы 12 

мамырдағы №275 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру 
енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Кірме жолдарды пайдалану қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Көлік жəне коммуникация министрінің міндетін атқарушының 2011 жылғы 12 мамырдағы 
№275 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№7020 болып тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2011 жылғы 21 шілдедегі №103 (1919) 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Кірме жолдарды пайдалану қағидасында:
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Тармақ иеленуші (контрагент) шартты негізінде тасымалдау процесінің 

қатысушыларына кірме жолдар қызметтерін көрсетеді.
Тармақ иеленуші (контрагент) табиғи монополия субъектісі болып табылған 

жағдайда, ол Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына 
сəйкес қызметтер көрсетуге шарт жасасады.»;

9 жəне 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Кірме жолдарды пайдалану жоспарланған жəне жоспардан тыс жұмыстарды 

орындаған жағдайларда, қозғалыс қауіпсіздігі мен жылжымалы құрамның, контейнер-
лердің, жүктердің сақталуына қауіп төндіретін ақаулар анықталған жағдайда, сондай-
ақ мемлекеттік көліктік бақылау органының актісі негізінде тармақ иеленушімен 
тоқтатылады.

Жоспарланған жұмысты тармақ иеленушілер жұмыстың басталуы мен аяқталуы 
көрсетілген, кірме жолдардың жөндеу жұмыстарының графигі негізінде орындай-
ды. Кірме жолдардың жөндеу жұмыстары жоспарланған жоспарлы жұмысты өткізу 
кестесін тармақ иеленуші күнтізбелік жыл басталғанға дейін күнтізбелік 30 күннен 
кешіктірмей бекітеді.

Жоспардан тыс жұмыс «Теміржол көлігі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
58-бабына сəйкес мемлекеттік көліктік бақылау органының анықталған бұзушылықтар 
туралы акті негізінде жүргізіледі.

10. Тармақ иеленушілер өздерінің орналасқан аумағы шегінде кірме жолдарды 
жарықпен қамтамасыз етеді, сондай-ақ кірме жолдарында қоқыстар мен қардан, 
арам шөптен жəне қалдық жүктерден тазарту жұмыстарын жүргізеді, жолдың 
жоғарғы құрылымының жəне оның элементтерінің сел жəне жаңбыр суынан тазарту 
жұмыстарын жүргізеді.»;

22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«22. Вагондарды тиеу, түсіру жəне қабылдау – тапсыру орнынан беру-алып кету 

уақыты қабысу станциясының технологиялық жұмыстары негізінде орнатылады жəне 
тасымалдаушы тармақ иеленушіге оның талабы бойынша көрсететін Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 545 
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13714 
болып тіркелген) бекітілген Теміржол көлігімен жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-
багажды жəне почта жөнелтілімдерін тасымалдау қағидаларына 11-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша беру-алып кету ведомствосына сəйкес есептеледі.»;

мынадай мазмұндағы 24-тармақпен толықтырылсын:
«24. Тармақ иеленуші кірме жолдарға қызмет көрсету туралы шарт жасасқан кез-

де немесе шарттың қолдану мерзімін ұзарту туралы қосымша келісім жасасқан кезде 
шартқа жоспарлы жұмыстарды жүргізу кестесінің көшірмесін қоса ұсынады, сондай-ақ 
оны өзінің интернет ресурсында (бар болған кезде) орналастырады.

Жоспарланған жұмыстардың кестесі өзгерген жағдайда тасымалдау жөніндегі 
көрсетілетін қызметті пайдаланушыға жəне контрагентке жұмыстың басталуына дейін 
кемінде 15 жұмыс күні ішінде жоспарлы жұмыстар кестесінің өзгеруі туралы жазбаша 
түрде хабарлайды.».

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

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

оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы 
көшірмелерін Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберуді;

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақша-
ларына сəйкес іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Респуб-
ликасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының 
 Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрі _______________ Т. Сүлейменов
2017 жылғы 14 желтоқсан

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
29 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16164 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 10 қараша           №300             Астана қаласы 

«Ұлттық мәдени игілік объектілерінің мемлекеттік 
тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 
жылғы 27 наурыздағы №112 бұйрығына өзгеріс пен 

толықтыру енгізу туралы

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

1. «Ұлттық мəдени игілік объектілерінің мемлекеттік тізілімін жүргізу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 2015 жылғы 
27 наурыздағы № 112 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 10967 болып тіркелген, 2015 жылы 21 мамырда «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ұлттық мəдени игілік объектілерінің мемлекеттік 
тізілімін жүргізу қағидаларында:

10-1-тармақпен толықтырылсын:
«10-1. Уəкілетті орган қабылданған шешім туралы ЖАО, жеке жəне заңды тұлғаларға 

шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде хабарлайды.»; 
12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының сұрауы, жеке жəне 

заңды тұлғалардың өтініштері бойынша уəкілетті орган Мемлекеттік тізілімге енген не-
месе шығарылған ҰМИО туралы мəліметтерді 2000 жылғы 27 қарашадағы «Əкімшілік 
рəсімдер туралы» жəне 2007 жылғы 12 қаңтардағы «Жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау тəртібі тіралы» Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген 
тəртіпте жəне мерзімде береді.».

2. Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің Мəдениет жəне 
өнер істері департаменті Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмесін баспа жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жа-
риялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күні ішінде оның 
көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялануға жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 
1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес іс-шаралардың орындалуы туралы 
мəліметтерді Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің Заң қызметі 
департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
Мəдениет жəне спорт вице-министріне жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының 
Мəдениет жəне спорт министрі А.МҰХАМЕДИҰЛЫ 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы     
30 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16041 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 27 қараша               №314              Астана қаласы

Мәдениет, мәдениет және өнер саласында білім беру, 
тілдерді дамыту, архив ісі және құжаттама, дене 

шынықтыру және спорт, дін қызметі салаларындағы 
азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрінің міндетін атқарушысының 

2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 419 бұйрығына өзгерістер 
енгізу туралы

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 
139-бабының 5-тармағына жəне «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару 
жүйесін одан əрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2016 жылғы 13 қыркүйектегі № 329 Жарлығына сəйкес бұйырамын:

1. «Мəдениет, мəдениет жəне өнер саласында білім беру, тілдерді дамыту, ар-
хив ісі жəне құжаттама, дене шынықтыру жəне спорт, дін қызметі салаларындағы 
азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің міндетін атқарушысының 2015 жылғы 
31 желтоқсандағы № 419 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 13179 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 
жылғы 11 наурызда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Мəдениет, мəдениет саласында білім беру, тілдерді дамыту, архив ісі жəне 

құжаттама, дене шынықтыру жəне спорт салаларындағы азаматтық қызметшілер 
лауазымдарының тізілімін бекіту туралы»;

1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Мəдениет, мəдениет саласында білім беру саласындағы азаматтық қызметшілер 

лауазымдарының тізілімі;»;
1-тармақтың 5) тармақшасы алып тасталсын;
көрсетілген бұйрыққа 1-қосымшада:
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мəдениет, мəдениет саласында білім беру салаларындағы азаматтық қызметшілер 

лауазымдарының тізілімі»;
В Блогында – Негізгі персонал:
«Мəдениет» бөлімінде:
«

В2 1 ММ жəне МҚК біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санаттағы ма-
мандар: аккомпаниатор, аккомпаниатор – концертмейстр, барлық 
атаудағы əртістері, музейлер қорын есепке алу архивисті, археограф 
(негізгі қызметтер), балетмейстер, библиограф, кітапханашы, цирктің 
(хайуанаттар паркінің) мал дəрігері, дирижер, дыбыс режиссері, цирк 
(хайуанаттар паркінің) зоотехнигі, барлық атаудағы инженер (негізгі 
қызметтер), кинорежиссер, мəдени ұйымдастырушы (негізгі қызметтер), 
лектор – музыкатанушы, мастер (негізгі қызметтер), барлық атаудағы 
əдістемеші (негізгі қызметтер), музыкалық жетекші, палеограф, ре-
жиссер, қоюшы-режиссер, вокал, балет бойынша репетитор, хормей-
стер, қор сақтаушы, барлық атаудағы суретшілер (негізгі қызметтер), 
экскурсоводатаудағы суретшілер (негізгі қызметтер), экскурсовод

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

В2 1 ММ жəне МҚК біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санаттағы ма-
мандар: аккомпаниатор, концертмейстр, аккомпаниатор – концер-
тмейстр, барлық атаудағы əртістері, музейлер қорын есепке алу 
архивисті, археограф (негізгі қызметтер), балетмейстер, библиограф, 
кітапханашы, цирктің (хайуанаттар паркінің) мал дəрігері, дирижер, ды-
быс режиссері, цирк (хайуанаттар паркінің) зоотехнигі, барлық атаудағы 
инженер (негізгі қызметтер), кинорежиссер, кинооператор, мəдени 
ұйымдастырушы (негізгі қызметтер), лектор – музыкатанушы, мастер 
(негізгі қызметтер), барлық атаудағы əдістемеші (негізгі қызметтер), 
музыкалық жетекші, палеограф, режиссер, қоюшы-режиссер, вокал, 
балет бойынша, сахналық қимылды, цирк нөмірлерін үйретуші, хормей-
стер, қор сақтаушы, барлық атаудағы суретшілер (негізгі қызметтер), 
экскурсовод

»;
«

В2 2 ММ жəне МҚК біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санаттағы маман-
дар: аккомпаниатор, аккомпаниатор – концертмейстр, барлық атаудағы 
əртістері, музейлер қорын есепке алу архивисті, археограф (негізгі 
қызметтер), балетмейстер, библиограф, кітапханашы, цирктің (хай-
уанаттар паркінің) мал дəрігері, дирижер, дыбыс режиссері, цирк 
(хайуанаттар паркінің) зоотехнигі, барлық атаудағы инженер (негізгі 
қызметтер), кинорежиссер, мəдени ұйымдастырушы (негізгі қызметтер), 
лектор – музыкатанушы, мастер (негізгі қызметтер), барлық атаудағы 
əдістемеші (негізгі қызметтер), музыкалық жетекші, палеограф, режис-
сер, қоюшы-режиссер, вокал, балет бойынша репетитор, хормейстер, 
қор сақтаушы, барлық атаудағы суретшілер (негізгі қызметтер), экс-
курсовод

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

В2 2 ММ жəне МҚК біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санаттағы ма-
мандар: аккомпаниатор, концертмейстр, аккомпаниатор – концер-
тмейстр, барлық атаудағы əртістері, музейлер қорын есепке алу 
архивисті, археограф (негізгі қызметтер), балетмейстер, библиограф, 
кітапханашы, цирктің (хайуанаттар паркінің) мал дəрігері, дирижер, ды-
быс режиссері, цирк (хайуанаттар паркінің) зоотехнигі, барлық атаудағы 
инженер (негізгі қызметтер), кинорежиссер, кинооператор, мəдени 
ұйымдастырушы (негізгі қызметтер), лектор – музыкатанушы, мастер 
(негізгі қызметтер), барлық атаудағы əдістемеші (негізгі қызметтер), 
музыкалық жетекші, палеограф, режиссер, қоюшы-режиссер, вокал, 
балет бойынша, сахналық қимылды, цирк нөмірлерін үйретуші, хормей-
стер, қор сақтаушы, барлық атаудағы суретшілер (негізгі қызметтер), 
экскурсовод

»;
«

В2 3 ММ жəне МҚК біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санаттағы мамандар: 
аккомпаниатор, аккомпаниатор – концертмейстр, барлық атаудағы 
əртістері, музейлер қорын есепке алу архивисті, археограф (негізгі 
қызметтер), балетмейстер, библиограф, кітапханашы, цирктің (хай-
уанаттар паркінің) мал дəрігері, дирижер, дыбыс режиссері, цирк 
(хайуанаттар паркінің) зоотехнигі, барлық атаудағы инженер (негізгі 
қызметтер), кинорежиссер, мəдени ұйымдастырушы (негізгі қызметтер), 
лектор – музыкатанушы, мастер (негізгі қызметтер), барлық атаудағы 
əдістемеші (негізгі қызметтер), музыкалық жетекші, палеограф, режис-
сер, қоюшы-режиссер, вокал, балет бойынша репетитор, хормейстер, 
қор сақтаушы, барлық атаудағы суретшілер (негізгі қызметтер), экс-
курсовод

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

В2 3 ММ жəне МҚК біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санаттағы мамандар: 
аккомпаниатор, концертмейстр, аккомпаниатор – концертмейстр, барлық 
атаудағы əртістері, музейлер қорын есепке алу архивисті, археограф 
(негізгі қызметтер), балетмейстер, библиограф, кітапханашы, 

цирктің (хайуанаттар паркінің) мал дəрігері, дирижер, дыбыс 
режиссері, цирк (хайуанаттар паркінің) зоотехнигі, барлық атаудағы 
инженер (негізгі қызметтер), кинорежиссер, кинооператор, мəдени 
ұйымдастырушы (негізгі қызметтер), лектор – музыкатанушы, мастер 
(негізгі қызметтер), барлық атаудағы əдістемеші (негізгі қызметтер), 
музыкалық жетекші, палеограф, режиссер, қоюшы-режиссер, вокал, 
балет бойынша, сахналық қимылды, цирк нөмірлерін үйретуші, хормей-
стер, қор сақтаушы, барлық атаудағы суретшілер (негізгі қызметтер), 
экскурсовод

»;
«

В2 4 ММ жəне МҚК біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ мамандар: əкімші 
(негізгі қызметтер), аккомпаниатор, аккомпаниатор – концертмейстр, 
барлық атаудағы əртістері, музейлер қорын есепке алу архивисті, ар-
хеограф (негізгі қызметтер), археолог, сəулетші (негізгі қызметтер), 
режиссер ассистенті, арт-менеджер, балетмейстер, библиограф, 
кітапханашы, цирктің (хайуанаттар паркінің) мал дəрігері, дирижер, ды-
быс режиссері, цирк (хайуанаттар паркінің) зоотехнигі, барлық атаудағы 
инженер (негізгі қызметтер), тарихшы (негізгі қызметтер), өнертанушы, 
кинорежиссер, мəдени ұйымдастырушы (негізгі қызметтер), зертханашы 
(негізгі қызметтер), лектор – музыкатанушы, мастер (негізгі қызметтер), 
барлық атаудағы əдістемеші (негізгі қызметтер), музыкалық жетекші, 
палеограф, продюсер, редактор (негізгі қызметтер), режиссер, қоюшы 
режиссер, вокал, балет бойынша репетитор, таксидермист, хорео-
граф, хормейстер, қор сақтаушы, барлық атаудағы суретшілер (негізгі 
қызметтер), экскурсовод

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

В2 4 ММ жəне МҚК біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ мамандар: əкімші 
(негізгі қызметтер), аккомпаниатор, концертмейстр, аккомпаниатор – 
концертмейстр, барлық атаудағы əртістері, музейлер қорын есепке алу 
архивисті, археограф (негізгі қызметтер), археолог, сəулетші (негізгі 
қызметтер), режиссер ассистенті, арт-менеджер, балетмейстер, библи-
ограф, кітапханашы, цирктің (хайуанаттар паркінің) мал дəрігері, дири-
жер, дыбыс режиссері, цирк (хайуанаттар паркінің) зоотехнигі, барлық 
атаудағы инженер (негізгі қызметтер), тарихшы (негізгі қызметтер), 
өнертанушы, кинорежиссер, кинооператор, мəдени ұйымдастырушы 
(негізгі қызметтер), зертханашы (негізгі қызметтер), лектор – музыката-
нушы, мастер (негізгі қызметтер), барлық атаудағы əдістемеші (негізгі 
қызметтер), музыкалық жетекші, музыкалық əрлеуші, палеограф, про-
дюсер, редактор (негізгі қызметтер), режиссер, қоюшы режиссер, во-
кал, балет бойынша, сахналық қимылды, цирк нөмірлерін үйретуші, 
таксидермист, хореограф, хормейстер, қор сақтаушы, барлық атаудағы 
суретшілер (негізгі қызметтер), экскурсовод

»; 
«

В3 1 ММ жəне МҚК біліктілігі орташа деңгейдегі жоғары санаттағы маман-
дар: аккомпаниатор, аккомпаниатор – концертмейстр, барлық атаудағы 
əртістері, музейлер қорын есепке алу архивисті, балетмейстер, библи-
ограф, кітапханашы, цирктің (хайуанаттар паркінің) мал дəрігері, дири-
жер, дыбыс режиссері, цирк (хайуанаттар паркінің) зоотехнигі, барлық 
атаудағы инженер (негізгі қызметтер), мəдени ұйымдастырушы (негізгі 
қызметтер), лектор – музыкатанушы, мастер (негізгі қызметтер), барлық 
атаудағы əдістемеші (негізгі қызметтер), музыкалық жетекші, режиссер, 
қоюшы-режиссер, вокал, балет бойынша репетитор, хормейстер, қор 
сақтаушы, барлық атаудағы суретшілер (негізгі қызметтер), экскурсовод

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

В3 1 ММ жəне МҚК біліктілігі орташа деңгейдегі жоғары санаттағы маман-
дар: аккомпаниатор, концертмейстр, аккомпаниатор – концертмейстр, 
барлық атаудағы əртістері, музейлер қорын есепке алу архивисті, ба-
летмейстер, библиограф, кітапханашы, цирктің (хайуанаттар паркінің) 
мал дəрігері, дирижер, дыбыс режиссері, кинооператор, цирк (хайуанат-
тар паркінің) зоотехнигі, барлық атаудағы инженер (негізгі қызметтер), 
мəдени ұйымдастырушы (негізгі қызметтер), лектор – музыкатану-
шы, мастер (негізгі қызметтер), барлық атаудағы əдістемеші (негізгі 
қызметтер), музыкалық жетекші, режиссер, қоюшы-режиссер, вокал, 
балет бойынша, сахналық қимылды, цирк нөмірлерін үйретуші, хормей-
стер, қор сақтаушы, барлық атаудағы суретшілер (негізгі қызметтер), 
экскурсовод

»; 
«

В3 2 ММ жəне МҚК біліктілігі орташа деңгейдегі бірінші санаттағы маман-
дар: аккомпаниатор, аккомпаниатор – концертмейстр, барлық атаудағы 
əртістері, музейлер қорын есепке алу архивисті, балетмейстер, библи-
ограф, кітапханашы, цирктің (хайуанаттар паркінің) мал дəрігері, дири-
жер, дыбыс режиссері, цирк (хайуанаттар паркінің) зоотехнигі, барлық 
атаудағы инженер (негізгі қызметтер), мəдени ұйымдастырушы (негізгі 
қызметтер), лектор – музыкатанушы, мастер (негізгі қызметтер), барлық 
атаудағы əдістемеші (негізгі қызметтер), музыкалық жетекші, режиссер, 
қоюшы-режиссер, вокал, балет бойынша репетитор, хормейстер, қор 
сақтаушы, барлық атаудағы суретшілер (негізгі қызметтер), экскурсовод

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

В3 2 ММ жəне МҚК біліктілігі орташа деңгейдегі бірінші санаттағы маман-
дар: аккомпаниатор, концертмейстр, аккомпаниатор – концертмейстр, 
барлық атаудағы əртістері, музейлер қорын есепке алу архивисті, ба-
летмейстер, библиограф, кітапханашы, цирктің (хайуанаттар паркінің) 
мал дəрігері, дирижер, дыбыс режиссері, кинооператор, цирк (хайуанат-
тар паркінің) зоотехнигі, барлық атаудағы инженер (негізгі қызметтер), 
мəдени ұйымдастырушы (негізгі қызметтер), лектор – музыкатану-
шы, мастер (негізгі қызметтер), барлық атаудағы əдістемеші (негізгі 
қызметтер), музыкалық жетекші, режиссер, қоюшы-режиссер, вокал, 
балет бойынша, сахналық қимылды, цирк нөмірлерін үйретуші, хормей-
стер, қор сақтаушы, барлық атаудағы суретшілер (негізгі қызметтер), 
экскурсовод

»;

«
В3 3 ММ жəне МҚК біліктілігі орташа деңгейдегі екінші санаттағы маман-

дар: аккомпаниатор, аккомпаниатор – концертмейстр, барлық атаудағы 
əртістері, музейлер қорын есепке алу архивисті, балетмейстер, библи-
ограф, кітапханашы, цирктің (хайуанаттар паркінің) мал дəрігері, дири-
жер, дыбыс режиссері, цирк (хайуанаттар паркінің) зоотехнигі, барлық 
атаудағы инженер (негізгі қызметтер), мəдени ұйымдастырушы (негізгі 
қызметтер), лектор – музыкатанушы, мастер (негізгі қызметтер), барлық 
атаудағы əдістемеші (негізгі қызметтер), музыкалық жетекші, режиссер, 
қоюшы-режиссер, вокал, балет бойынша репетитор, хормейстер, қор 
сақтаушы, барлық атаудағы суретшілер (негізгі қызметтер), экскурсовод

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

В3 3 ММ жəне МҚК біліктілігі орташа деңгейдегі екінші санаттағы маман-
дар: аккомпаниатор, концертмейстр, аккомпаниатор – концертмейстр, 
барлық атаудағы əртістері, музейлер қорын есепке алу архивисті, ба-
летмейстер, библиограф, кітапханашы, цирктің (хайуанаттар паркінің) 
мал дəрігері, дирижер, дыбыс режиссері, кинооператор, цирк (хайуанат-
тар паркінің) зоотехнигі, барлық атаудағы инженер (негізгі қызметтер), 
мəдени ұйымдастырушы (негізгі қызметтер), лектор – музыкатану-
шы, мастер (негізгі қызметтер), барлық атаудағы əдістемеші (негізгі 
қызметтер), музыкалық жетекші, режиссер, қоюшы-режиссер, вокал, 
балет бойынша, сахналық қимылды, цирк нөмірлерін үйретуші, хормей-
стер, қор сақтаушы, барлық атаудағы суретшілер (негізгі қызметтер), 
экскурсовод

»;
«

В3 4 ММ жəне МҚК біліктілігі орташа деңгейдегі санаты жоқ мамандар: əкімші 
(негізгі қызметтер), аккомпаниатор, аккомпаниатор – концертмейстр, 
барлық атаудағы əртістері, музейлер қорын есепке алу архивисті, архе-
олог, сəулетші (негізгі қызметтер), режиссер ассистенті, балетмейстер, 
библиограф, кітапханашы, цирктің (хайуанаттар паркінің) мал дəрігері, 
дирижер, дыбыс режиссері, цирк (хайуанаттар паркінің) зоотехнигі, 
барлық атаудағы инженер (негізгі қызметтер), тарихшы (негізгі 
қызметтер), өнертанушы, мəдени ұйымдастырушы (негізгі қызметтер), 
лектор – музыкатанушы, мастер (негізгі қызметтер), барлық атаудағы 
əдістемеші (негізгі қызметтер), музыкалық жетекші, продюсер, редактор 
(негізгі қызметтер), режиссер, қоюшы режиссер, вокал, балет бойын-
ша репетитор, таксидермист, хореограф, хормейстер, қор сақтаушы, 
барлық атаудағы суретшілер (негізгі қызметтер), экскурсовод

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

В3 4 ММ жəне МҚК біліктілігі орташа деңгейдегі санаты жоқ мамандар: əкімші 
(негізгі қызметтер), аккомпаниатор, концертмейстр, аккомпаниатор – 
концертмейстр, барлық атаудағы əртістері, музейлер қорын есепке алу 
архивисті, археолог, сəулетші (негізгі қызметтер), режиссер ассистенті, 
балетмейстер, библиограф, кітапханашы, цирктің (хайуанаттар паркінің) 
мал дəрігері, дирижер, дыбыс режиссері, кинооператор, цирк (хайуанат-
тар паркінің) зоотехнигі, барлық атаудағы инженер (негізгі қызметтер), 
тарихшы (негізгі қызметтер), өнертанушы, мəдени ұйымдастырушы 
(негізгі қызметтер), лектор – музыкатанушы, мастер (негізгі қызметтер), 
барлық атаудағы əдістемеші (негізгі қызметтер), музыкалық жетекші, 
музыкалық əрлеуші, продюсер, редактор (негізгі қызметтер), режис-
сер, қоюшы режиссер, вокал, балет бойынша, сахналық қимылды, 
цирк нөмірлерін үйретуші, таксидермист, хореограф, хормейстер, қор 
сақтаушы, барлық атаудағы суретшілер (негізгі қызметтер), экскурсовод

»;
D Блогында – Қосалқы персонал:
«

D Техникалық орындаушылар: ассистент, қамтамасыз ету агенті, ар-
хивариус, диктор, диспетчер, кезекші əкімші, рұқсаттама бюросының 
кезекшісі, ойын автоматтар залының кезекшісі, іс жүргізуші, кассир, ка-
стелянша, комендант, бақылаушы, билет тексеруші, костюмер, мұражай 
қараушысы, күзетші, жарық беруші, көшіру көбейту машиналарының, 
жарық аппаратурасы, байланыс жүйелері, қауіпсіздік қызметі, бей-
не жазба, дыбыс жазба, фотовидео аппаратуралары, компьютерлік 
техника (бағдарламалар), электрондық есептеу машиналарының, 
компьютерлік құрылғыларға қызмет көрсету жөніндегі диспетчерлік 
қызмет операторы, реквизитор, хатшы, хатшы-стенографист, стеногра-
фист, тəрбиешінің көмекшісі, паспортист

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

D Техникалық орындаушылар: ассистент, қамтамасыз ету агенті, ар-
хивариус, диктор, диспетчер, кезекші əкімші, рұқсаттама бюросының 
кезекшісі, ойын автоматтар залының кезекшісі, іс жүргізуші, кассир, 
кастелянша, комендант, бақылаушы, билет тексеруші, суфлер, ко-
стюмер, мұражай қараушысы, күзетші, жарық беруші, көшіру көбейту 
машиналарының, жарық аппаратурасы, байланыс жүйелері, қауіпсіздік 
қызметі, бейне жазба, дыбыс жазба, фотовидео аппаратурала-
ры, компьютерлік техника (бағдарламалар), электрондық есептеу 
машиналарының, компьютерлік құрылғыларға қызмет көрсету жөніндегі 
диспетчерлік қызмет операторы, реквизитор, хатшы, хатшы-стеногра-
фист, стенографист, тəрбиешінің көмекшісі, паспортист

»;
Аббревиатуралардың толық жазылуында:
бірінші жəне екінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
«Республикалық маңызы бар ММ – бұл Қазақстан Республикасы Мəдентиет 

жəне спорт министрлігінің қарамағындағы мəдениет, мəдениет саласында білім 
беру саласындағы республикалық мемлекеттік мекемелері, Қазақстан Республикасы 
Мəдениет жəне спорт министрлігінің «Күлəш Байсейітова атындағы дарынды балаларға 
арналған республикалық мамандандырылған музыкалық орта мектеп-интернаты» 
республикалық мемлекеттік мекемесін, Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне 
спорт министрлігінің «Ахмет Жұбанов атындағы Республикалық мамандандырылған 
дарынды балаларға арналған қазақ музыкалық мектеп-интернаты» республикалық 
мемлекеттік мекемесін қоспағанда;

«Облыстық маңызы бар ММ – бұл облыстық, астана, республикалық маңызы бар 
қалалардың жергілікті атқарушы органдар қарамағындағы мəдениет, мəдениет са-
ласында білім беру саласындағы мемлекеттік мекемелері, соның ішінде Қазақстан 
Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің «Күлəш Байсейітова атындағы 
дарынды балаларға арналған республикалық мамандандырылған музыкалық орта 
мектеп-интернаты» республикалық мемлекеттік мекемесі, Қазақстан Республикасы 
Мəдениет жəне спорт министрлігінің «Ахмет Жұбанов атындағы Республикалық 
мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ музыкалық мектеп-интерна-
ты» республикалық мемлекеттік мекемесі;»;

бесінші жəне алтыншы абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
«Республикалық маңызы бар МҚК – бұл Қазақстан Республикасы Мəдентиет 

жəне спорт министрлігінің қарамағындағы мəдениет, мəдениет саласында білім 
беру саласындағы республикалық мемлекеттік қазыналық кəсіпорындары, Қазақстан 
Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің «А.Селезнев атындағы Алматы 

(Соңы 19-бетте) 
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хореографиялық училищесі» республикалық мемлекеттік қазыналық кəсіпорынын, 
Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің «П. Чайковский 
атындағы Алматы музыкалық колледжі» республикалық мемлекеттік қазыналық 
кəсіпорынын, Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің «Ж. 
Елебеков атындағы Республикалық эстрада-цирк колледжі» республикалық 
мемлекеттік қазыналық кəсіпорынын, Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 
министрлігінің «О. Таңсықбаев атындағы Алматы декоративтік-қолданбалы өнер 
колледжі» республикалық мемлекеттік қазыналық кəсіпорынын қоспағанда;

«Облыстық маңызы бар МҚК – бұл облыстық, астана, республикалық маңызы 
бар қалалардың жергілікті атқарушы органдар қарамағындағы мəдениет, мəдениет 
саласында білім беру саласындағы мемлекеттік қазыналық кəсіпорнындары, соның 
ішінде Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің «А. Селезнев 
атындағы Алматы хореографиялық училищесі» республикалық мемлекеттік қазыналық 
кəсіпорыны, Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің «П. 
Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжі» республикалық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны, Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің 
«Ж. Елебеков атындағы Республикалық эстрада-цирк колледжі» республикалық 
мемлекеттік қазыналық кəсіпорыны, Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 
министрлігінің «О.Таңсықбаев атындағы Алматы декоративтік-қолданбалы өнер 
колледжі» республикалық мемлекеттік қазыналық кəсіпорыны;»;

көрсетілген бұйрыққа 5-қосымша алып тасталсын.
2. Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің Экономика жəне 

қаржы департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркелуін;
2) осы бұйрықты 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 жа-
риялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

4) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін екі жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің интернет-ресурсында орналас-
тыруды;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін екі жұмыс күні ішінде осы тармақтың 
1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы 
мəліметтерді Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің Заң қызметі 
департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
Мəдениет жəне спорт вице-министріне жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасы
Мəдениет жəне спорт министрі А.МҰХАМЕДИҰЛЫ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау министрі _______________ Т. Дүйсенова
2017 жылғы 8 желтоқсан 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
27 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16143 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 29 қараша               №316            Астана қаласы

«Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – 
Елбасының тестілерін өткізу қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрінің міндетін атқарушының 2014 жылғы 
21 қарашадағы № 103 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтыру енгізу туралы

бұйырамын: 
1. «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының тестілерін өткізу 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 
міндетін атқарушының 2014 жылғы 21 қарашадағы №103 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9988 болып тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 9 қаңтарда жарияланған) мынадай 
өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің 
– Елбасының тестілерін өткізу қағидаларында:

4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Нормативтер күшті, шыдамдылықты, жылдамдылықты, икемділік пен ептілікті 

көрсететін дене жаттығулар түрлерін қамтиды. Дене жаттығуларының түрлері жеке 
тұлғаның жасына қарай сатылап айқындалады.

5. Нормативтер нəтижелері үш деңгейге бөлінеді:
1) президенттік дайындық деңгейі;
2) ұлттық дайындық деңгейі;
3) бастапқы дайындық деңгейі.»;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Дене жаттығуларының түрлері осы Қағидаларға 1-қос ымшада келтірілген:
1) жүгіру (30, 60, 100, 500, 1000 метр) - стадионның жүгіру жолында немесе кез 

келген тегіс жерде жəне жеңіл атлетика қағидаларына сəйкес өткізіледі;
2) орнында тұрып ұзындыққа секіру - ашық жəне жабық үй-жайларда кез келген 

тегіс жерде өткізіледі;
3) биік кермеде тартылу бастапқы қалыпта жоғарыдан ұстай асылып, аяқты еден-

ге (жерге) тигізбей орындалады. Кермеден иек жоғары өтіп жəне бастапқы қалыпқа 
қайтып оралған кезде жаттығу орындалған болып есептеледі. Жаттығуды орындау 
кезінде қолдарды айқастыруға болмайды;

4) кеудені көтеру шалқалап жатқан қалыпта, аяқ тізеден 90 градус бұрышқа бүгіліп, 
алақан иықта жəне табаннан серіктестің ұстап тұруымен орындалады;

5) аяқты тік ұстап тұрып, алға қарай еңкею бастапқы жағдайдан еденде тұрып неме-
се гимнастикалық орындықта, аяқты тізеден тік ұстап, аяқ табандарын 5-10 сантиметр 
ендікте қатар қойып орындалады. 

Еденде жаттығу жасаған кезде команда бойынша қатысушы екі рет алдын ала 
еңкейіп орындайды. Үшінші рет еңкейгенде еденге саусақтарын немесе алақанын 
тигізеді жəне 2 секунд ішінде нəтижені белгілейді.

Гимнастикалық орындықта жаттығу жасаған кезде команда бойынша қатысушы 
сызғыштық өлшем бойынша қол саусақтарын сырғыта отырып, екі рет алдын ала 
еңкейеді. Үшінші рет еңкейгенде қатысушы барынша иіледі жəне 2 секунд ішінде 
нəтижені белгілейді. Еңкею шамасы сантиметрде өлшенеді. Гимнастикалық орындық 
деңгейінен жоғары нəтиже «-», төмен нəтиже «+» белгісімен айқындалады; 

6) шаңғымен жүгіру қозғалыстың еркін түрімен шамалы немесе орташа бедерлі 
жол салынған жердегі ара қашықтықта ауа температурасы -200 С-тан төмен болмаған 
кезде өткізіледі. Қарсыз аудандарда шаңғымен жүгіру тегіс жерлерде жүгірумен ал-
мастырылады. Жүгірудің қашықтығы саябақ, орман аумағында немесе қандай да 
болмасын ашық жерде өтеді;

7) жүзу (25 жəне 50 метр) бассейндерде өткізіледі. Жүзудің түрі: еркін;
8) доп, гранат лақтыру – ені 10 метр дəліздегі кез келген тегіс алаңда өткізіледі;
9) пневматикалық винтовкадан ату. Ату: 3 рет байқап көру жəне 5 рет есептік. Атуға 

берілетін уақыт – 20 минут.»;
9 жəне 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Президенттік дайындық деңгейі жəне ұлттық дайындық деңгейінің нормативтерін 

орындаған жеке тұлғалар мынадай айырым белгісі бар төсбелгімен жəне оларға 
куəліктермен марапатталады:

1) осы Қағидаларға 2 жəне 4-қосымшаларға сəйкес нысандар бойынша президенттік 
дайындық деңгейінің нормативтерін орындағаны үшін;

2) осы Қағидаларға 3 жəне 5-қосымшаларға сəйкес нысандар бойынша ұлттық 
дайындық деңгейінің нормативтерін орындағаны үшін.

Бастапқы дайындық деңгейінің нормативтерін орындаған жеке тұлғаларға осы 
Қағидалардың 6-қосымшасына сəйкес нысан бойынша сертификат беріледі. 

10. Президенттік дайындық деңгейі мен ұлттық дайындық деңгейінің айырым 
белгісі бар төсбелгісін жəне олардың куəліктерін, сонымен бірге бастапқы дайындық 
деңгейін орындаған жеке тұлғаларға сертификат дайындау жəне оны сатып алу дене 
шынықтыру жəне спорт саласындағы уəкілетті органның немесе жергілікті атқарушы 
органның бөлген бюджеттік қаражаты шегінде жүзеге асырылады.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің 
– Елбасының тестілерін өткізу қағидаларына 1-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің 
– Елбасының тестілерін өткізу қағидалары осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес 
редакциядағы 6-қосымшамен толықтырылсын.

2. Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің Спорт жəне дене 
шынықтыру істері комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк 
тiркелуін;

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

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің Заң қызметі департаментіне іс-
шаралардың орындалуы туралы мəлімет беруді қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Мəдениет жəне спорт вице-министріне жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасы
 Мəдениет жəне спорт министрі А.МҰХАМЕДИҰЛЫ

Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 
2017 жылғы 29 қарашадағы №316 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының тестілерін 
өткізу қағидаларына 1-қосымша

1-саты «Шымырлық пен ептілік» Балаларға арналған
дене жаттығуларының түрлері (9-10 жастағылар)

р/с
№

Бақылау дене 
жаттығуы

Өлшем 
бірлігі

Президенттік 
дайындық 
деңгейі

Ұлттық 
дайындық 
деңгейі

Бастапқы 
дайындық 
деңгейі

ұлдар қыздар ұлдар қыздар ұлдар қыздар
1. Жүгіру 30 м. сек. 5,2 5,2 5,4 5,4 5,6 5,6
2. Жүгіру 500 м. мин. 

сек.
1.55 2.05 2.00 2.10 2.10 2.20

3. Тұрған орны-
нан ұзындыққа 

секіру

см. 170 165 165 160 160 155

4. Алға қарай 
еңкею

см. +9 +12 +5 +9 +3 +6

5. Шаңғымен 1 
шақырымға 

жүгіру

мин. 
сек.

6.30 7.00 6.55 7.25 7.45 8.25

немесе 
қиылысқан 

жер бойынша 
1 шақырым 

жүгіру

мин. 
сек.

4.40 5.0 4.50 5.10 5.0 5.20

6. Жүзу 25 м. сек. у/е
7. Доп лақтыру 

(150 гр.)
м. 30 20 28 18 24 15

Ескертпе:
Президенттік дайындық деңгейі – президенттік дайындық деңгейінің нəтижелерімен 

үш жəне ұлттық дайындық деңгейінің нəтижелерімен екі дене жаттығуын орындау. 
Ұлттық дайындық деңгейі – ұлттық дайындық деңгейінің нəтижелерімен бес дене 

жаттығуын орындау.
Бастапқы дайындық деңгейі – бастапқы дайындық деңгейі нəтижелерімен бес 

дене жаттығуын орындау.

1-саты «Шымырлық пен ептілік» Балаларға арналған дене жаттығуларының түрлері
(11-13 жастағылар)

Р/с
№

Бақылау дене 
жаттығуы

Өлшем 
бірлігі

Президенттік 
дайындық 
деңгейі

Ұлттық 
дайындық 
деңгейі

Бастапқы 
дайындық 
деңгейі

ұлдар қыздар ұлдар қыздар ұлдар қыздар
1. Жүгіру 60 м. сек. 8,9 9,3 9,3 9,7 10,2 10,5
2. Жүгіру 1000 м. мин. 

сек.
4.15 4.45 4.35 4.55 4.45 5.00

3. Тұрған орнынан 
ұзындыққа секіру 

см. 210 195 200 175 180 165

4. Тартылу р/с 11 - 9 - 5 -
Арқада жатып 
кеудесін көтеру 

бір 
минут-
тағы 
саны

- 40 - 35 - 25

5. Алға қарай еңкею см. +10 +13 +8 +9 +5 +6

(Соңы. Басы 18-бетте) 6. Шаңғымен 2 
шақырымға жүгіру 

мин. 
сек.

12.30 13.30 12.50 13.50 14.00 14.30

немесе қиылысқан 
жерлер бойы 2 

шақырымға жүгіру 

мин. 
сек.

11.30 12.30 12.30 13.30 14.00 15.00

7. Жүзу 50 м. сек. у/е
8. Доп лақтыру (150 

гр.) 
м. 50 36 42 28 35 22

9. Пневматикалық 
винтовкадан тіреп 
тұрып ату, диаметрі 

15 см нысана 

тию 5 5 3 3 2 2

 
Ескертпе:
Президенттік дайындық деңгейі – президенттік дайындық деңгейінің нəтижелерімен 

төрт жəне ұлттық дайындық деңгейінің нəтижелерімен екі дене жаттығуын орындау. 
Ұлттық дайындық деңгейі – ұлттық дайындық деңгейінің нəтижелерімен алты дене 

жаттығуын орындау.
Бастапқы дайындық деңгейі – бастапқы дайындық деңгейі нəтижелерімен жеті 

дене жаттығуын орындау.

2-саты «Спорт ізбасарлары» Балаларға арналған дене жаттығуларының түрлері 
(14-15 жастағылар)

Р/с
№

Бақылау дене 
жаттығуы

Өлшем 
бірлігі

Президенттік 
дайындық 
деңгейі

Ұлттық 
дайындық 
деңгейі

Бастапқы 
дайындық 
деңгейі

ұлдар қыздар ұлдар қыздар ұлдар қыздар
1. Жүгіру 60 м. сек. 8,0 9,0 8,2 9,2 9,2 10,0
2. Жүгіру 1000 м. мин. 

сек.
4.00 4.30 4.20 4.45 4.30 4.55

3. Тұрған орнынан 
ұзындыққа секіру

см. 220 200 210 185 190 175

4. Тартылу р/с 14 - 12 - 8 -
Арқада жатып 
кеудесін көтеру

бір ми-
нуттағы 
саны

- 45 - 40 - 35

5. Алға қарай еңкею см. +11 +18 +9 +14 +6 +11
6. Шаңғымен 3 

шақырымға жүгіру
мин. 
сек.

15.00 18.00 16.00 19.00 18.30 21.00

немесе қиылысқан 
жерлер бойы 3 км. 
кросс (ұлдар), 2 км. 

(қыздар)

мин. 
сек.

11.30 9.30 14.30 10.30 15.30 11.30

7. Жүзу 50 м. мин. 
сек.

38,0 55,0 41,0 1.00,0 у/е

8. Доп лақтыру (150 
гр.)

м. 60 35 50 30 40 25

9. Пневматикалық 
винтовкадан ату, 
диаметрі 10 см. 

нысана

тию 5 5 3 3 2 2

 
Ескертпе:
Президенттік дайындық деңгейі – президенттік дайындық деңгейінің нəтижелерімен 

төрт жəне ұлттық дайындық деңгейінің нəтижелерімен екі дене жаттығуын орындау. 
Ұлттық дайындық деңгейі – ұлттық дайындық деңгейінің нəтижелерімен алты дене 

жаттығуын орындау.
Бастапқы дайындық деңгейі – бастапқы дайындық деңгейі нəтижелерімен жеті 

дене жаттығуын орындау.

3-саты «Күш пен батылдық» Жастарға арналған дене жаттығуларының түрлері
(16-17 жастағылар)

р/с
№

Бақылау жаттығуы Өлшем 
бірлігі

Президенттік 
дайындық 
деңгейі

Ұлттық 
дайындық 
деңгейі

Бастапқы 
дайындық 
деңгейі

ұлдар қыздар ұлдар қыздар ұлдар қыздар
1. Жүгіру 100 м. сек. 13,0 15,4 14,0 15,8 14,5 16,5
2. Жүгіру 1000 м. мин. сек. 3.15 4.25 3.30 4.35 3.45 4.50
3. Тұрған орнынан 

ұзындыққа секіру
см. 265 210 250 200 225 180

4. Тартылу р/с 16 - 13 - 8 -
Арқада жатып 
кеудесін көтеру

бір ми-
нуттағы 
рет саны

- 55 - 50 - 40

5 Алға қарай еңкею см. +15 +17 +9 +13 +6 +10
6. Шаңғымен 5 

шақырымға жүгіру 
(ұлдар) Шаңғымен 

3 шақырымға жүгіру 
(қыздар)

мин. сек. 23.00 16.00 24.00 17.30 25.00 19.00

немесе қиылысқан 
жерлер бойы жүгіру 
3 км. (ұлдар), 2 км. 

(қыздар)

мин. сек. 11.15 9.15 14.15 10.15 15.15 11.15

7. Жүзу 50 м. сек. 38,0 52,0 40,0 55,0 у/е
8. Граната лақтыру 

(ұлдар) 700 гр. 
(қыздар) 500 гр.

м. 45 - 40 - 33 -
- 32 - 26 - 20

9. Пневматикалық 
винтовкадан 5 рет 

ату, М-8

ұпай 36 36 30 30 20 20

Ескертпе:
Президенттік дайындық деңгейі – президенттік дайындық деңгейінің нəтижелерімен 

төрт жəне ұлттық дайындық деңгейінің нəтижелерімен екі дене жаттығуын орындау. 
Ұлттық дайындық деңгейі – ұлттық дайындық деңгейінің нəтижелерімен алты дене 

жаттығуын орындау.
Бастапқы дайындық деңгейі – бастапқы дайындық деңгейі нəтижелерімен жеті 

дене жаттығуын орындау.

4-саты «Шынығуды жетілдіру»
Жастарға арналған дене жаттығуларының түрлері (18-23 жастағылар)

р/с
№

Бақылау 
жаттығуы

Өлшем 
бірлігі

Президенттік 
дайындық 
деңгейі

Ұлттық 
дайындық 
деңгейі

Бастапқы 
дайындық 
деңгейі

ерлер əйелдер ерлер əйелдер ерлер əйелдер
1. Жүгіру 100 м. сек. 13,0 15,5 13,5 16,0 14,0 16,5
2. Жүгіру 1000 м. мин. сек. 3.10 4.20 3.20 4.30 3.35 4.40
3. Тұрған орнынан 

ұзындыққа секіру
см. 260 200 245 190 220 170

4. Тартылу р/с 17 - 14 - 11 -
Арқада жатып 
кеудесін көтеру

бір ми-
нуттағы 
рет 
саны

- 50 - 45 - 40

5 Алға қарай еңкею см. +14 +16 +9 +13 +6 +10
6. Шаңғымен 5 

шақырымға 
жүгіру (ерлер) 
Шаңғымен 3 

шақырымға жүгіру 
(əйелдер)

мин. сек. 24.00 17.00 25.00 18.30 26.30 20.00

немесе 
қиылысқан жер-
лер бойы жүгіру 3 
км. (ерлер), 2 км. 

(əйелдер)

мин. сек. 11.05 9.05 14.05 10.05 15.05 11.05

7. Жүзу 50 м. мин. сек. 40,0 50,0 45,0 1,00,0 у/е
8. Граната лақтыру 

700 гр. (ерлер) 
500 гр. (əйелдер)

м. 42 30 38 24 33 20

9. Пневматикалық 
винтовкадан 5 

рет ату

ұпай 42 40 36 33 28 23

Ескертпе:
Президенттік дайындық деңгейі – президенттік дайындық деңгейінің нəтижелерімен 

төрт жəне ұлттық дайындық деңгейінің нəтижелерімен екі дене жаттығуын орындау. 
Ұлттық дайындық деңгейі – ұлттық дайындық деңгейінің нəтижелерімен алты дене 

жаттығуын орындау.
Бастапқы дайындық деңгейі – бастапқы дайындық деңгейі нəтижелерімен жеті 

дене жаттығуын орындау.

 4-саты «Шынығуды жетілдіру» Халыққа арналған дене жаттығуларының түрлері
(24-31 жастағылар)

р/с
№

Бақылау дене 
жаттығуы

Өлшем 
бірлігі

Президенттік 
дайындық 
деңгейі

Ұлттық 
дайындық 
деңгейі

Бастапқы 
дайындық 
деңгейі

ерлер əйелдер ерлер əйелдер ерлер əйелдер
1. Жүгіру 100 м. сек. 13,5 16,0 14,0 16,5 14,3 16,8
2. Жүгіру 1000 м. мин. сек. 4.00 4.45 4.30 5.00 4.45 5.30
3. Тұрған орны-

нан ұзындыққа 
секіру

см. 250 190 235 180 225 175

4. Тартылу р/с 16 - 12 - 10 -
Арқада жа-
тып кеудесін 

көтеру

бір 
минуттағы 
рет саны

- 45 - 40 - 35

немесе 
тіреп жатып 
қолдарды 
иілту жəне 

жазу

бір 
минуттағы 
рет саны

- 25 - 20 - 15

5. Алға қарай 
еңкею

см. +14 +16 +9 +13 +6 +10

6. Шаңғымен 5 
шақырымға 
жүгіру (ерлер) 
Шаңғымен 3 
шақырымға 

жүгіру 
(əйелдер)

мин. сек. 25.00 18.00 26.00 19.30 27.00 21.00

немесе 
қиылсықан 
жерлер бойы 

жүгіру

мин. сек. 12.00 9.00 12.30 9.50 13.40 10.35

7. Жүзу 50 м. мин. сек 43,0 52,0 48,0 1.05 у/е
8. Граната 

лақтыру: 700 
гр. (ерлер) 500 
гр. (əйелдер)

м. 40 28 36 22 30 20

9. Пневматика-
лық винтовка-
дан 5 рет ату

ұпай 40 38 35 30 32 27

 
Ескертпе:
Президенттік дайындық деңгейі – президенттік дайындық деңгейінің нəтижелерімен 

төрт жəне ұлттық дайындық деңгейінің нəтижелерімен екі дене жаттығуын орындау. 
Ұлттық дайындық деңгейі – ұлттық дайындық деңгейінің нəтижелерімен бес дене 

жаттығуын орындау.
Бастапқы дайындық деңгейі – бастапқы дайындық деңгейі нəтижелерімен жеті 

дене жаттығуын орындау

 4-саты «Шынығуды жетілдіру»
Халыққа арналған дене жаттығуларының түрлері (32-39 жастағылар)

р/с
№

Бақылау дене 
жаттығуы

Өлшем 
бірлігі

Президенттік 
дайындық 
деңгейі

Ұлттық 
дайындық 
деңгейі

Бастапқы 
дайындық 
деңгейі

ерлер əйелдер ерлер əйелдер ерлер əйелдер
1. Жүгіру 100 м. сек. 13,8 16,3 14,3 16,8 14,6 17,1
2. Жүгіру 1000 м. мин. сек. 4.30 5.00 5.00 5.30 5.20 5.45
3. Тұрған орны-

нан ұзындыққа 
секіру 

см. 245 185 235 175 220 170

4. Тартылу рет саны 14 - 11 - 9 -
Арқада жатып 
кеудесін көтеру 

бір ми-
нуттағы 
рет саны

- 40 - 35 - 30

немесе тіреп 
жатып қолдарды 
иілту жəне жазу 

бір ми-
нуттағы 
рет саны

- 23 - 18 - 13

5. Алға қарай 
еңкею 

см. +12 +14 +8 +10 +6 +8

6. Шаңғымен 5 
шақырымға 
жүгіру (ерлер) 
Шаңғымен 3 
шақырымға 

жүгіру (əйелдер) 

мин. сек. 26.00 19.00 27.30 20.00 28.30 21.30

немесе 
қиылсықан жер-
лер бойы жүгіру

мин. сек. 12.20 9.30 12.50 10.10 14.00 10.45

7. Жүзу 50 м. мин. сек. 43,0 52,0 48,0 1.05 у/е
8. Граната 

лақтыру:
700 гр. (ерлер) 

500 гр. (əйелдер) 

м. 38 26 34 20 28 18

9. Пневматикалық 
винтовкадан 5 

рет ату 

ұпай 40 38 35 30 30 25

 
Ескертпе:
Президенттік дайындық деңгейі – президенттік дайындық деңгейінің нəтижелерімен 

төрт жəне ұлттық дайындық деңгейінің нəтижелерімен екі дене жаттығуын орындау. 
Ұлттық дайындық деңгейі – ұлттық дайындық деңгейінің нəтижелерімен бес дене 

жаттығуын орындау.
Бастапқы дайындық деңгейі – бастапқы дайындық деңгейі нəтижелерімен жеті 

дене жаттығуын орындау

5-саты «Сергектік пен денсаулық»
Халыққа арналған дене жаттығуларының түрлері (40-49 жастағылар)

р/с
№

Бақылау дене 
жаттығуы

Өлшем 
бірлігі

Президенттік 
дайындық 
деңгейі

Ұлттық 
дайындық 
деңгейі

Бастапқы 
дайындық 
деңгейі

ерлер əйелдер ерлер əйелдер ер-
лер

əйелдер

1. Жүгіру 60 м. сек. 12,2 13,0 13,5 14,4 13,8 14,8
2. Жүгіру 1000 м. мин. сек. 4.35 5.00 5.10 5.40 5.30 5.50
3. Тұрған орны-

нан ұзындыққа 
секіру

см. 230 180 220 170 210 160

4. Тартылу рет саны 12 - 10 - 7 -
Арқада жатып 
кеудені көтеру

бір 
минуттағы 
рет саны

- 35 - 30 - 25

немесе тіреп 
жатып қолдарды 
иілту жəне жазу

бір 
минуттағы 
рет саны

- 20 - 15 - 10

5. Алға қарай 
еңкею

см. +10 +10 Еденге қол саусақтарын тигізу

6. Шаңғымен 3 
шақырымға 
жүгіру (ерлер) 
Шаңғымен 2 
шақырымға 

жүгіру (əйелдер)

мин. сек. 17.00 14.00 18.00 15.00 19.30 16.00

немесе 
қиылысқан жер-
лер бойы жүгіру 

500 м.

мин. сек. 9.00 6.00 9.20 6.20 10.00 6.40

7. Жүзу 50 м. мин. сек. 45,0 55,0 50,0 1.10 у/е
8. Граната лақтыру 

700 гр. (ерлер) 
500 гр. (əйелдер)

м. 38 26 35 21 30 17

9. Пневматикалық 
винтовкадан 5 

рет ату

ұпай 38 35 32 30 28 23

 
Ескертпе:
Президенттік дайындық деңгейі – президенттік дайындық деңгейдің нəтижелерімен 

үш жəне ұлттық дайындық деңгейдің нəтижелерімен екі дене жаттығуын орындау. 
Ұлттық дайындық деңгейі – ұлттық дайындық деңгейінің нəтижелерімен бес дене 

жаттығуын орындау.
Бастапқы дайындық деңгейі – бастапқы дайындық деңгейі нəтижелерімен жеті 

дене жаттығуын орындау

5-саты «Сергектік пен денсаулық» Халыққа арналған дене жаттығуларының түрлері
(50-59 жастағылар)

р/с 
№

Бақылау дене 
жаттығуы

Өлшем 
бірлігі

Президенттік 
дайындық 
деңгейі

Ұлттық 
дайындық 
деңгейі

Бастапқы 
дайындық 
деңгейі

ерлер əйелдер ерлер əйелдер ерлер əйелдер
1. Жүгіру 1000 м. мин. сек. 4.40 5.10 5.15 5.45 5.40 6.00
2. Тартылу р/с 7 - 5 - 3 -

Арқада жатып 
кеудесін көтеру

бір 
минуттағы 
рет саны

- 35 - 30 - 25

немесе 
тіреп жатып 

қолдарды иілту 
жəне жазу

бір 
минуттағы 
рет саны

25 20 20 15 15 10

3. Алға қарай 
еңкею

см. Еденге қол саусақтарын тигізу

4. Шаңғымен 3 
шақырымға 
жүгіру (ерлер) 
Шаңғымен 2 
шақырымға 

жүгіру 
(əйелдер)

мин. сек. 18.00 15.00 19.00 16.00 21.30 17.30

немесе немесе 
қиылысқан жер-
лер бойы жүгіру 

500 м.

мин. сек. 8.20 4.30 9.00 5.00 9.40 5.40

5. Жүзу 50 м. мин. сек. 50,0 1.05 1.00 1.30 у/е
6. Граната 

лақтыру 500 гр. 
(ерлер) 300 гр. 

(əйелдер)

м. 32 22 28 18 24 16

7. Пневматикалық 
винтовкадан 5 

рет ату

ұпай 36 33 30 28 25 23

 
Ескертпе:
Президенттік дайындық деңгейі – президенттік дайындық деңгейінің нəтижелерімен 

үш жəне ұлттық дайындық деңгейдің нəтижелерімен бір дене жаттығуын орындау. 
Ұлттық дайындық деңгейі – ұлттық дайындық деңгейінің төрт дене жаттығуын 

орындау.
Бастапқы дайындық деңгейі – бастапқы дайындық деңгейінің нəтижелерімен бес 

дене жаттығуын орындау

5-саты «Сергектік пен денсаулық» Халыққа арналған дене жаттығуларының түрлері 
(60-69 жастағылар)

№ 
р/с

Бақылау дене 
жаттығуы

Өлшем 
бірлігі

Президенттік 
дайындық 
деңгейі

Ұлттық 
дайындық 
деңгейі

Бастапқы 
дайындық 
деңгейі

ерлер əйелдер ерлер əйелдер ер-
лер

əйелдер

1. Жүгіру 500 м. мин. сек. - 2.30 - 2.45 - 3.00
Жүгіру 1000 м. мин. сек. 5.10 - 5.30 - 5.50 -

2. Тартылу рет саны 7 - 5 - 3 -
Арқада жатып 
кеудені көтеру

бір 
минуттағы 
рет саны

- 25 - 20 - 15

немесе тіреп 
жатып қолдарды 
иілту жəне жазу

бір 
минуттағы 
рет саны

20 15 15 11 10 7

3. Алға қарай 
еңкею

см Еденге қол саусақтарын тигізу

4. Шаңғымен 3 
шақырымға 
жүгіру (ерлер) 
Шаңғымен 2 
шақырымға 

жүгіру (əйелдер)

мин. сек. 19.30 16.30 21.00 18.30 23.00 20.30

немесе немесе 
қиылысқан жер-
лер бойы жүгіру 
2 км. (ерлер), 1 
км. (əйелдер)

мин. сек. 8.30 4.40 9.10 5.10 10.00 5.50

5. Жүзу 25 м. сек. 25,0 30,0 30,0 40,0 у/е
6. Граната лақтыру 

500 гр. (ер-
лер) 300 гр. 
(əйелдер)

м. 30 20 25 16 20 14

7. Пневматикалық 
винтовкадан 5 

рет ату

ұпай 30 30 25 25 18 18

 
Ескертпе:
Президенттік дайындық деңгейі – президенттік дайындық деңгейінің нəтижелерімен 

үш жəне ұлттық дайындық деңгейінің нəтижелерімен бір дене жаттығуын орындау. 
Ұлттық дайындық деңгейі – ұлттық дайындық деңгейінің нəтижелерімен төрт дене 

жаттығуын орындау.
Бастапқы дайындық деңгейі – бастапқы дайындық деңгейі нəтижелерімен бес 

дене жаттығуын орындау

5-саты «Сергектік пен денсаулық» Халыққа арналған дене жаттығуларының түрлері 
(70 жəне одан да жоғары жастағылар)

№ 
р/с

Бақылау дене 
жаттығуы

Өлшем 
бірлігі

Президенттік 
дайындық 
деңгейі

Ұлттық 
дайындық 
деңгейі

Бастапқы 
дайындық 
деңгейі

ерлер əйелдер ерлер əйелдер ерлер əйелдер
1. Жүгіру 500 м. мин. сек. - 2.55 - 3.10 - 3.25

Жүгіру 1000 м. мин. сек. 5.50 - 6.05 - 6.20 -
2. Тартылу рет саны 5 - 3 - 2 -

Арқада жатып 
кеудені көтеру

бір 
минуттағы 
рет саны

- 25 - 20 - 15

немесе тіреп 
жатып қолдарды 
иілту жəне жазу

бір 
минуттағы 
рет саны

15 12 10 8 7 5

3. Алға қарай 
еңкею

см. Еденге қол саусақтарын тигізу

4. Шаңғымен 
жүгіру (ерлер) 

Шаңғымен жүгіру 
(əйелдер)

мин. сек. 3 км.
у/е

2 км.
у/е

2 км.
у/е

1 км.
у/е

1 км.
у/е

500м.
у/е

немесе немесе 
қиылысқан жер-
лер бойы жүгіру 
2 км. (ерлер), 1 
км. (əйелдер)

мин. сек. у/е

5. Жүзу 25 м. сек. у/е
6. Граната лақтыру 

500 гр. (ерлер) 
300 гр. (əйелдер)

м. 25 - 20 - 15 -
- 16 - 13 - 10

7. Пневматикалық 
винтовкадан 5 

рет ату

ұпай 25 25 20 20 15 15

Ескертпе:
Президенттік дайындық деңгейі – президенттік дайындық деңгейінің нəтижелерімен 

үш жəне ұлттық дайындық деңгейінің нəтижелерімен бір дене жаттығуын орындау. 
Ұлттық дайындық деңгейі – ұлттық дайындық деңгейінің нəтижелерімен төрт дене 

жаттығуын орындау.
Бастапқы дайындық деңгейі – бастапқы дайындық деңгейі нəтижелерімен бес 

дене жаттығуын орындау

Ескертпе:
Шартты қысқартулар: м. – метр; см. – сантиметр; мин. – минут; сек. – секунд; р/с – 

рет саны; у/е – уақытты есепке алмай; гр. – грамм.

Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің
2017 жылғы 29 қарашадағы №316 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының тестілерін 
өткізу қағидаларына 6-қосымша

Бастапқы дайындық деңгейдің нормативтерін орындағаны үшін жеке тұлғаларға 
арналған сертификат нысаны 

Беткі жағы

                    СЕРТИФИКАТ

Ішкі жағы
Қазақстан Республикасы Мəдениет 

жəне спорт министрлігінің 
Спорт жəне дене шынықтыру істері 

комитеті

№ ______ сертификат 
______________________________

(тегі)
______________________________

(аты)
______________________________

(əкесінің аты (болған жағдайда)

Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президентінің - Елбасы 
тестілерінің бастапқы дайындық 

деңгейінің нормативтік талаптарын 
орындағаны үшін берілді

саты ____ «______________»

20___ жылғы «____» _____________ № 
_____ бұйрық

Төраға__________________/ /
 (қолы)

мөрдің орны

Комитет по делам спорта и физической 
культуры

Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан

Сертификат № _______
________________________________

(фамилия)
________________________________

(имя)
________________________________

(отчество (при наличии)

Выдан за выполнение нормативных тре-
бований народного уровня готовности 

тестов 
Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы

____ ступень «______________»

Приказ № ____ от «_____» 
______________ 20__ года

Председатель____________/ /
 (подпись)

место печати

 
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 

13 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16085 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 29 желтоқсан                №357               Астана қаласы 

«Спорттық атақтар, разрядтар және біліктілік санаттарын 
беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Спорт және дене шынықтыру істері агенттігі төрағасының 

2014 жылғы 29 шілдедегі № 300 бұйрығына өзгерістер 
енгізу туралы

«Дене шынықтыру жəне спорт туралы» 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 7-бабының 25) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. «Спорттық атақтар, разрядтар жəне біліктілік санаттарын беру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Спорт жəне дене шынықтыру істері агенттігі 
төрағасының 2014 жылғы 29 шілдедегі № 300 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9675 болып тіркелген, 2014 жылғы 3 
қыркүйекте «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер 
енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Спорттық атақтар, разрядтар жəне біліктілік са-
наттарын беру қағидаларында:

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Қызметкерге біліктілік санаттарын беру 5 жыл ішінде кемінде бір рет даярлау, 

қайта даярлау мен біліктілігін арттыру курстарынан өткен жағдайда, оның біліктілік 
деңгейін, кəсіби құзыреттілігін, əдістемелік жұмысқа қатысуын талдаудың негізінде 
өткізіледі.»;

9-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің Спорт жəне дене 

шынықтыру істері комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк 

тiркелуін;
2) осы бұйрықты 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 жа-
риялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Мəдениет жəне спорт вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы 
Мəдениет жəне спорт министрі А.МҰХАМЕДИҰЛЫ

Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің
2017 жылғы 29 желтоқсандағы №357 бұйрығына 1-қосымша

Спорттық атақтарды, разрядтарды жəне біліктілік санаттарын беру 
қағидаларына 9-қосымша

Нысан
Куəлік

 Беткі жағы Артқы жағы
_________________________________
(уəкілетті немесе жергілікті атқарушы    
                 органның атауы)

_________________________________
  (наименование уполномоченного или
      местного исполнительного органа)

                                №_____ куəлігі Удостоверение №_____
                        ____________________
   сурет                       (тегі)

                        _____________________
                                    (фамилия)

    орны            ___________________
                                   (аты)

                         _____________________
                                        (имя)

_________________________________
(əкесінің аты (бар болған жағдайда))

__________________________________
            (отчество (в случае наличия))

 ____________________спорттық атағы 
    (спорт түрі бойынша 
 спорттық атақтың атауы)

Присвоено спортивное звание
__________________________________
     (наименование спортивного звания
                    по виду спорта)

Берілді __________________________
(бұйрықтың № жəне қабылданған күні)

Выдано 
_______________________________
                 (дата, № приказа)

Басшы __________ _________________
                  (қолы)       (тегі, аты, əкесінің                 
                                    аты (бар болған
                                     жағдайда))

Руководитель 
________ __________________________
 (подпись)    (фамилия, имя, отчество
                          (в случае наличия))

                    Мөр орны                    Место печати

Ескерту.
Куəлік мынадай параметрлерге сəйкес жасалады: куəліктің өлшемі - 54х86,5 мил-

лиметр. Мəтін «Arial» (ариал) № 13 (қою) қаріппен жасалады, тегі, аты əкесінің атын 
(бар болған жағдайда) қоспағанда «Arial» (ариал) № 6 (қою) қаріппен рəсімделеді.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы         
9 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16192 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛАР МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 24 қазан              №379             Астана қаласы 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ІСТЕРІ ЖӘНЕ СЫБАЙЛАС 

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІ

2017 жылғы 24 қазан             №232             Астана қаласы

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму 
тиімділігін бағалау әдістемесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 954 
Жарлығымен бекітілген Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, 
республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары 
қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесінің 39-тармағына сəйкес бұйырамыз:

1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму 
тиімділігін бағалау əдістемесі бекітілсін. 

2. «Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму тиімділігін бағалаудың 
кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар 
министрінің 2017 жылғы 26 қаңтардағы № 25 жəне Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2017 
жылғы 27 қаңтардағы № 21 бірлескен бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14817 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 28 наурыз-
да жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің Ақпарат-
тандыру 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 
көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу 
үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне 
коммуникациялар министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз 
етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау ақпараттандыру мəселелеріне жетекшілік 
ететін Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар вице-министріне жəне 
мемлекеттік қызмет мəселелеріне жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
төрағасының орынбасарына жүктелсін. 

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Ақпарат жəне коммуникациялар Мемлекеттік қызмет істері жəне
министрі   сыбайлас жемқорлыққа қарсы
_____________ Д.АБАЕВ  іс-қимыл агенттігінің төрағасы
   __________ Қ.ҚОЖАМЖАРОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрі
________________ Т.Сүлейменов 
2017 жылғы «__» _____________ 

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрінің 
24 қазандағы №379 жəне Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет 

істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 
24 қазандағы №232 бірлескен бұйрығымен бекітілген

Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму тиімділігін бағалау 
əдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму тиімділігін бағалау 

əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 
наурыздағы № 954 Жарлығымен (бұдан əрі – Жарлық) бекітілген Орталық мемлекеттік 
органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 
атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесін іске асыру 
мақсатында əзірленді.

2. Əдістеме орталық мемлекеттік органдардағы (бұдан əрі – ОМО) жəне 
облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, жергілікті атқарушы 
органындағы (бұдан əрі – ЖАО) (бұдан əрі – бағаланатын мемлекеттік органдар) 
ұйымдастырушылық даму жөніндегі қабылдып жатқан шаралардың тиімділігін 
айқындауға арналған. 

3. Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму тиімділігін бағалау (бұдан 
əрі – тиімділікті бағалау) Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігі Басшысының 
бұйрығымен бекітілетін Қызмет тиімділігіне бағалау жүргізу кестесіне (бұдан əрі – 
Бағалау кестесі) сəйкес мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

1) персоналды басқару;
2) ақпараттық технологияларды қолдану.
4. Осы Əдістемеде мынадай ұғымдар мен анықтамалар пайдаланылады:
1) архитектуралық порталда ақпараттық жүйелерді тіркеу – мемлекеттік органның 

(Жалғасы 20-бетте) 
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сервистік интеграторға ақпараттық жүйенің сипаттамасы көрсетілген сұрау салуды 
тіркеуге ұсыну, сондай-ақ мемлекеттік органның ақпараттық жүйесін тəжірибелік 
пайдалануға енгізу актісінің жəне техникалық құжаттаманың электрондық көшірмелерін 
ұсыну процесі (Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
міндетін атқарушысының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 128 бұйрығымен бекітілген 
Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін тіркеу, «электрондық үкіметтің» 
ақпараттандыру объектілері туралы мəліметтерді есепке алу жəне «электрондық 
үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің техникалық құжаттамасының электрондық 
көшірмелерін орналастыру қағидаларына сəйкес (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13320 болып тіркелген) (бұдан əрі – Тіркеу қағидалары);

2) архитектуралық порталда тіркелген мемлекеттік органдардың ақпараттық 
жүйелерінің үлесі – мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін тіркеу, «электрондық 
үкіметтің» ақпараттандыру объектілері туралы мəліметтерді есепке алу жəне 
«электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің техникалық құжаттамасының 
электрондық көшірмелерін орналастыру жүзеге асырылған ақпарат тық жүйелер;

3) əдеп жəне ұжымдағы өзара қарым-қатынас – мемлекеттік органда ұйымдастыру-
шылық мəдениеттің даму, сондай-ақ қызметшілердің моральдық-əдептілік нормаларды 
ұстауы деңгейін айқындайтын көрсеткіш;

4) əлеуетті ауыспалық – қызметшілердің мемлекеттік органнан кету ниетін, сондай-
ақ мемлекеттік органның қолданып жатқан кадрлық стратегиясының тиімділігін 
айқындайтын көрсеткіш;

5) басқа мемлекеттік органның ақпараттық жүйесін пайдалану – басқа мемлекеттік 
орган иесі болып келетін, мемлекеттік органның Ережесіне сəйкес мемлекеттік 
қызметтерді/функцияларды көрсету процестерін автоматтандыруға арналған 
ақпараттық жүйе;

6) еңбек шарттарымен қанағаттану – қызметшілердің тиісті жұмыстар үшін қажетті 
жағдайлармен қамтамасыз етілу деңгейін айқындайтын көрсеткіш; 

7) еңбектің нормалануы – мемлекеттік органдағы артық жұмыстардың бар болуын 
айқындайтын көрсеткіш;

8) кадрлардың тұрақсыздық айналымы – мемлекеттік органда кадрлардың жылжу 
деңгейін айқындайтын көрсеткіш;

9) конкурстық рəсімдердің ашықтығы – мемлекеттік органдағы іріктеу процесінің 
ашықтығы деңгейін айқындайтын көрсеткіш; 

10) қадрлық құрамның тұрақтылығы – мемлекеттік органдағы кадрлық саясаттың 
орнықтылығы мен кадрлардың тұрақтылығын айқындайтын көрсеткіш;

11) қайта қабылданған қызметшілердің ауыспалығы – мемлекеттік органда алғаш 
қабылданған қызметшілердің тəлімгерлігін жəне бейімделуін ұйымдастыру тиімділігін 
айқындайтын көрсеткіш;

12) мансаптық өсу – мемлекеттік органда мансаптық моделдің қағидатын сақтау 
деңгейін айқындайтын көрсеткіш;

13) мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылатын ақпараттық жүйелер 
– Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің тізіліміне сəйкес мемлекеттік органның 
мемлекеттік қызметтерін электрондық түрде көрсету процесін автоматтандыруға 
арналған ақпараттық жүйе;

14) мемлекеттік органда көтермелеудің ашықтығы – мемлекеттік органда 
көтермелеудің ашықтығы мен əділдігінің деңгейін айқындайтын көрсеткіш;

15) мемлекеттік органдағы басқару тəжірибесі – мемлекеттік органдағы ішкі 
менеджменттің тиімділігін айқындайтын көрсеткіш;

16) мемлекеттік органдардың, ұйымдардың жетекшілік ететін салаларда жəне ая-
ларында ведомстволық, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді пайдалануы – мемлекеттік 
органның, сондай-ақ ведомстволық бағынысты ұйымдардың балансында тұрған, 
мемлекеттік органның Ережесіне сəйкес мемлекеттік қызметтерді/функцияларды 
көрсету процестерін автоматтандыруға арналған ақпараттық жүйе;

17) мемлекеттік органның функцияларын автоматтандыру кезінде пайдаланылатын 
ақпараттық жүйелер – мемлекеттік органның Ережесіне сəйкес мемлекеттік органның 
функцияларын автоматтандыруға арналған ақпараттық жүйе; 

18) мемлекеттік органның міндеттерін іске асырудағы үлесі – қызметшілердің 
мемлекеттік органның стратегиялық мақсаттарына бағдарлану дəрежесін айқындайтын 
көрсеткіш;

19) меритократияны сақтау – мемлекеттік органдардың меритократия кағидаттарын 
сақтауы деңгейін айқындайтын көрсеткіш;

20) персоналдың таза ауыспалығы – жұмыскерлердің мемлекеттік қызмет жүйесінен 
өз еркімен кету деңгейін айқындайтын көрсеткіш;

21) шығу сұхбаты – жұмыстан босатылатын қызметшілерге сауалнама жүргізуді 
қамтуды, сондай-ақ олардың босатылу себептерін айқындайтын көрсеткіш.

5. Бағалауға уəкілетті келесі органдар мынадай (бұдан əрі – бағалауға уəкілетті 
органдар) тиімділікті бағалауды жүзеге асырады:

1) Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігі – «Персоналды басқару» 
бағыты бойынша Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (бұдан əрі – мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті орган) тиімділігін бағалау;

2) Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі – «Ақпараттық техноло-
гияларды қолдану» бағыты бойынша Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
(бұдан əрі – ақпараттандыру саласындағы уəкілетті орган) тиімділігін бағалау;

3) мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган – «Персоналды басқару» 
бағыты бойынша ОМО мен ЖАО тиімділігін бағалау;

4) «Электрондық үкіметтің» архитектурасын жəне «электрондық əкімдіктің» үлгілік 
архитектурасын дамытуды əдіснамалық қамтамасыз ету жөніндегі функциялар 
жүктелген Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлға (бұдан əрі 
– «электрондық үкіметтің» сервистік интеграторы) – «Ақпараттық технологияларды 
қолдану» бағыты бойынша ОМО мен ЖАО тиімділігін бағалау.

«Персоналды басқару» бағыты бойынша тиімділікке бағалау жүргізу үшін 
мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган мемлекеттік органның лауазымды 
тұлғаларынан тұратын жұмыс тобын (бұдан əрі – «Персоналды басқару» бағыты бой-
ынша жұмыс тобы) құрады. «Персоналды басқару» бағыты бойынша жұмыс тобының 
құрамы мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның бұйрығымен бекітіледі.

«Ақпараттық технологияларды қолдану» бағыты бойынша тиімділікке бағалау 
жүргізу үшін «электрондық үкіметтің» сервистік интеграторы жанында «электрондық 
үкіметтің» сервистік интеграторының лауазымдық тұлғаларынан тұратын жұмыс тобы 
(бұдан əрі – «Ақпараттық технологияларды қолдану» бағыты бойынша жұмыс тобы) 
құрылады. «Ақпараттық технологияларды қолдану» бағыты бойынша жұмыс тобының 
құрамын «электрондық үкіметтің» сервистік интеграторы айқындайды.

2-тарау. Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму тиімділігін 
бағалауға арналған ақпарат көздері

6. Бағаланатын мемлекеттік органдар бағалауға уəкілетті органдарға жыл сайын 
Бағалау кестесінде белгіленген мерзімдерде есептік (күнтізбелік) жылдың қорытындысы 
бойынша электрондық жəне қағаз тасығыштарда есептік ақпаратты:

1) осы Əдiстемеге 1-қосымшаға сəйкес шығу сұхбатының нəтижелерi туралы;
2) осы Əдістемеге 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік қызметшілердің 

жұмыс істеген адам-сағат саны туралы; 
3) осы Əдістемеге 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік органдағы бос 

лауазымдарға орналасуға арналған конкурстарға байқаушылардың қатысуы туралы;
4) осы Əдістемеге 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік орган 

қызметкерлерінің ілгерілеуі туралы;
5) осы Əдістемеге 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік органның 

штат саны туралы;
6) осы Əдістемеге 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік органда 3 жыл-

дан аса үздіксіз жұмыс істеп келе жатқан мемлекеттік қызметшілердің саны туралы;
7) осы Əдістемеге 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ақпараттық технологиялар-

ды қолдану бойынша есепті ұсынады.
7. Бағалауды жүргізуге арналған ақпаратты Бағалау кестесіне сəйкес ақпараттандыру 

саласындағы уəкілетті орган Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне, 
мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган Қазақстан Республикасы Президен-
тінің Əкімшілігіне электрондық жəне қағаз тасығыштарда ұсынады. 

8. Бағалауды осы Əдістеменің 6-тармағының 1), 2), 3), 4), 5) жəне 6) тармақшаларына 
сəйкес ұсынылған ақпаратты талдау нəтижелері негізінде мемлекеттік қызмет істері 
жөніндегі уəкілетті орган жүзеге асырады.

9. Бағалауды осы Əдістеменің 6-тармағының 7) тармақшасына сəйкес нысан бой-
ынша ұсынылған ақпараттың талдау нəтижелері негізінде «электрондық үкіметтің» 
сервистік интеграторы жүзеге асырады.

10. Бағалауға уəкілетті органдар бағаланатын мемлекеттік органдардың есептік 
ақпаратын дəйектілік мəніне қайта тексеруді жүргізеді.

12. Бағалау жүргізу үшін бағаланатын мемлекеттік органдар бағалауға уəкілетті 
органдарға ұсынған ақпараттың дəйектілігін бағаланатын мемлекеттік органдар 
қамтамасыз етеді.

3-тарау. Бағаланатын мемлекеттік органдардың есептік ақпаратында 
қамтылған деректерді қайта тексеру 

12. Бағалау жүйесінің 41-тармағына сəйкес бағалауға уəкілетті органдар бағала-
натын мемлекеттік органдардың есептік ақпаратында қамтылған деректерді қайта 
тексеруді (бұдан əрі – қайта тексеру) жүзеге асырады, бұл ретте бағаланатын мемле-
кеттік органдардың қайта тексеруге жататын есептік ақпараттары тəуекелдерді басқару 
жүйесінің негізінде айқындалады. 

13. Қайта тексеру бағаланатын мемлекеттік органдар ұсынған есептік ақпаратының 
дəйектілігін айқындау мəніне жүргізіледі.

Тиімділікті бағалау бағыттары бойынша деректерді қайта тексеру үшін бағалауға 
уəкілетті органдар қабылдайтын ұйымдастырушылық шаралардың кешені мыналар-
ды қамтиды:

бағалауға уəкілетті органдардың ұсынылған ақпараттың нақты деректерге сəйкес-
тігін белгілеу бойынша осы Əдістемеде көзделген іс-шараларды жүргізуі;

бағаланатын мемлекеттік органдарға осы Əдістемеде көзделген мəліметтердің 
сəйкестігін белгілеу бойынша қосымша мəліметтерді ұсыну туралы сұрау салулар-
ды жіберу.

14. Мемлекеттік органдарда қайта тексеру іс-шараларын жүргізу растайтын 
құжаттарды талдау, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді қарау арқылы Бағалау кестесіне 
сəйкес жүзеге асырылады.

15. Қайта тексеру рəсімі бағаланатын мемлекеттік органдардан растайтын құжат-
тарды жинау, есептік ақпаратқа салыстыру жүргізу, осы Əдістемеге 8-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша есептік ақпаратта қамтылған деректерді қайта тексеру қорытындылары 
бойынша Салыстыру актісін (бұдан əрі – Салыстыру актісі) жасаудан тұрады.

16. Қайта тексеру шеңберінде бағалауға уəкілетті органдардың құпиялылық 
белгісі, сондай-ақ «Қызмет бабында пайдалану үшін» деген таңбасы бар құжаттарды 
қоспағанда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін алуына болады. 

4-тарау. «Персоналды басқару» бағыты бойынша бағалау
1-параграф. Жалпы ережелер

17. «Персоналды басқару» бағыты бойынша тиімділікті бағалауды мемлекеттік 
қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган мынадай көрсеткіштер бойынша жүзеге асырады:

1) мемлекеттік органның кадрлық əлеуеті;
2) еңбекті ұйымдастыру;
3) меритократия жəне ұйымдастырушылық мəдениет. 
18. «Персоналды басқару» бағытын бағалауды жүргізу үшін ақпарат көздеріне 

мыналар жатқызылады:
1) мемлекеттік органдардың статистикалық деректері, есептік ақпараты жəне 

автоматтандырылған электрондық өткізу жүйесінің деректері;
2) мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органға жыл сайын ұсынылатын 

есептік кезеңнен кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы жай-күй бойынша Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік қызмет кадрларының жай-күйіне жүргізілген 
мониторингтің деректері;

3) бағаланатын мемлекеттік органдарда мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті орган жүргізген тексерулердің нəтижелері;

4) осы Əдістемеге 9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік қызметшілердің 
сауалнамасының нəтижелері. 

19. «Персоналды басқару» бағыты бойынша бағалау объектілері ОМО жəне 
олардың ведомстволары, аудандық бөлімшелерді қоспағанда, ОМО аумақтық 
бөлімшелері мен олардың облыстардағы, Астана жəне Алматы қалаларындағы ве-
домстволары, сондай-ақ ЖАО болып табылады.

20. «Персоналды басқару» бағыты бойынша қызметтің тиімділігін бағалау мынадай 
формула арқылы есептеледі: 

мұнда: 
H – «Персоналды басқару» бағыты бойынша жалпы балл;
K – «Мемлекеттік органның кадрлық əлеуеті» көрсеткіші бойынша балл;
О – «Еңбекті ұйымдастыру» көрсеткіші бойынша балл;
M – «Меритократия жəне ұйымдастырушылық мəдениет» көрсеткіші бойынша балл.
21. Балдар осы Əдістемеге 10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша «Мемлекеттік 

органның ұйымдастырушылық даму» блогының «Персоналды басқару» бағыты бой-
ынша мемлекеттік орган қызметінің тиімділігін бағалауға арналған критерийлер мен 
көрсеткіштер бойынша қойылады.

2-параграф. «Мемлекеттік органның кадрлық əлеуеті»
көрсеткіші бойынша бағалау 

22. Аталған критерий бойынша бағалау Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 
қызмет кадрларының жай-күйіне жүргізілген мониторингтің деректері, осы Əдістеменің 
6-тармағының 1) жəне 6) тармақшаларында көрсетілген мемлекеттік органдардың 
есептік деректері негізінде жүзеге асырылады.

23. «Мемлекеттік органның кадрлық əлеуеті» критерийі бойынша бағалау (K) мы-
надай формула арқылы есептеледі:

мұнда:
C – «Персоналдың таза ауыспалығы» (мемлекеттік қызмет жүйесінен өз еркімен 

кету) көрсеткіші;
S – «Кадрлық құрамның тұрақтығы» көрсеткіші;
J – «Қайта қабылданған қызметшілердің ауыспалығы» көрсеткіші;
O – «Кадрлар тұрақсыздығының айналымы» көрсеткіші;
P – «Əлеуетті ауыспалық» көрсеткіші;
V – «Шығу сұхбаты» көрсеткіші.
Аталған критерий бойынша ең жоғарғы мəні 30 балды құрайды.
24. «Персоналдың таза ауыспалығы» көрсеткіші бойынша бағалауды есептеу тəртібі 

(мемлекеттік қызмет жүйесінен кету) (C): 
1) егер персоналдың таза ауыспалық көрсеткіші (t) 0.03-тен аз немесе тең болса, 

мемлекеттік органға ең жоғарғы балл (5 балл) беріледі.
Персоналдың таза ауыспалық көрсеткіші мынадай формула арқылы есептеледі:

мұнда:
t – персоналдың таза ауыспалық көрсеткіші; 
а1 – мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган жүргізетін Қазақстан 

Республикасындағы мемлекеттік қызмет кадрларының жай-күйін мониторингтеу 
шеңберінде алынған басшылық лауазымдарға ие мемлекеттік қызметшілердің таза 
ауыспалығы туралы мəліметтер;

b1– мемлекеттік органның штаттық кестесіне сəйкес басшылық мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдардың орташа саны (əр тоқсанның соңғы күнгі жай-күйі бойынша мемлекеттік 
органның штаттық кестесіне сəйкес мемлекеттік əкімшілік лауазымдар саны қосылады 
жəне жылдың тоқсандар санына бөлінеді (4).

а2– мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган жүргізетін Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік қызмет кадрларының жай-күйін мониторингтеу 

(Жалғасы. Басы 19-бетте) шеңберінде алынған басшылық емес лауазымдарға ие мемлекеттік қызметшілердің 
таза ауыспалығы туралы мəліметтер;

b2 – мемлекеттік органның штаттық кестесіне сəйкес басшылық емес мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдардың орташа саны (əр тоқсанның соңғы күнгі жай-күйі бойынша 
мемлекеттік органның штаттық кестесіне сəйкес мемлекеттік əкімшілік лауазымдар 
саны қосылады жəне жылдың тоқсандар санына бөлінеді (4).

2) егер персоналдың таза ауыспалығының көрсеткіші (t) 0,09-ға тең немесе одан 
артық болса, мемлекеттік органға көрсеткіш бойынша 0 балл беріледі.

3) басқа жағдайларда көрсеткіш бойынша бағалау мынадай формула арқылы 
есептеледі:

мұнда:
C – персоналдың таза ауыспалық көрсеткіші бойынша мемлекеттік органды бағалау; 
k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіру коэффициенті (5);
t – персоналдың таза ауыспалық көрсеткіші. 
Аталған көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəні 5 балды құрайды.
25. «Кадрлық құрамның тұрақтығы» көрсеткіші бойынша бағалауды есептеу 

тəртібі (S):

мұнда:
S – «Кадрлық құрамның тұрақтығы» көрсеткіші бойынша бағалау;
k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіру коэффициенті (5);
h – аталған мемлекеттік органның жүйесінде үш жылдан аса үздіксіз жұмыс жасаған 

мемлекеттік қызметшілердің саны;
b – мемлекеттік органның штаттық кестесіне сəйкес мемлекеттік əкімшілік 

лауазымдардың орташа саны (əр тоқсанның соңғы күнгі жай-күйі бойынша мемлекеттік 
органның штаттық кестесіне сəйкес мемлекеттік əкімшілік лауазымдар саны қосылады 
жəне жылдың тоқсандар санына бөлінеді (4).

Аталған көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəні 5 балды құрайды.
26. «Қайта қабылданған қызметшілердің ауыспалығы» көрсеткіші бойынша 

бағалауды есептеу тəртібі (J):

мұнда:
J – «Қайта қабылданған қызметшілердің ауыспалығы» көрсеткіші бойынша бағалау;
k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіру коэффициенті (5);
p – мемлекеттік қызметке кірген алғашқы жылы қызметтен шығарылған мемлекеттік 

қызметшілер саны;
b – мемлекеттік органның штаттық кестесіне сəйкес мемлекеттік əкімшілік 

лауазымдардың орташа саны (əр тоқсанның соңғы күнгі жай-күйі бойынша мемлекеттік 
органның штаттық кестесіне сəйкес мемлекеттік əкімшілік лауазымдар саны қосылады 
жəне жылдың тоқсандар санына бөлінеді (4); 

1 – алынған нəтижелерді балдық мəнге келтіру коэффициент;
Аталған көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəні 5 балды құрайды.
27. «Кадрлар тұрақсыздығының айналымы» көрсеткіші бойынша бағалауды есеп-

теу тəртібі (O):

мұнда:
O – «Кадрлар тұрақсыздығының айналымы» көрсеткіші бойынша бағалау; 
k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіру коэффициенті (5);
f – есептік кезеңде тағайындалған мемлекеттік қызметшілердің саны; 
n – есептік кезеңде қызметтен шығарылған мемлекеттік қызметшілердің саны; 
b – мемлекеттік органның штаттық кестесіне сəйкес мемлекеттік əкімшілік 

лауазымдардың орташа саны (əр тоқсанның соңғы күнгі жай-күйі бойынша мемлекеттік 
органның штаттық кестесіне сəйкес мемлекеттік əкімшілік лауазымдар саны қосылады 
жəне жылдың тоқсандар санына бөлінеді (4).

1 – алынған нəтижелерді балдық мəнге келтіру коэффициенті.
Егер «Кадрлар тұрақсыздығының айналымы» көрсеткіші бойынша алынған нəтиже 

минус мəнін құраса, мемлекеттік органға 0 балл беріледі.
Аталған көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəні 5 балды құрайды.
28. «Əлеуетті ауыспалық» көрсеткіші бойынша бағалауды есептеу тəртібі (P):

мұнда:
P – «Əлеуетті ауыспалық» көрсеткіші бойынша бағалау;
k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіру коэффициенті (5);
a – сауалнаманың А сұрағына «иə» нұсқасын белгілеген мемлекеттік қызметшілердің 

жалпы саны;
c – сауалнаманың В сұрағына «иə» нұсқасын белгілеген мемлекеттік қызметшілердің 

жалпы саны;
b – сауалнамаға қатысқан мемлекеттік қызметшілердің жалпы саны;
1 – алынған нəтижелерді балдық мəнге келтіру коэффициенті.
Егер «Əлеуетті ауыспалық» көрсеткіші бойынша алынған нəтиже минус мəнін 

құраса, мемлекеттік органға 0 балл беріледі.
Аталған көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəні 5 балды құрайды.
29. «Шығу сұхбаты» көрсеткіші бойынша бағалауды есептеу тəртібі (V):

мұнда:
V – «Шығу сұхбаты» көрсеткіші бойынша бағалау;
k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіру коэффициенті (5);
a – шығу сұхбатын толтырған, есептік кезеңде қызметтен шығарылған қызметшілер 

саны;
b – есептік кезеңде қызметтен шығарылған қызметшілердің жалпы саны.
Аталған көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəні 5 балды құрайды.
Бұл ретте, егер қызметтен шығарылған қызметшілердің көпшілігі (50% -дан астамы) 

өздерінің қызметтен шығарылуын мемлекеттік орган қызметінің келеңсіз аспектілерімен 
байланыстырса (мысалы, қолайсыз моральдық-психологиялық климат, басшылықтың 
əдеп нормаларын сақтамауы, артық жұмыс істеу жəне т.б.), бағалау нəтижесінен 
аталған көрсеткіш бойынша 1 айыппұл балл шегеріледі. 

3-параграф. «Еңбекті ұйымдастыру» критерийі бойынша бағалау
30. Аталған көрсеткіш бойынша бағалау осы Əдістеменің 6-тармағының 2) 

тармақшасында көрсетілген мемлекеттік органдардың есептік деректерінің негізінде, 
автоматтандырылған электрондық-өткізу жүйесінің деректері мен мемлекеттік 
қызметшілердің сауалнамасының нəтижелері негізінде жүргізіледі.

31. «Еңбекті ұйымдастыру» (O) критерийі бойынша бағалау мынадай формула 
арқылы есептеледі:

мұнда:
O – «Еңбекті ұйымдастыру» критерийі бойынша бағалау;
N – «Еңбектің нормалануы» көрсеткіші;
T – «Еңбек жағдайына қанағаттану» көрсеткіші;
Y – «Мемлекеттік органдағы басқару тəжірибесі» көрсеткіші.
Аталған көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəні 25 балды құрайды.
32. «Еңбектің нормалануы» көрсеткіші бойынша ОМО бағалауды есептеу тəртібі (N): 

мұнда:
N – «Еңбектің нормалануы» көрсеткіші бойынша ОМО бағалау;
k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіру коэффициенті (15);
a – мемлекеттік органдағы жұмыс күндерінің адам-сағатының орташа саны;
b – есептік кезең жиынтығындағы жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы;
1 – алынған нəтижелерді балдық мəнге келтіру коэффициенті;
8 – күніне 1 сағаттан астам артық жұмыс жасау орташа мəнінің негізінде белгіленген 

қатаңдық көрсеткіші. 
Жұмыс күндері адам-сағатының орташа саны мынадай формула арқылы 

айқындалады:

мұнда:
m – есептік кезеңде мемлекеттік қызметшілердің жұмыс күндері үстеме жұмыстарды 

қоса алғанда істеген адам-сағатының жалпы саны; 
n – мемлекеттік орган қызметкерлерінің орташа нақты саны (əр тоқсанның соңғы 

күнгі жай-күйі бойынша қызметкерлерінің нақты саны қосылады, жылдың тоқсандар 
санына бөлінеді (4).

Есептік кезеңде мемлекеттік қызметшілердің жұмыс күндері істеген адам-сағатының 
жалпы саны автоматтандырылған электрондық-өткізу жүйесінің деректеріне сəйкес 
есептеледі.

Есептік кезең жиынтығындағы жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы мынадай фор-
мула арқылы айқындалады:

мұнда:
b – есептік кезең жиынтығындағы жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы;
d – есептік кезең жиынтығындағы жұмыс күндерінің саны; 
30 – ақысы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысының күндер саны; 
8 – жұмыс күнінің ұзақтығы (сағат).
33. Егер «Еңбектің нормалануы» көрсеткіші бойынша алынған нəтиже минус 

белгісімен болса, мемлекеттік органға 0 балл беріледі.
34. «Еңбектің нормалануы» көрсеткішін есептеу кезінде демалыс жəне мереке 

күндеріндегі адам-сағатынын орташа саны есепке алынады. Демалыс жəне мереке 
күндерінде мерзімнен тыс жұмыс істеу байқалса, мемлекеттік органға мынадай шəкіл 
бойынша айыппұл салынады:

Демалыс жəне мереке күндері адам-
сағатының орташа саны

Айыппұл балдары

0-184 сағат  1 айыппұл балы
184 сағаттан жоғары  2 айыпұл балы

Демалыс жəне мереке күндеріндегі адам-сағатының орташа саны мынадай фор-
мула арқылы айқындалады:

мұнда:
р – мереке жəне демалыс күндерінде есептік кезеңде мемлекеттік қызметшілердің 

істеген адам-сағатының жалпы саны; 
n – мемлекеттік орган қызметкерлерінің орташа нақты саны (əр тоқсанның соңғы 

күнгі жай-күйі бойынша қызметкерлерінің нақты саны қосылады, жылдың тоқсандар 
санына бөлінеді (4).

Мереке жəне демалыс күндерінде есептік кезеңде мемлекеттік қызметшілердің 
істеген адам-сағатының жалпы саны автоматтандырылған электрондық-өткізу жүйесінің 
деректеріне сəйкес есептеледі.

Аталған көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəні 15 балды құрайды.
35. «Еңбектің нормалануы» көрсеткіші бойынша ЖАО есептеуді бағалау мынадай 

формула арқылы есептеледі:

мұнда:
N – «Еңбектің нормалануы» көрсеткіші бойынша ЖАО бағалау;
k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіру коэффициенті (15);
a – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамасында C сұрағының «жұмыстан кейін 

қалып, демалыс күндері де жұмыс істеймін» нұсқасын белгілеген ЖАО қызметкерлерінің 
саны;

b – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамасында С сұрағының «аптасына бірнеше 
рет» нұсқасын белгілеген ЖАО қызметкерлерінің саны;

c – сауалнама алынған қызметкерлердің жалпы саны; 
1 – алынған нəтижелерді балдық мəнге келтіру көрсеткіші;
0,5 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамасында С сұрағының «аптасына бірнеше 

рет» жауап нұсқасының үлестік мəнін төмендету үшін қатаңдық көрсеткіші.
Аталған көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəн 15 балды құрайды.
36. «Еңбек жағдайына қанағаттану» (Т) көрсеткіш бойынша бағалау мемлекеттік 

қызметшілердің сауалнамасының нəтижелері негізделеді. Бұл көрсеткіш мемлекеттік 
қызметшілердің мемлекеттік органда жасалған еңбек жағдайына қатынасын бағалайды.

37. «Еңбек жағдайына қанағаттану» көрсеткіші (Т) мынадай формула арқылы 
есептеледі:

мұнда:
T – «Еңбек жағдайына қанағаттану» көрсеткіші бойынша бағалау;
k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіру коэффициенті (5);
i1 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 1 тұжырыммен келісу индексі;
i2 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 2 тұжырыммен келісу индексі;
i3 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 3 тұжырыммен келісу индексі;
i4 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 4 тұжырыммен келісу индексі.
Көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəн 5 балды құрайды.
38. «Мемлекеттік органдағы басқару тəжірибесі» көрсеткіші (Y) мынадай формула 

арқылы есептеледі:

мұнда: 
Y– «Мемлекеттік органдағы басқару тəжірибесі» көрсеткіші бойынша бағалау;
k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіру коэффициенті (5);
i5 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 5 тұжырыммен келісу индексі;
i6 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 6 тұжырыммен келісу индексі;
i7 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 7 тұжырыммен келісу индексі;
i8 – м мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 8 тұжырыммен келісу индексі;
i9 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 9 тұжырыммен келісу индексі;
i10 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 10 тұжырыммен келісу индексі.
Көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəн 5 балды құрайды.
39. Тұжырыммен келісу индексі (i) 1-ден 5-ке дейінгі шəкіл бойынша бағаны 0-ден 

1-ге дейінгі бағалауға аудару үшін қолданылады. Есептеу формуласы:

мұнда:
i – тұжырыммен келісу индексі;

x – сауалнамаға сəйкес 1-ден 5-ке дейінгі шəкіл бойынша бағалаудың орташа 
арифметикалық мəні (сауалнама алынған тұлғалардың санына бөлінген тұжырымдар 
мəнінің сомасы);

1 – 0-ден 1-ге дейінгі шəкіл бойынша 0-ге сəйкес келетін бағалаудың ең төменгі 
орташа арифметикалық мəні;

4 – 1-ден 5-ке дейінгі шəкіл бойынша ең жоғарғы (5) жəне ең төменгі (1) мəндерінің 
айырмашылығы.

4-параграф. «Меритократия жəне ұйымдастырушылық мəдениет» критерийі 
бойынша бағалау

40. Аталаған критерий бойынша бағалау осы Əдістеменің 6-тармағының 3) жəне 
4) тармақшаларында көрсетілген мемлекеттік органдардың есептік деректері жəне 
мемлекеттік қызметшілердің сауалнамасының нəтижелері негізінде жүргізіледі.

41. «Меритократия жəне ұйымдастырушылық мəдениет» (M) критерийі бойынша 
бағалау мынадай формула арқылы есептеледі:

,
мұнда:
М – «Меритократия жəне ұйымдастырушылық мəдениет» критерийі бойынша 

мемлекеттік органды бағалау;
A – «Конкурстық рəсімдердің ашықтығы» көрсеткіші; 
B – «Меритократияны сақтау» көрсеткіші;
C – «Мансаптық өсу» көрсеткіші;
D –«Мемлекеттік органда көтермелеудің ашықтығы» көрсеткіші; 
E – «Əдеп жəне ұжымдағы өзара қарым-қатынас» көрсеткіші;
F – «Мемлекеттік органның міндеттерін іске асырудағы үлесі» көрсеткіші. 
Аталған критерий бойынша ең жоғарғы мəні 45 балды құрайды.
42. «Конкурстық рəсімдердің ашықтығы» көрсеткіші бойынша бағалауды есептеу 

тəртібі (A):

мұнда:
А – «Конкурстық рəсімдердің ашықтығы» көрсеткіші бойынша бағалау;
k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіру коэффициенті (5);
a – мемлекеттік органда қадағалаушылардың қатысуымен бос лауазымдарға 

орналасуға өткізілген конкурстарының саны;
b – бос лауазымдарға орналасуға өткізілген конкурстардың жалпы саны.
Көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəн 15 балды құрайды.
43. «Меритократияны сақтау» көрсеткіші бойынша бағалауды есептеу тəртібі (B):

мұнда: 
В – «Меритократияны сақтау» көрсеткіші;
k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіру коэффициенті (5);
i11 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 11 тұжырыммен келісу индексі;
i12 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 12 тұжырыммен келісу индексі.
Көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəн 5 балды құрайды.
44. «Мансаптық өсу» көрсеткіші бойынша бағалауды есептеу тəртібі (C):

мұнда:
к – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіру коэффициенті (10);
a – аталған мемлекеттік органның қызметкерлерінің қатарынан есептік кезеңде осы 

мемлекеттік органда жоғары лауазымға тағайындалған мемлекеттік қызметшілердің 
саны;

b – есептік кезеңде мемлекеттік органда бір жыл ішінде жоғары лауазымға 
тағайындалған мемлекеттік қызметшілердің жалпы саны (төменгі деңгейдегі лауа-
зымдардан басқа);

Көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəн 10 балды құрайды.
45. «Мемлекеттік органда көтермелеудің ашықтығы» көрсеткіші (D) мынадай фор-

мула арқылы есептеледі:

мұнда:
D – «Мемлекеттік органда көтермелеудің ашықтығы» көрсеткіші;
k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіру коэффициенті (5);
i13 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 13 тұжырыммен келісу индексі;
i14 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 14 тұжырыммен келісу индексі;
i15 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 15 тұжырыммен келісу индексі.
Бұл көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəн 5 балды құрайды.
46. «Əдеп жəне ұжымдағы өзара қарым-қатынас» (E) көрсеткіші мынадай форму-

ла арқылы есептеледі:

мұнда:
E – «Əдеп жəне ұжымдағы өзара қарым-қатынас» көрсеткіші;
k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіру коэффициенті (5);
i16 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 16 тұжырыммен келісу индексі;
i17 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 17 тұжырыммен келісу индексі;
i18 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 18 тұжырыммен келісу индексі;
i19 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 19 тұжырыммен келісу индексі;
i20 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 20 тұжырыммен келісу индексі.
Көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəн 5 балды құрайды.
47. «Мемлекеттік органның міндеттерін іске асырудағы үлесі» көрсеткіші (F) мына-

дай формула арқылы есептеледі:

мұнда:
F – «Мемлекеттік органның міндеттерін іске асырудағы үлесі» көрсеткіші;
k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіру коэффициенті (5);
i21 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 21 тұжырыммен келісу индексі;
i22 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 22 тұжырыммен келісу индексі;
i23 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 23 тұжырыммен келісу индексі;
i24 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 24 тұжырыммен келісу индексі;
i25 – мемлекеттік қызметшілердің сауалнамадағы 25 тұжырыммен келісу индексі.
Көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəн 5 балды құрайды.
48. Тұжырыммен келісу индексі (i) 1-ден 5-ке дейінгі шəкіл бойынша бағаны 0-ден 

1-ге дейінгі бағалауға аудару үшін қолданылады. Есептеу формуласы:

мұнда:
i – тұжырыммен келісу индексі;
x – сауалнамаға сəйкес 1-ден 5-ке дейінгі шəкіл бойынша бағалаудың орташа 

арифметикалық мəні (сауалнама алынған тұлғалардың санына бөлінген тұжырымдар 
мəнінің сомасы);

1 – 0-ден 1-ге дейінгі шəкіл бойынша 0-ге сəйкес келетін бағалаудың ең төменгі 
орташа арифметикалық мəні;

4 – 1-ден 5-ке дейінгі шəкіл бойынша ең жоғарғы (5) жəне ең төменгі (1) мəндерінің 
айырмашылығы

5-тарау. «Ақпараттық технологияларды қолдану» бағыты бойынша бағалау
1-параграф. Жалпы ережелер

49. «Ақпараттық технологияларды қолдану» бағыты бойынша тиімділікті бағалау 
мынадай критерийлер бойынша жүзеге асырылады:

1) мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылатын ақпараттық жүйелер;
2) мемлекеттік органның функциясын автоматтандыру кезінде пайдаланылатын 

ақпараттық жүйелер; 
3) архитектуралық порталда тіркелген мемлекеттік органдардың ақпараттық 

жүйелер үлесі.
50. «Ақпараттық технологияларды қолдану» бағыты бойынша қызметтің тиімділігін 

бағалау мынадай формула арқылы есептеледі: 

мұнда: 
Н – «Ақпараттық технологияларды қолдану» бағыты бойынша жалпы балл; 
A – «Мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылатын ақпараттық 

жүйелер» критерийі бойынша балл; 
B – «Мемлекеттік органның функциясын автоматтандыру кезінде пайдаланылатын 

ақпараттық жүйелер» критерийі бойынша балл;
C – «Архитектуралық порталда тіркелген мемлекеттік органдардың ақпараттық 

жүйелер үлесі» критерийі бойынша балл.
Балдар осы Əдістемеге 11-қосымшаға сəйкес «Мемлекеттік органның ұйымдасты-

рушылық даму» блогының «Ақпараттық технологияларды қолдану» бағыты бо-
йынша мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау үшін критерийлері мен 
көрсеткіштері бойынша қойылады.

«Мемлекеттік органның ұйымдастырушылық даму» блогының «Ақпараттық тех-
нологияларды қолдану» бағыты бойынша тиімділікті бағалау ақпараттық технология-
ларды енгізуден болған əсерлерді анықтау үшін жүргізіледі. «Мемлекеттік органның 
ұйымдастырушылық даму» блогының «Ақпараттық технологияларды қолдану» бағыты 
бойынша мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау бойынша талдау жүргізу 
үшін осы Əдістемеге 7-қосымшадағы 3-кестеге сəйкес ақпараттық жүйелерді енгізуден 
төменде келтірілген əсерлердің бар болуын белгілеу қажет:

1) экономикалық əсер. Ақпараттық технологияларды қолданудан болған экономи-
калық əсерлерге мемлекеттік органның экономикалық қызметінің негізгі көрсеткіштерінің 
жақсаруы жатады; 

2) операциялық əсер. Ақпараттық технологияларды қолданудан болған операция-
лық əсерлерге операцияны орындауға арналған уақытша шығындардың төмендеуі, 
қызметкерлердің еңбек жүктемелерінің төмендеуі, орындаушылық тəртіпке бақылаудың 
артуы сияқты əсерлер жатады. Бұдан басқа, операциялық əсерлерге, сондай-ақ 
операция жасау барысында өңделетін ақпараттың расталуы мен сақталуының арт-
тыруы да жатады (мысалы, ЭҚАБЖ-дағы тапсырмалардың есеп беруге міндеттілігі 
жəне сақталуы);

3) стратегиялық əсер. Ақпараттық технологияларды қолданудан болған стратегия-
лық əсерлерге тек күнделікті АТ-рəсімдерінің жақсаруын ғана емес, мемлекеттік 
органның, сондай-ақ жетекшілік еткен саланың да стратегиялық мақсаттары мен 
міндеттерінің тиімді орындалуына жəрдемдесуді де жатқызуға болады. Бұдан басқа, 
мемлекеттік басқару жүйесінің бұдан əрі стратегиялық жəне ұйымдастырушылық да-
муы үшін тəжірибе жинақтау ретінде оң əсер де ескерілуі мүмкін; 

4) ынталандырушылық əсер. Ақпараттық технологияларды қолданудан болған 
ынталандырушылық əсерлерге «қолмен жасайтын жұмыстың» төмендеуіне байланыс-
ты, қызметкерлердің қанағаттану деңгейінің артуын, сондай-ақ жұмыстың неғұрлым 
инновациялық əдістеріне көшуді жатқызуға болады. 

2-параграф. «Мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылатын 
ақпараттық жүйелердің үлесі» критерийі бойынша бағалау

51. «Мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылатын ақпараттық 
жүйелер» критерийі бойынша бағалау бағаланатын мемлекеттік органдар тарапынан 
осы Əдістемеге 7-қосымшадағы 1-кестеге сəйкес нысан бойынша ұсынылған есептің 
негізінде жүргізіледі.

52. Осы критерий бойынша бағалау мынадай көрсеткіштер бойынша жүргізіледі:
1) Мемлекеттік органдардың, ұйымдардың жетекшілік ететін салалары мен аяла-

рында ведомстволық, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді пайдалану;
2) басқа мемлекеттік органның ақпараттық жүйесін пайдалану.
53. «Мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылатын ақпараттық 

жүйелер» критерийі бойынша бағалау мынадай формула арқылы есептеледі:

мұнда:

 – Мемлекеттік органдардың, ұйымдардың жетекшілік ететін салалары мен ая-
ларында ведомстволық, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді пайдалану;

 – Басқа мемлекеттік органның ақпараттық жүйесін пайдалану.
Аталған критерий бойынша ең жоғарғы мəні 40 балды құрайды.
54. «Мемлекеттік органдардың, ұйымдардың жетекшілік ететін салалары мен 

аяларында ведомстволық, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді пайдалану» көрсеткіші 
мынадай формула арқылы есептеледі:

мұнда: 

 – Мемлекеттік органдардың, ұйымдардың жетекшілік ететін салалары мен ая-
ларында ведомстволық, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді пайдалану;

m – Мемлекеттік органдардың, ұйымдардың жетекшілік ететін салалары мен 
аяларындағы ведомстволық, сондай-ақ ақпараттық жүйелермен автоматтандырылған 
мемлекеттік қызметтердің саны;

i – мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің тізіліміне сəйкес мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің жалпы саны; 

k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіру коэффициенті 20-ға тең.
Аталған көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəні 20 балды құрайды.
55. «Басқа мемлекеттік органның ақпараттық жүйесін пайдалану» көрсеткіші мы-

надай формула арқылы есептеледі:

мұнда: 

 – басқа мемлекеттік органның ақпараттық жүйесін пайдалану;

– басқа мемлекеттік органның ақпараттық жүйесімен автоматтандырылған 
мемлекеттік қызметтердің саны;

i – мемлекеттіктік көрсетілетін қызметтердің тізіліміне сəйкес мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердің жалпы саны; 

k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіру коэффициенті 20-ға тең.
Аталған көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəні 20 балды құрайды.
56. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді автоматтандыру мүмкін емес болған 

жағдайда, бағаланатын мемлекеттік орган ақпараттандыру саласындағы уəкілетті 
мемлекеттік орган бекітетін Мемлекеттік қызметтерді көрсету процестерін оңтайлан-
дыру жөніндегі жұмыс жоспарын (бұдан əрі – Жоспар) ұсынады. Осы жоспарда 
қарастырылмаған автоматтандыруға жататын мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
аталған критерийді есептеу негізінде ескерілмейді.

3-параграф. «Мемлекеттік органның функциясын автоматтандыру кезінде 
пайдаланылатын ақпараттық жүйелердің үлесі» критерийі бойынша бағалау

57. «Мемлекеттік органның функциясын автоматтандыру кезінде пайдаланылатын 
ақпараттық жүйелердің үлесі» критерийі бойынша бағалау бағаланатын мемлекеттік 

органдар тарапынан осы Əдістемеге 7-қосымшадағы 1-кестеге сəйкес нысан бойынша 
ұсынылған есептің негізінде жүргізіледі. 

58. Ведомствоаралық сипаттағы функцияларды автоматтандыру кезінде ақпараттық 
жүйелер, электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі, электрондық құжат ай-
налымы жүйесі жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталы есепке алынады.

59. Аталған критерий бойынша бағалау мынадай көрсеткіштер бойынша 
бағаланады:

1) мемлекеттік органдардың, ұйымдардың жетекшілік ететін салалары мен аяла-
рында ведомстволық, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді пайдалану;

2) басқа мемлекеттік органның ақпараттық жүйесін пайдалану.
60. «Мемлекеттік органның функциясын автоматтандыру кезінде пайдаланыла-

тын ақпараттық жүйелердің үлесі» критерийі бойынша бағалау мынадай формула 
арқылы есептеледі:

 
мұнда:

 – мемлекеттік органдардың, ұйымдардың жетекшілік ететін салалары мен ая-
ларында ведомстволық, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді пайдалану;

 – Басқа мемлекеттік органның ақпараттық жүйесін пайдалану.
 Аталған критерий бойынша ең жоғарғы мəні 40 балды құрайды.
61. «Мемлекеттік органдардың, ұйымдардың жетекшілік ететін салалары мен 

аяларында ведомстволық, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді пайдалану» көрсеткіші 
мынадай формула арқылы есептеледі:

мұнда: 

 – мемлекеттік органдардың, ұйымдардың жетекшілік ететін салалары мен ая-
ларында ведомстволық, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді пайдалану; 

m – мемлекеттік органдардың, ұйымдардың жетекшілік ететін салалары мен 
аяларындағы ведомстволық, сондай-ақ ақпараттық жүйелермен автоматтандырылған 
функциялардың саны;

i – Мемлекеттік органның ережесіне сəйкес функциялардың жалпы саны;
k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіру коэффициенті 20-ға тең.
Аталған көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəні 20 балды құрайды.
62. «Басқа мемлекеттік органның ақпараттық жүйесін пайдалану» көрсеткіші мы-

надай формаула арқылы есептеледі:

мұнда: 

 – басқа мемлекеттік органның ақпараттық жүйесін пайдалану;

 – басқа мемлекеттік органның ақпараттық жүйесімен автоматтандырылған 
функциялардың саны; 

i – Мемлекеттік органның ережесіне сəйкес функциялардың жалпы саны;
k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіру коэффициенті 20-ға тең.
Аталған көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəні 20 балды құрайды.
63. Функцияны автоматтандыру мүмкін емес болған жағдайда, бағаланатын 

мемлекеттік орган функцияны автоматтандыру мүмкін еместігі туралы талдау 
ұсынады. Талдау ұсынылған жағдайда аталған функциялар осы критерийді есептеу 
кезінде ескерілмейді. 

4-параграф. «Архитектуралық порталда тіркелген мемлекеттік органдардың 
ақпараттық жүйелерінің үлесі» критерийі бойынша бағалау

64. «Архитектуралық порталда тіркелген мемлекеттік органдардың ақпараттық 
жүйелер үлесі» критерийі бойынша бағалау Тіркеу қағидаларына сəйкес жүзеге 
асырылады.

65. Аталған параметр бойынша бағалаудың қайнар көзі бағаланатын мемлекеттік 
орган тарапынан осы Əдістемеге 7-қосымшадағы 2-кестеге сəйкес нысан бойынша 
ұсынылған есептілік жəне архитектуралық порталдағы мəліметтер болып табылады. 

66. «Архитектуралық порталда тіркелген мемлекеттік органдардың ақпараттық 
жүйелер үлесі» критерийі бойынша бағалау мынадай формула арқылы есептеледі:

 
мұнда:
C – архитектуралық порталда тіркелген бағаланатын мемлекеттік органдардың 

ақпараттық жүйелерінің үлесі;
m – ақпараттық жүйелерді тіркеу үшін бағаланатын мемлекеттік органның ұсынған 

құжаттарының саны;
3 – Тіркеу қағидаларына сəйкес құжаттардың саны (ақпараттық жүйеге сипаттама, 

мемлекеттік органның ақпараттық жүйесін тəжірибелік пайдалануға енгізу актісі жəне 
техникалық құжаттама);

n – бағаланатын мемлекеттік органның ақпараттық жүйелерінің жалпы саны;
k – 20-ға тең коэффициент.
Аталған критерий бойынша ең жоғарғы мəні 20 балды құрайды.

6-тарау. 
Мемлекеттік органның ұйымдастырушылық даму

тиімділігін жалпы бағалау
67. Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму тиімділігін жалпы бағалау 

мынадай формула арқылы айқындалады:

мұнда:
О – «Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму» блогы бойынша жал-

пы бағалау;
H – «Персоналды басқару» бағыты бойынша қорытынды бағалау;
I – «Ақпараттық технологияларды қолдану» бағыты бойынша қорытынды бағалау.
68. Бағалаудан алынған нəтижеге сəйкес бағаланатын мемлекеттік орган қызметінің 

тиімділігі дəрежесі айқындалады. Бағаланатын мемлекеттік орган қызметінің тиімділігі 
жоғары. Бағаланатын мемлекеттік орган қызметінің тиімділігінің жоғары дəрежесі 90-
нан 100 балға дейін, орташа деңгейі 70-тен 89,99 балға дейін, төменгі дəреже 50-ден 
69,99 балға дейін сəйкес келеді. Бағалау нəтижесі бойынша 49,99-дан кем балл жинаған 
бағаланатын мемлекеттік органның қызметі тиімсіз деп танылады. 

7-тарау. 
Мемлекеттік органның ұйымдастырушылық даму тиімділігін бағалау 

нəтижелері туралы қорытынды
69. Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігі осы Əдістемеге 12-қосымшаға 

сəйкес нысан бойынша «Мемлекеттік органның ұйымдастырушылық даму» блогының 
«Персоналды басқару» бағыты бойынша мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті 
орган қызметінің тиімділігін бағалау нəтижелері туралы қорытынды жасайды жəне 
мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органға ұсынады.

70. Қазақстан Республикасы Президенті Əкімшілігінің мемлекеттік қызмет істері 
жөніндегі уəкілетті органға «Персоналды басқару» бағыты бойынша тиімділігін бағалау 
нəтижелеріне шағымдану рəсімін өткізгеннен кейін тиімділікті бағалау нəтижелері тура-
лы қорытынды ақпараттандыру саласындағы уəкілетті органға кейіннен «электрондық 
үкіметтің» сервистік интеграторына жіберіле отырып енгізіледі. 

71. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі осы Əдістемеге 
13-қосымшаға сəйкес нысан бойынша «Мемлекеттік органның ұйымдастырушылық 
даму» блогының «Ақпараттық технологияларды қолдану» бағыты бойынша ақпарат-
тандыру саласындағы уəкілетті орган қызметінің тиімділігін бағалау нəтижелері туралы 
қорытынды жасайды жəне ақпараттандыру саласындағы уəкілетті органға ұсынады.

72. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің ақпараттандыру 
саласындағы уəкілетті органға «Ақпараттық технологияларды қолдану» бағыты бо-
йынша тиімділігін бағалау нəтижелеріне шағымдану рəсімін өткізгеннен кейін тиімділікті 
бағалау нəтижелері туралы қорытынды «электрондық үкіметтің» сервистік интегра-
торына енгізіледі.

73. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган осы Əдістемеге 12-қосым-
шаға сəйкес нысан бойынша «Мемлекеттік органның ұйымдастырушылық даму» 
блогының «Персоналды басқару» бағыты бойынша бағаланатын мемлекеттік 
органдардың қызметінің тиімділігін бағалау нəтижелері туралы қорытынды жасайды 
жəне бағаланатын мемлекеттік органдарға ұсынады.

74. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган тиімділікті бағалау 
нəтижелеріне шағымдану рəсімін өткізгеннен кейін «Персоналды басқару» бағыты 
бойынша тиімділікті бағалау нəтижелері туралы қорытындыны «электрондық үкіметтің» 
сервистік интеграторына ұсынады.

75. «Электрондық үкіметтің» сервистік интеграторы осы Əдістемеге 13-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша «Мемлекеттік органның ұйымдастырушылық даму» блогының 
«Ақпараттық технологияларды қолдану» бағыты бойынша бағаланатын мемлекеттік 
органдар қызметінің тиімділігін бағалау нəтижелері туралы қорытындыны жасайды 
жəне бағаланатын мемлекеттік органдарға ұсынады.

«Мемлекеттiк органның ұйымдастырушылық даму» блогы бойынша бағаланатын 
мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау нəтижелері туралы қорытын-
дыларды (бұдан əрі - Қорытынды) «электрондық үкіметтің» сервистік интеграторы осы 
Əдістемеге 14-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қалыптастырады жəне мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі уəкілетті органға ұсынады. 

8-тарау. 
Қайта ұйымдастырылған жəне таратылған мемлекеттік органдарды 

бағалау тəртібі
76. Бағаланатын мемлекеттік органды бағаланатын жылдың бірінші жартыжыл-

дығында қайта ұйымдастырылған немесе таратылған жағдайда, аталған органды 
бағалау құқықтық мирасқор-мемлекеттік органды бағалау шеңберінде жүзеге асыры-
лады жəне құқықтық мирасқор-мемлекеттік органды бағалаудың қорытынды балын 
есептеу кезінде ескеріледі.

77. Бағаланатын мемлекеттік орган бағаланатын жылдың екiншi жартыжылдығында 
қайта ұйымдастырылған немесе таратылған жағдайда, оның қызметiне талдау 
жүргiзiледi, оның нəтижесi құқықтық мирасқор-мемлекеттік органды бағалау шеңберінде 
ескерiледi жəне ұсынымдар ретiнде пайдаланылады.

78. Бағаланатын мемлекеттік орган бағаланатын кезеңнен кейінгі жылдың басы-
нан бастап, мемлекеттік органдардың есептік деректерді беру мерзімдері бағалау 
кестесінде белгіленгенге дейінгі кезеңде қайта ұйымдастырылған немесе таратылған 
жағдайда, берілген функциялар мен өкілеттіктерді бағалау нəтижелері құқықтық 
мирасқор-мемлекеттік органға ұсыным ретінде жіберіледі. 

9-тарау. 
Бағалау нəтижелеріне шағымдану тəртібі

79. Бағалау нəтижелерін алған сəттен бастап, бағаланатын мемлекеттік орган 
бағалау нəтижелерімен келіспеген жағдайда, бес жұмыс күні ішінде бағалауға уəкілетті 
органға растайтын құжаттарымен наразылығын жібереді. 

80. Бағалау нəтижелеріне қарсылықтар болмаған жағдайда, бағаланатын 
мемлекеттік орган бес жұмыс күні ішінде бағалауға уəкілетті органдарға тиісті хабар-
ламаны ұсынуы тиіс. Белгіленген мерзім өткеннен кейін бағаланатын мемлекеттік 
органдардың қарсылықтары қабылданбайды.

81. «Персоналды басқару» бағыты бойынша шағымдану рəсімін жүргізу үшін 
негізделген қарсылықтар келіп түскен жағдайда, мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органда арнайы комиссия құрылады, оның құрамына қарсылықтар жіберген 
мемлекеттік органдарды бағалауға қатысқан қызметкерлер кіре алмайды. Арнайы 
комиссияның саны мен құрамы оны бағалауға уəкілетті органмен айқындалады, бірақ 
кемінде 5 адам болуы тиіс.

82. «Ақпараттық технологияларды қолдану» бағыты бойынша шағымдану рəсім-
дерін өткізу үшін ақпараттандыру саласындағы уəкілетті органда арнайы комиссия 
құрылады, оның құрамына қарсылықтар жіберген мемлекеттік органдарды бағалауға 
қатысқан қызметкерлер кіре алмайды. Арнайы комиссияның саны мен құрамы оны 
бағалауға уəкілетті органмен айқындалады, бірақ 5 адамнан кем болмауы тиіс.

83. Растайтын құжаттары бар бағаланатын мемлекеттік органдардың қарсылық-
тарын алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде бағалауға уəкілетті органдарда 
осы Əдістемеге 15-қосымшаға сəйкес нысан бойынша келіспеушіліктер кестесі 
қалыптастырылады жəне Арнайы комиссияның қарауына ұсынылады.

84. Арнайы комиссия қарсылықтарды қарастыру жəне бағалау нəтижелерінің 
объективтілігін айқындау бойынша отырыстар өткізеді, оған бағаланатын мемлекеттік 
органдардың өкілдері, сондай-ақ мемлекеттік органдарды бағалауға қатысқан 
қызметкерлер шақырылады.

85. Арнайы комиссия бағаланатын мемлекеттік органдардың қарсылықтарымен 
келісу немесе келіспеу туралы шешім қабылдайды. 

86. Арнайы комиссия отырыстарының жəне қарсылықтарды қарау қорытындылары 
туралы алқалық шешімді қабылдаудың нəтижелері бойынша Келіспеушіліктер кестесі 
пысықталады жəне оған Арнайы комиссияның төрағасы жəне бағаланатын мемлекеттік 
органның өкілі қол қояды.

87. Жарлыққа сəйкес бағалауға уəкілетті органдар күнтізбелік он бес күн ішінде 
мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау жөніндегі комиссияның жұмыс 
органына жəне бағаланатын мемлекеттік органдарға қарсылықтарды қабылдау не-
месе қабылдамау туралы шағымданудың нəтижелерін жолдайды. Бағалауға уəкілетті 
органның қарсылықтарды қабылдау немесе қабылдамауы туралы шағымдарының 
нəтижелері қайта қарауға жатпайды.

88. Қарсылықтар қабылданған жағдайда, бағалауға уəкілетті органдар тиімділікті 
бағалау нəтижелері туралы қорытындыға тиісті түзетулер енгізеді. 

10-тарау. Есептік ақпараттардың уақтылығын, толықтығын жəне 
дəйектілігін айқындау рəсімі

89. Бағаланатын мемлекеттік органдар Бағалау кестесіне сəйкес толық жəне дəйекті 
есептік ақпаратты уақтылы ұсынады/орналастырады.

90. Егер есептік ақпаратты мерзімінен кешіктіріп, толық емес, дəлелсіз ұсынған/
орналастырған жағдайда, осы блок бойынша бағаланатын мемлекеттік органдардың 
қорытынды бағасынан айыппұл балдары шегеріледі.

91. Бағалау кестесінде көзделген мерзімінен кешіктіріп ұсынылған/ орналастырылған 
есептік ақпарат уақтылы ұсынбаған деп танылады.

Бағаланатын мемлекеттік органдардың уақтылы есептік ақпаратты ұсынбағаны/
орналастырмағаны үшін 1,5 (бір жарым) айыппұл балы шегеріледі.

 Есептік ақпараттың болмағаны үшін 2 (екі) айыппұл балы шегеріледі.
92. Есептік ақпараттың құрылымына белгіленген талаптарда көзделген элемент-

тер (қосымшалар, бөлімдер, кестелер, көрсеткіштердің мəндері жəне т.б.) жоқ есептік 
ақпарат толық емес деп танылады.

Бағаланатын мемлекеттік органдардың толық емес есептік ақпаратты ұсынғаны/
орналастырғаны үшін 2 (екі) айыппұл балы шегеріледі.

93. Қайта тексеру барысында шындыққа сəйкес келмейтін фактілер анықталған 
есептік ақпарат дəйексіз деп танылады. 

Көрсетілген фактілер бағаланатын мемлекеттік органдардың есептік ақпаратында 
қамтылған деректерді қайта тексеру қорытындысы бойынша жасалған Салыстырып 
тексеру актісінде тіркеледі.

Бағаланатын мемлекеттік органдардың дəйексіз есептік ақпаратты ұсынғаны / 
орналастырғаны үшін əрбір тіркелген фактіге 0,2 айыппұл балы шегеріледі. Дəйексіз 
ақпаратты ұсынған/орналастырған үшін айыппұл балдарының шегерілетін сомасы 
6,5 балдан аспауы тиіс.

94. Шегерімдер туралы ақпарат Қорытындыда «Қорытындылар мен ұсынымдар» 
дəйексіз деген бөлімде көрсетіледі.

(Соңы 21-бетте) 
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Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму тиімділігін бағалау 
əдістемесіне 1-қосымша

нысан
Шығу сұхбатының нəтижелері туралы ақпарат

№ 
р/с

Құрылымдық бөлімшенің 
атауы

Есептік кезеңде 
қызметтен 
шығарылған 
мемлекеттік 

қызметшілердің 
саны

Мемлекеттік 
қызметшілермен 
өткізілген шығу 
сұхбаттарының 
саны (жазбаша 

түрде)

Мемлекеттік 
қызметшілердің 

қызметтен 
шығу себебі
Атауы Саны 

1 Мемлекеттік органның 
орталық аппараты (де-
партамент, басқарма 
жəне т.б.)

1.1 Мемлекеттік органның 
аумақтық бөлімшелері

2 Мемлекеттік органның ве-
домстволары (басшылық 
жəне т.б.)

2.2 Ведомствоның аумақтық 
бөлімшелері

… …
Барлығы

Мемлекеттік органның басшысы        _____ ___________________ 
                      (қолы) (колды таратып жазуы)
Мемлекеттік органның тиісті 
құрылымдық бөлімшесінің басшысы  _____ ____________________ 
                      (қолы) (колды таратып жазуы)
 
                       20___жылғы «____»__________

Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму тиімділігін бағалау 
əдістемесіне 2-қосымша

нысан

Мемлекеттік қызметшілердің жұмыс істеген адам-сағатының
саны туралы ақпарат

№ 
р/с

Мемлекеттік органның 
штаттық кестесіне 
сəйкес құрылымдық 

бөлімшенің толық атауы

Жұмыс 
уақытында 
құрылымдық 
бөлімшеде 

жұмыс істеген 
адам-сағатының 

саны

Демалыс жəне 
мереке күндері 
құрылымдық 
бөлімшеде 

жұмыс істеген 
адам-сағатының 

саны

Құрылымдық 
бөлімше-
лердің ор-
таша нақты 

саны *

1 Мемлекеттік органның 
орталық аппараты 
(ақпарат департамент, 
басқарма жəне тағы 
басқа түрде ұсынылады)

1.1 Департамент атаулары
...

1.1.1 Департамент 
басқармаларының 
атауы
...

1.2 Мемлекеттік органның 
аумақтық бөлімшелері

2 Мемлекеттік органың 
ведомстволары 
(ақпарат басқармалар 
жəне басқада түрде 
ұсынылады)

2.1 Басқарма атауы
…

2.2 Ведомствоның аумақтық 
бөлімшелері
Барлығы

* əрбір тоқсанның соңғы күніне бағаланатын мемлекеттік органның құрылымдық 
бөлімшесіндегі қызметкерлердің нақты санын айқындайды жəне жылдың тоқсандар 
санына бөлінеді (4).

Мемлекеттік органның басшысы  _____ ___________________ 
    (қолы) (колды таратып жазуы)

Мемлекеттік органның тиісті құрылымдық 
бөлімшесінің басшысы  _____ ____________________
    (қолы) (колды таратып жазуы)
 
    20___жылғы «____»__________

Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму тиімділігін бағалау 
əдістемесіне 3-қосымша

нысан

Мемлекеттік органдағы бос лауазымдарға орналасуға арналған конкурстарға 
байқаушылардың қатысуы туралы ақпарат

№ 
р/с

Есептік кезеңде мемлекеттік органдағы бос лауазымдарға 
орналасуға арналған конкурстар (конкурс өткізу туралы 

хаттаманың нөмірін көрсете отырып)

Бақылаушының 
болуы*

иə жоқ
Осы мемлекеттік органның мемлекеттік қызметшілер арасында ішкі конкурс

1
2
3
…

Барлық мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілер арасында ішкі 
бəсекелестік

1
2
3
…

Жалпы конкурс
1
2
3
…

* «иə» немесе «жоқ» бағанына белгі қою

Есептік кезеңде өткізілген барлық конкурстар: __________ (санын жазу).
Оның ішінде бақылаушылар: ________________ (санын жазу)

Мемлекеттік органның басшысы  _____ ___________________ 
    (қолы) (колды таратып жазуы)
Мемлекеттік органның тиісті 
құрылымдық бөлімшесінің басшысы _____ ____________________ 
   (қолы) (колды таратып жазуы)
 
    20___жылғы «____»__________

Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму тиімділігін бағалау 
əдістемесіне 4-қосымша

нысан
Мемлекеттік органдар қызметкерлерінің қызмет

бойынша ілгерілеуі туралы ақпарат
№
р/с

Мемлекеттік 
орган ішінде 
жоғары 
лауазымға 
тағайын-
далған 
тұлғаның 
толық ТАƏ 
(бар болса)

Мемлекеттік 
лауазымның сана-
тын көрсете оты-
рып, мемлекеттік 
органның штат 
кестесіне сəйкес 
құрылымдық 
бөлімшенің (бө-
лімнің, басқар-
маның, депар-
таменттің) толық 
атауын көр сете 
отырып, лауа-

зымның толық 
атауы

Мемлекеттік 
лауазымның сана-
тын көрсете отырып, 
мемлекеттік органның 
штат кестесіне 
сəйкес құрылымдық 
бөлімшенің (бөлімнің, 
басқарманың, 
департаменттің) 
толық атауын 
көрсете отырып, 
бұрын атқарылған 
лауазымның толық 
атауы

Лауазымға 
қабылданған 
күні, 
тағайындау 
туралы 
бұйрықтың 
нөмірі 

…
Барлығы
Мемлекеттік органда лауазымға тағайындалған мемлекеттік қызметкерлер туралы 
ақпарат (төменгі лауазымдады санамағанда)
№
р/с

Мемлекеттік 
орган ішінде 
жоғары 
лауа зымға 
тағайындалған 
тұлғаның 
толық ТАƏ 
(бар болса)

Мемлекеттік органның 
штат кестесіне сəйкес 
құрылымдық бөлімшенің 
(бөлімнің, басқарманың, 
департаменттің) толық 
атауын көрсете отырып, 
лауазымның толық атауы

Лауазымға қабылданған 
күні, тағайындау туралы 
бұйрықтың нөмірі

Мемлекеттік органның басшысы _____ ___________________ 
    (қолы) (колды таратып жазуы)
Мемлекеттік органның тиісті құрылымдық 
бөлімшесінің басшысы  _____ ____________________ 
   (қолы) (колды таратып жазуы)
   20___жылғы «____»__________

Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму тиімділігін бағалау 
əдістемесіне 5-қосымша

нысан
Мемлекеттік органның штат саны туралы ақпарат

Тоқсанның соңғы күніндегі штаттық кестеге 
сəйкес əкімшілік лауазымдардың саны. 

1 тоқсан 2 тоқсан 3 тоқсан 4 тоқсан

Мемлекеттік органның басшысы _____ ___________________ 
    (қолы) (колды таратып жазуы)
Мемлекеттік органның тиісті құрылымдық
бөлімшесінің басшысы  _____ ____________________ 
   (қолы) (колды таратып жазуы)
 
    20___жылғы «____»__________

Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму тиімділігін
бағалау əдістемесіне 6-қосымша

нысан

Мемлекеттік органда үш жылдан аса үздіксіз жұмыс істеп келе жатқан 
мемлекеттік қызметшілердің саны туралы ақпарат

 
№ 
р/с

Мемлекеттік органның штаттық 
кестесіне сəйкес құрылымдық 

бөлімшенің толық атауы

ТАƏ (бар болған 
жағдайда)/
қызметке 

тағайындалуы ту-
ралы бұйрық(тар) 
күні мен номері

Мемлекеттік ор-
ганда үш жыл-

дан артық жұмыс 
жасаған мемлекеттік 
қызметкерлердің 

саны
1 Мемлекеттік органның орталық 

аппараты (ақпарат департамент, 
басқарма жəне тағы басқа түрде 
ұсынылады)

1.1 Департамент атаулары
...

1.1.1 Департамент басқармаларының 
атауы
...

1.2 Мемлекеттік органның аумақтық 
бөлімшелері

2 Мемлекеттік органың ведомство-
лары (ақпарат басқармалар жəне 
басқада түрде ұсынылады)

2.1 Басқарма атауы
…

2.2 Ведомстванын аумақтық 
бөлімшелері
Барлығы

Мемлекеттік органның басшысы  _____ ___________________ 
    (қолы) (колды таратып жазуы)

Мемлекеттік органның тиісті құрылымдық
бөлімшесінің басшысы  _____ ____________________ 
   (қолы) (колды таратып жазуы)
 
   20___жылғы «____»__________

(Соңы. Басы 19-20-беттерде) Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму
тиімділігін бағалау əдістемесіне 7-қосымша

Нысан
Ақпараттық технологияларды қолдану бойынша есеп 
 ________________________________________________ 

 ( ОМО/ЖАО атауы)
Көрсеткіштер бойынша есеп:
1) мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылатын ақпараттық жүйелер;
2) мемлекеттік органның функцияларын автоматтандыру кезінде пайдаланылатын 

ақпараттық жүйелер;
3) архитектуралық порталда тіркелген ақпараттық жүйелердің үлесі.

1-кесте. «Мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылатын ақпараттық 
жүйелер» жəне «Мемлекеттік органның функцияларын автоматтандыру кезінде пай-
даланылатын ақпараттық жүйелер» крийтерилері бойынша. 

№
р/с

Ақпа-
раттық 
жүйе-
лердің 
атауы 

Мемле-
кеттік 

органның 
функ-
циясы 

Мемле-
кеттік 

органның 
мемле-
кеттік 
көрсе-
тілетін 
қызметі 

Ақпараттық 
жүйе иесінің 

атауы 
(мемлекеттік 
органның, 

ведомстволық 
бағыныстағы 
ұйымның)

Функциянын/
мемлекеттік 
қызметтің 
автоматтан-

дырылған мерзімі
Ескерту (НТҚ 

сəйкес автоматтан-
дыру процесі)

НТҚ 
бар 
бо-
луы

1 2 3 4 5 6
...
Барлығы

2-кесте. «Архитектуралық порталда тіркелген мемлекеттік органдардың ақпараттық 
жүйелер үлесі» көрсеткіші бойынша.
№
 р/с

Ақпараттық 
жүйелердің 

атауы

Архитектуралық порталда тіркелген мемлекеттік органдардың 
ақпараттық жүйелерінің үлесі

Ақпараттық 
жүйе сипатта-

масы

Мемлекеттік органның ақпараттық 
жүйесін тəжірибелік пайдалануға 

енгізу актісі

Техникалық 
құжаттама

1 2 3 4 5 
 *архитектуралық порталда талапты құжаттардың бар болуы ия/жоқ белгісімен 

белгіленеді.

3-кесте. Ақпараттық технологияларды енгізуден болған əсер. 
№ 
р/с

Əсердің атауы Əсердің болуы 
иə/жоқ

Сипаттамасы Расстайтын құжаттар (бар 
болған жағдайда)

1 Экономикалық 
2 Операциялық 
3 Стратегиялық 
4 Уəждемелік 

Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму тиімділігін бағалау 
əдістемесіне 8-қосымша

нысан
Есептік ақпаратта қамтылған деректерді қайта тексеру

қорытындылары бойынша
САЛЫСТЫРУ АКТІСІ

___________________________________________________________________
          (ОМО/ЖАО атауы)
 ____________________
        (есептік кезең)\
№ Атауы Есептелетін балдар

1 Толық емес ақпаратты ұсыну/орналастыру 
2 Дəйексіз ақпаратты ұсыну/орналастыру
3 Есептік ақпаратты уақтылы ұсынбау
4 Есептік ақпараттың жоқтығы
БАРЛЫҒЫ:

 1. Толық емес ақпарат ұсынылған/орналастырылған, оның ішінде есептік 
ақпараттың құрылымына орнатылған талаптармен қарастырылған келесі элемент-
тер (қосымша, бөлім, кестелер, көрсеткіштердің мағынасы жəне басқалары) жоқ, 
атап айтқанда:

1) _______________________________
2) _______________________________
Шегеру: ______ балды құрайды.
2. Дəйексіз ақпарат ұсынылған/орналастырылған. Қайта тексеру барысында 

шындыққа сəйкес келмейтін келесі фактілер анықталды:
1) _______________________________
2) _______________________________
Шегеру: ______ балды құрайды.
3. Бағалау кестесіне сəйкес мемлекеттік органның есептік ақпаратты ұсыну/ор-

наластыру мерзімі:
«____» ____________ 20 ___ жыл.
Есептік ақпаратты нақты ұсынылған күні : «___» ______ 20 ___ жыл.
4. Бағаланатын мемлекеттік органның есептік ақпараты: бар/жоқ (астын сызу).
Шегеру: ______ балды құрайды.
Қорытынды шегеру : ______ балл.
Бағалауға уəкілетті 
органның өкілі, лауазымы  _______________ _________________________________
            (күні)                  (қолы) (қолды таратып жазу)
Бағаланатын мемлекеттік 
органның өкілі, лауазымы  _______________ _________________________________
            (күні)                       (қолы) (қолды таратып жазу)

Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму тиімділігін бағалау 
əдістемесіне 9-қосымша

нысан
 Сауалнама парағы

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігі мемлекеттік органдардың персоналды басқару тиімділігін 
бағалау үшін сауалнама жүргізеді. Сауалнама анонимді болып табылады.

Сіз келесі тұжырымдармен келісесіз бе? 1-ден 5-ке дейінгі шəкіл бойынша келісу 
дəрежесін белгілеңіз, мұндағы 1 – мүлдем келіспеймін, 5 – толық келісемін. Тек бір 
ғана жауап нұсқасын таңдау керек.

Тұжырымдар (i) Жауап нұсқалары
Еңбек жағдайына қанағаттануы

1. Менің мемлекеттік органымның 
жұмысына мен қанағатанамын 

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

2. Менің мемлекеттік органымның 
жұмысы беделді деп санаймын

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

3. Менің жұмысымды орындау үшін 
барлық қажеттіліктер бар (техникалық 
жабдықтар, кеңсе техникасы, кеңсе та-
уарлары, жарықтандыру жəне т.б.)

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

4. Өткен жылдың көлемінде менде оқуға 
жəне кəсіби өсуге мүмкіндіктер болды

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

Мемлекеттік органдағы басқарушылық тəжірибелер 
5. Менің басшылығым жəне жоғарғы 
басшылық тапсырмаларды дұрыс 
мерзімдермен (сапалы орындалуына 
жеткілікті) тапсырады

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

6. Менің басшыларым тапсырмаларды 
орындалуына қарай қол жетімді жəне 
анық түсініктемемен тапсырады

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

7. Мен маған тапсырылған жұмысты күн 
сайын мүдірмей аяқтап үлгеремін

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

8. Өзімнің мемлекеттік органымнын 
бірінші басшысына (ведомствалық) 
жеке жəне кəсіби сұрақтарым бойынша 
жүгіне аламын

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

9. Менің тікелей басшым маған жеке 
тұлға ретінде қамқорлық танытады

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

10. Менің құрылымдық бөлімшемде 
тапсырмалар мен қажетті жұмыстарды 
орындау үшін қызметкерлер жеткілікті

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

Меритократияны сақтау
11. Менің мемлекеттік органымда 
жұмыс істеуге талантты жəне білікті 
қызметкерлерді қабылдайды

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

12. Менің мемлекеттік органым-
да жұмыста көтерілуге лайықты 
жұмысшылар ие

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

Менің мемлекеттік органымдағы ашықтық 
13. Менің мемлекеттік органымда 
қабылданылатын ынталандыру шара-
ларына ризамын (материалдық ынта-
ландыру)

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

14. Менің мемлекеттік органымда 
сыйлықақы рəсімі мен матералдық ын-
таландыру əділ жəне айқын 

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

15. Менің мемлекеттік органымда 
материалдық емес ынталандыру ша-
ралары (марапаттар, мадақтаулар, 
алғыстар, құрмет тақтасы) əділ 
қолданылады

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

Əдеп жəне ұжымдағы өзара қарым-қатынас 
16. Мен басшылық тарапынан 
бағынушыларға əдепсіз (дөрекілік, 
қорлау, əдепсіз тіл) əрекеттер 
байқамадым.

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

17. Өзімнің жұмысым үшін басшымның 
менің еңбектерімді мойындауына ри-
замын 

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

18. Менің мемлекеттік органым-
да ұлттық негізде кемсітушілік 
жағдайларына тап болған жоқпын

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

19. Менің мемлекеттік органымда жы-
ныс белгілері бойынша кемсітушілік 
жағдайларына тап болған жоқпын

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

20. Менің əріптестерім бір-біріне 
сыйластықпен жəне қызметтік əдеп 
ережесін сақтай отырып қарайды

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

Мемлекеттік органның міндеттерін іске асырудағы үлесі
21. Мен менің мемлекеттік органымның 
алдында тұрған мақсатын анық 
түсінемін

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

22. Менің жұмысымның мағынасы мен 
пайдалылығы бар деп ойлаймын

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

23. Менің жұмысымның нақты 
нəтижелері бар

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір       2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

24. Менің жұмысым азаматтарға пай-
да əкеледі

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

25. Соңғы алты ай ішінде жұмыста 
жұмысымның барысы жəне ондағы 
ілгерілеушілік туралы сұхбат алды

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

Қосымша сұрақтар
26. Сіздің ойыңызша, соңғы жылдары 
мемлекеттік қызметте қандай оң / теріс 
өзгерістер орын алды ?

өзіңіздің жауабыңызды көрсетіңіз

27. Менің жұмысым келесі топ 
тұрғындарға пайда əкеледі…

өзіңіздің жауабыңызды көрсетіңіз

28. Егер мүмкін болса, сіз өз 
жұмысыңызда / мемлекеттік органда не 
өзгертер едіңіз?

өзіңіздің жауабыңызды көрсетіңіз

29. Мен жұмыста бөгелуіме тура келеді, 
себебі … 

себебін көрсетіңіз

30. Жұмыс сапасының зардап шегуі … себебін көрсетіңіз
31. Еңбекақы мөлшері жəне басқада 
материалдық ынталандырулар мені 
қанағаттандырады.

5. Толық келісемін
4. Келісетін шығармын
3. Бəрібір
2. Келіспейтін шығармын
1. Мүлдем келіспеймін

А сұрағы. Жақын арада мемлекеттік қызметтен кетуді жоспарлап отырсыз ба? (бір 
жауап нұсқасы)
1. Жоқ 2. Иə
B сұрағы. Сіз басқа мемлекеттік органға ауысқыңыз келеді ма? (бір жауап нұсқасы)
1. Жоқ 2. Иə
С сұрағы. Басшылықтың жазба өкіміңсіз демалыс немесе мереке күндері жұмыс 
істейсіз бе, жəне жұмыстан кейін кідіресіз бе?
1. Жоқ, бұндай болған емес, 
мерзімнен тыс жұмыс істеуге 
жегу, тек басшылықтың жазба 
өкімі бойынша

3. Аптасына бірнеше рет

2. Айына бірнеше рет 4. Жұмыстан кейін қалып, демалыс күндері де 
жұмыс істеймін

Респондент туралы мəліметтер
1. Сіздің жынысыңыз: 
1) Ер 2) Əйел
2. Сіздің лауазымыңыз: 
1) Басшылық (басқарма/бөлім басшысы жəне одан да жоғары)
2) Атқарушы (сарапшы, бас сарапшы, маман жəне басқалары)
3. Еңбек өтілі:
1) 3 жылға дейін 2) 3 жылдан бастап 7 жылға дейін 3) 7 жылдан артық

Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму тиімділігін бағалау 
əдістемесіне 10-қосымша

 «Мемлекеттік органның ұйымдастырушылық даму» блогының «Персоналды 
басқару» бағыты бойынша мемлекеттік орган қызметінің тиімділігін бағалауға 

арналған критерийлері мен көрсеткіштері 
№ 
р\с

Критерий/көрсеткіш атауы Балдар

1 Мемлекеттік органның кадрлық əлеуеті 30
1.1 Персоналдың таза ауыспалығы 5
1.2 Кадрлық құрамның тұрақтылығы 5
1.3 Қайта қабылданған қызметшілердің ауыспалығы 5
1.4 Кадрлар тұрақсыздығының айналымы 5
1.5 Əлеуетті ауыспалық 5
1.6 Шығу сұхбаты 5
2 Еңбекті ұйымдастыру 25

2.1 Еңбектің нормалануы 15
2.2 Еңбек жағдайына қанағаттану 5
2.3 Мемлекеттік органдағы басқару тəжірибесі 5
3 Меритократия жəне ұйымдастырушылық мəдениет 45

3.1 Конкурстық рəсімдердің ашықтығы 10
3.2 Меритократияны сақтау 10
3.3 Мансаптық өсу 10
3.4 Мемлекеттік органда көтермелеудің ашықтығы 5
3.5 Əдеп жəне ұжымдағы өзара қарым-қатынас 5
3.6 Мемлекеттік органның міндеттерін іске асырудағы үлесі 5

Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму тиімділігін бағалау 
əдістемесіне 11-қосымша

«Мемлекеттік органның ұйымдастырушылық дамуы» блогының «Ақпараттық 
технологияларды қолдану» бағыты бойынша мемлекеттік орган қызметінің 

тиімділігін бағалау критерийлері мен көрсеткіштері
№ р\с Көрсеткіш/көрсеткіш атауы Балдар

1 Мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылатын 
ақпараттық жүйелер

40

1.1 Мемлекеттік органдардың, ұйымдардың жетекшілік ететін са-
лалары мен аяларында ведомстволық, сондай-ақ ақпараттық 
жүйелерді пайдалану

20

1.2 Басқа мемлекеттік органның ақпараттық жүйесін пайдалану 20
2 Мемлекеттік органның функциясын автоматтандыру кезінде пай-

даланылатын ақпараттық жүйелердің үлесі
40

2.1 Мемлекеттік органдардың, ұйымдардың жетекшілік ететін са-
лалары мен аяларында ведомстволық, сондай-ақ ақпараттық 
жүйелерді пайдалану

20

2.2 Басқа мемлекеттік органның ақпараттық жүйесін пайдалану 20
3 Архитектуралық порталда тіркелген мемлекеттік органдардың 

ақпараттық жүйелерінің үлесі
20

Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму тиімділігін бағалау 
əдістемесіне 12-қосымша

нысан
«Мемлекеттік органның ұйымдастырушылық даму» блогының

«Персоналды басқару» бағыты бойынша мемлекеттік орган қызметінің тиімділігін 
бағалау нəтижелері туралы қорытынды

______________________________________________________________
(ОМО/ЖАО атауы)

____________
(есептік кезең)

№ 
р/с

Бағалау көрсеткіштері Балдар

1 Мемлекеттік органның кадрлық əлеуеті
2 Еңбектің нормалануы
3 Меритократия жəне ұйымдастырушылық мəдениет

Жалпы баға:

«Персоналды басқару» саласындағы ОМО / ЖАО қызметінің тиімділігін талдау:
Қорытындылар мен ұсыныстар:
__________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Президенті 
Əкімшілігінің тиісті бөлімі/
 мемлекеттік органның басшысы  ____ __________________ 
   (қолы) (қолды таратып жазуы)
    20 ___ жылғы «____» ___________
Қазақстан Республикасы Президенті 
Əкімшілігінің тиісті бөлімі/
бағалауға уəкілетті органның тиісті
құрылымдық бөлімшесінің басшысы  _______ ____________________
    (қолы) (қолды таратып жазуы) 
 
    20 ___ жылғы «____» ___________ 

Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму тиімділігін бағалау 
əдістемесіне 13-қосымша

нысан

«Мемлекеттік органның ұйымдастырушылық даму» блогының «Ақпараттық техно-
логияларды қолдану» бағыты бойынша мемлекеттік орган қызметінің тиімділігін 

бағалау нəтижелері туралы қорытынды
 ___________________________________________________________________

(ОМО/ЖАО атауы)
__________
(есептік кезең)

№ 
р/с

Бағалау көрсеткіші Балдар 

1 Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсету кезінде пайдаланыла-
тын ақпараттық жүйелердің үлесі

2 Мемлекеттік органның функциясын автоматтандыру кезінде пайда-
ланылатын ақпараттық жүйелердің үлесі

3 Архитектуралық порталда тіркелген ақпараттық жүйелердің үлесі
Жалпы баға:

«Ақпараттық технологияларды қолдану» саласындағы ОМО / ЖАО қызметінің 
тиімділігін талдау:

Қорытындылар мен ұсыныстар:
__________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Президенті 
Əкімшілігінің тиісті бөлімі/
мемлекеттік органның басшысы  ____ _____________________
    (қолы) (қолды таратып жазуы)
    20 ___ жылғы «____» ___________
Қазақстан Республикасы Президенті 
Əкімшілігінің тиісті бөлімі/
бағалауға уəкілетті органның тиісті
құрылымдық бөлімшесінің басшысы  ____ _____________________
    (қолы) (қолды таратып жазуы) 
    20 ___ жылғы «____» ___________

Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму тиімділігін бағалау 
əдістемесіне 14-қосымша

нысан
«Мемлекеттік органның ұйымдастырушылық даму» блогы бойынша

мемлекеттік орган қызметінің тиімділігін бағалау нəтижелері туралы қорытынды
_______________________________________________________

(ОМО/ЖАО атауы)
 ____________
 (есептік кезең)

№ 
р/с

Бағалау бағыты Балдар 

1
2

Жалпы баға: 
Бағалау саласындағы ОМО / ЖАО қызметінің тиімділігін талдау:
1. «Персоналды басқару» бағыты бойынша.
2. «Ақпараттық технологияларды қолдану» бағыты бойынша.
 Қорытындылар мен ұсыныстар:
__________________________________________________________________

Мемлекеттік органның басшысы  ____ _____________________
   (қолы) (қолды таратып жазуы)
    20 ___ жылғы «____» ___________
Бағалауға уəкілетті органның тиісті
құрылымдық бөлімшесінің басшысы  ____ _____________________
    (қолы) (қолды таратып жазуы)
    20 ___ жылғы «____» ___________

Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық даму тиімділігін бағалау 
əдістемесіне 15-қосымша

нысан
Бағалау нəтижесі бойынша

_____________________________________бағытына келіспеушілік кестесі
___________________________________________________

(бағаланатын мемлекеттік орган)
№ Бағалауға 

уəкілетті 
органның 

қорытындысы 

Бағаланатын 
мемлекеттік 
органның 
қарсылығы 

Шағымдану нəтижелері 
бойынша қорытынды 

(қабылданды/
қабылданған)

Ескерту (кабыл-
дау дəлелдемесі/

қабылдамау 
қарсылығы)

1 2 3 4 5

Қорытынды    1 көрсеткіш бойынша:_______  2 көрсеткіш бойынша:_______
Шағымдану қорытындысын қосқандағы жалпы балл _____ құрайды.
Комиссияның төрағасы, лауазымы
   (күні) (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
Шағымдану қорытындысымен таныстым:
Мемлекеттік органның өкілі, лауазымы
  (күні) (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
26 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16133 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 

(Жалғасы. Басы 23-нөмірде)
Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасы

Функционалдық топ
 Функционалдық кіші топ

 Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
 Бағдарлама

 Кіші бағдарлама
 Атауы

  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне 
автомобиль жолдары басқармасы

   007  Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту
   060  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
  288   Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы 

басқармасы
   005  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
  352   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер 
органы

   001  Республикалық маңызы бар қала, астана аумағында 
қоғамдық тəртіп пен қауіпсіздікті сақтау саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 
қамтамасыз ету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   003  Қоғамдық тəртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды 

көтермелеу 
   004  Астана қаласында нашақорлықтың жəне есірткі 

бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер
   005  Ақпараттық жүйелерді құру
   007  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   012  Белгілі тұратын жері жəне құжаттары жоқ адамдарды 

орналастыру қызметтері
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   013  Əкімшілік тəртіппен тұтқындалған адамдарды ұстауды 

ұйымдастыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   014  Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   023  Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
   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
   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

   004  Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту
    005 Ішкі қарыздар есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   021  Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік объектілерін салу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, 

қала құрылысы жəне құрылыс бөлімі
   066  Қоғамдық тəртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  467   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс 

бөлімі
   066  Қоғамдық тəртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  472   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, 

сəулет жəне қала құрылысы бөлімі
   066  Қоғамдық тəртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары, құрылыс жəне тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі

   047  Қоғамдық тəртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, 

құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі

   066  Қоғамдық тəртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  623   Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 

жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі
   014  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 

бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру жəне 
іске асыру

    100 Сыбайлас жемқорлық қылмыстары жəне құқық 
бұзушылықтар бойынша қылмыстық процеске 
қатысатын адамдардың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

    101 Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға жəне құқық 
бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша жедел-
іздестіру қызметі

    102 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқық бұзушылықтардың 
алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу 
жөніндегі уəкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
жəне мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    111 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық 
бюросының күрделі шығыстары

 2    Құқықтық қызмет
  221   Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгi
   005  Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі
   006  Заңнамалық актілердің жəне халықаралық шарттардың 

жобаларына ғылыми құқықтық сараптама
   009  Құқықтық насихат 
 3    Сот қызметi
  501   Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
   001  Сот органдарының азаматтардың жəне ұйымдардың 

құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін 
сотта қорғауды қамтамасыз етуі

    100 Жоғарғы сот органы азаматтардың жəне ұйымдардың 
құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін 
қамтамасыз ету

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
жəне мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    105 Жергілікті сот билігі органдарының сот төрелігін іске 
асыруды қамтамасыз етуі

    111 Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары
    112 Сот жүйесі органдарының объектілерін салу
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    114 Сот процесіне қатысушы адамдардың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

    115 Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   101  Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-

шаралар өткізу
   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 

арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
   114  Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты 

есебінен соттардың шешімдері бойынша орталық 
мемлекеттік органдардың міндеттемелерін орындау

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi 
есебінен іс-шаралар өткізу

 4    Заңды жəне құқықтық тəртiптi қамтамасыз ету жөніндегі 
қызмет

  502   Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
   001  Қазақстан Республикасында заңдардың жəне 

заңға тəуелді актілердің дəлме-дəл жəне бірізді 
қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

    100 Уəкілетті органның жоғары қадағалау жəне мемлекеттік 
құқықтық статистика қалыптастыру саласындағы 
қызметін қамтамасыз ету

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
жəне мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    105 Мемлекет мүдделерін білдіру жəне қорғау
    111 Прокуратура органдарының күрделі шығыстары
   015  Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің 

жедел жүйесін құру
    101 Криминалдық жəне жедел есеп жүргізу жөніндегі 

мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл
    102 Қазақстан Республикасының құқық қорғау жəне арнайы 

мемлекеттік органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін 
құру

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

   101  Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-
шаралар өткізу

   105  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін 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

 5    Жеке тұлғаның, қоғамның жəне мемлекеттің 
қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөніндегі қызмет

  104   Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
   003  Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
    100 Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен 

қамтамасыз ету
    111 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің 

күрделі шығыстары
  410   Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi
   001  Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
   002  Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   101  Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-

шаралар өткізу
   105  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-

экономикалық негіздемелерін 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

  411   Қазақстан Республикасы «Сырбар» Сыртқы барлау 
қызметі

   001  Сыртқы барлауды қамтамасыз ету
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   101  Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-

шаралар өткізу
   105  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-

экономикалық негіздемелерін 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

  681   Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі
   001  Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету
   002  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет 

қызметін дамыту бағдарламасы
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   101  Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-

шаралар өткізу
   105  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-

экономикалық негіздемелерін 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

 6    Қылмыстық-атқару жүйесі
  201   Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
   077  Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру
    100 Сотталғандарды, күдіктілерді жəне айыпталушыларды 

ұстау
    102 Қылмыстық - атқару жүйесінің объектілерін салу, 

реконструкциялау
    111 Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының жəне 

мекемелерінің күрделі шығыстары
  256   Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне 

əлеуметтік бағдарламалар басқармасы
   039  Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды əлеуметтік 

бейімдеу мен оңалтуды ұйымдастыру жəне жүзеге 
асыру

  355   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы

   039  Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды əлеуметтік 
бейімдеу мен оңалтуды ұйымдастыру жəне жүзеге 
асыру

  395   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
жұмыспен қамту, еңбек жəне əлеуметтік қорғау 
басқармасы

   039  Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды əлеуметтік 
бейімдеу мен оңалтуды ұйымдастыру жəне жүзеге 
асыру

  451   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен 
қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі

   039  Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды əлеуметтік 
бейімдеу мен оңалтуды ұйымдастыру жəне жүзеге 
асыру

  801   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен 
қамту, əлеуметтік бағдарламалар жəне азаматтық хал 
актілерін тіркеу бөлімі 

   039  Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды əлеуметтік 
бейімдеу мен оңалтуды ұйымдастыру жəне жүзеге 
асыру

 9    Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік саласындағы басқа 
да қызметтер

  221   Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгi
   001  Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету
    100 Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету 

саласындағы уəкілетті органның қызметін қамтамасыз 
ету

    102 Жеке сот орындаушыларының істердің əлеуметтік 
маңызды санаттары бойынша проблемалы 
атқарушылық құжаттарды орындау бойынша кепілді 
заң көмегін көрсетуі

    103 Социологиялық, талдамалық зерттеулер жүргізу жəне 
консалтингтік қызметтер көрсету

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
жəне мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету

    106 Ұлттық алдын алу тетiгiн жүзеге асыру бойынша іс-
шараларды іске асыру

    111 Əділет органдарының күрделі шығыстары
   010  Халыққа «жалғыз терезе» принципі бойынша қызмет 

көрсету
   047  Мемлекет мүдделерін білдіру жəне қорғау, сот немесе 

төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау 
жəне жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар 
жəне инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік 
сараптама

   050  Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру жəне БҰҰ 
əмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру

    006 Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп 
қаржыландару есебінен

    018 Грант есебінен
   055  Қазақстан Республикасы Заңнама институтының 

қызметін қамтамасыз ету
   059  Сот төрелігінің секторын институционалды түрде 

нығайту жобасын іске асыру
    004 Cыртқы қарыздар есебiнен
    016 Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды 

бірлесіп қаржыландыру есебінен
   065  Сот сараптамалары бойынша қызметтер
   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

  348   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары 
басқармасы

   004  Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін 
қамтамасыз ету

  384   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
жолаушылар көлігі басқармасы

   004  Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін 
қамтамасыз ету

  458   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне 
автомобиль жолдары бөлімі

   021  Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін 
қамтамасыз ету

  483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары, құрылыс жəне тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі

   048  Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін 
қамтамасыз ету

  485   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі

   021  Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін 
қамтамасыз ету

  490   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне 
автомобиль жолдары бөлімі

   021  Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін 
қамтамасыз ету

  492   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы 
бөлімі

   021  Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін 
қамтамасыз ету

  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, 
құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі

   019  Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін 
қамтамасыз ету

  499   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық 
хал актілерін тіркеу бөлімі 

   001  Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   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

  738   Облыстың отбасы, балалар жəне жастар істері 
жөніндегі басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде отбасы институтын күшейту, 
гендерлік теңдік, əйелдердің, балалар мен 
жастардың құқығы мен заңнамалық мүдделерін 
қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   004  Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
   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

04     Бiлiм беру
 1    Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту
  123   Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ əкімінің аппараты
   004  Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарының 

қызметін қамтамасыз ету
   041  Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік 

білім беру тапсырысын іске асыруға
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  124   Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 

əкімінің аппараты
   004  Мектепке дейінгі тəрбиелеу жəне оқыту жəне 

мектепке дейінгі тəрбиелеу жəне оқыту ұйымдарында 
медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  225   Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі
   098  Мектепке дейінгі тəрбие мен білім беруге 

қолжетімділікті қамтамасыз ету
    102 Мектепке дейінгі білім беру саласындағы əдіснамалық 

қамтамасыз ету
    106 «Мектепке дейінгі тəрбие мен оқытуға «Назарбаев 

Зияткерлік мектептері» ДБҰ-нда мемлекеттік білім беру 
тапсырысын іске асыру

    107 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы 
қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру 
ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске 
асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

  261   Облыстың білім басқармасы
   027  Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік 

білім беру тапсырыстарын іске асыруға аудандардың 
(облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   025  Мектепке дейінгі ұйымдарды сейсмикалық күшейту 
   037  Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту объектілерін салу 

жəне реконструкциялау
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне 

автомобиль жолдары басқармасы
   011  Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту объектілерін салу 

жəне реконструкциялау
  288   Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы 

басқармасы
   011  Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту объектілерін салу 

жəне реконструкциялау
  373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

құрылыс басқармасы
   006  Алматы қаласында мектепке дейінгі ұйымдарды 

сейсмикалық күшейту 
   037  Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту объектілерін салу 

жəне реконструкциялау
    005 Ішкі қарыздар есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  464   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
   009  Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарының 

қызметін қамтамасыз ету
   040  Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік 

білім беру тапсырысын іске асыруға
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, 

қала құрылысы жəне құрылыс бөлімі
   037  Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту объектілерін салу 

жəне реконструкциялау
  467   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс 

бөлімі
   037  Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту объектілерін салу 

жəне реконструкциялау
  471   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене 

шынықтыру жəне спорт бөлімі
   003  Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарының 

қызметін қамтамасыз ету
   040  Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік 

білім беру тапсырысын іске асыруға
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  472   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, 

сəулет жəне қала құрылысы бөлімі
   037  Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту объектілерін салу 

жəне реконструкциялау
  483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары, құрылыс жəне тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі

   049  Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту объектілерін салу 
жəне реконструкциялау

  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, 
құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі

   037  Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту объектілерін салу 
жəне реконструкциялау

 2    Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру
  123   Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ əкімінің аппараты
   005  Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін 

алып баруды жəне кері алып келуді ұйымдастыру
  124   Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 

əкімінің аппараты
   005  Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі 

мектепке дейін тегін алып баруды жəне одан алып 
қайтуды ұйымдастыру

  208   Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
   005  Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы 

білім беру
  225   Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі
   099  Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету
    100 Дарынды балаларды республикалық білім беру 

ұйымдарында оқыту жəне тəрбиелеу
    101 Назарбаев Зияткерлік мектептерінде мемлекеттік білім 

беру тапсырысын іске асыру
    102 Орта білім беру саласындағы əдіснамалық қамтамасыз 

ету
    103 Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстар, 

мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шаралар 
өткізу

    104 Балалар мен оқушы жастарға адамгершілік-рухани 
білім беру

    106 Оператордың жан басына шаққандағы қаржыландыру 
жөніндегі көрсететін қызметтеріне ақы төлеу

    107 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы 
қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін 
салуға жəне реконструкциялауға жəне Алматы 
облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының 
бюджетіне орта білім беру объектілерін сейсмикалық 
күшейту үшiн республикалық бюджет қаражаты 
есебінен берілетін нысаналы даму трансферттерi

    110 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы 
қалаларының бюджеттеріне орта білім беру 
ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды 
сынақтан өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

    113 Білім сапасына сырттай бағалау жүргізу
    117 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы 

қалаларының бюджеттеріне тілдік курстар бойынша 
тағылымдамадан өткен мұғалімдерге қосымша ақы 
төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    118 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы 
қалаларының бюджеттеріне оқу кезеңінде негізгі 
қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге 
қосымша ақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   226  Өнімді инновацияларды ынталандыру
    004 Cыртқы қарыздар есебiнен
    016 Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды 

бірлесіп қаржыландыру есебінен
   227  Орта білім беруді жаңғырту
    004 Cыртқы қарыздар есебiнен
    016 Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды 

бірлесіп қаржыландыру есебінен
  240   Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 

министрлігі
   005  Мəдениеттегі жəне өнердегі дарынды балаларды 

оқыту жəне тəрбиелеу
    101 Мəдениеттегі жəне өнердегі дарынды балаларды 

оқытуды жəне тəрбиелеуді қамтамасыз ету
    111 Мəдениет жəне өнер саласында қызметін жүзеге 

асыратын орта білім беру ұйымдарының күрделі 
шығыстары

   038  Спорттағы дарынды балаларды оқыту жəне тəрбиелеу
    100 Спорттағы дарынды балаларды оқытуды жəне 

тəрбиелеуді қамтамасыз ету
    111 Спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі 

шығыстары
  261   Облыстың білім басқармасы
   003  Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша 

жалпы білім беру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   006  Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды 

балаларға жалпы білім беру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   053  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне орта білім беру ұйымдарын жан басына 
шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   055  Балаларға қосымша білім беру
   056  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне тілдік курстар өтілінен өткен 
мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін жəне оқу кезеңінде 
негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге 
үстемақы төлеу үшін берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   069  Қосымша білім беру объектілерін салу жəне 

реконструкциялау
   079  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта жəне 
жалпы орта білім беру объектілерін салуға жəне 
реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттерi

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   082  Орта білім беру объектілерін сейсмикалық күшейту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   086  Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру 

объектілерін салу жəне реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне 

автомобиль жолдары басқармасы
   203  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта жəне 
жалпы орта білім беру объектілерін салуға жəне 
реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттерi

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   204  Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру 

объектілерін салу жəне реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   206  Қосымша білім беру объектілерін салу жəне 

реконструкциялау
  285   Облыстың дене шынықтыру жəне спорт басқармасы
   006  Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша 

білім беру
   007  Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында 

спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру
  288   Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы 

басқармасы
   008  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта жəне 
жалпы орта білім беру объектілерін салуға жəне 
реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттерi

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   012  Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру 

объектілерін салу жəне реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   069  Қосымша білім беру объектілерін салу жəне 

реконструкциялау
  360   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім 

басқармасы
   003  Жалпы білім беру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   004  Арнаулы бiлiм беру бағдарламалары бойынша жалпы 

бiлiм беру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   005  Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында дарынды 

балаларға жалпы бiлiм беру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   008  Балаларға қосымша білім беру
   019  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы 
жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру

  373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
құрылыс басқармасы

   027  Алматы қаласында орта білім беру объектілерін 
сейсмикалық күшейту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   028  Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру 

объектілерін салу жəне реконструкциялау
    005 Ішкі қарыздар есебінен
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   069  Қосымша білім беру объектілерін салу жəне 

реконструкциялау
  381   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене 

шынықтыру жəне спорт басқармасы
   006  Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша 

білім беру

   007  Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында 
спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру

  457   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет, 
тілдерді дамыту, дене шынықтыру жəне спорт бөлімі

   017  Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша 
білім беру

  464   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
   003  Жалпы білім беру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   006  Балаларға қосымша білім беру
   054  Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде білім беру 

ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
  465   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене 

шынықтыру жəне спорт бөлімі
   017  Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша 

білім беру
  466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, 

қала құрылысы жəне құрылыс бөлімі
   021  Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру 

объектілерін салу жəне реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  467   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс 

бөлімі
   024  Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру 

объектілерін салу жəне реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  471   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене 

шынықтыру жəне спорт бөлімі
   004  Жалпы білім беру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   005  Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру 
   028  Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша 

білім беру
  472   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, 

сəулет жəне қала құрылысы бөлімі
   022  Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру 

объектілерін салу жəне реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  482   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік 

жəне туризм бөлімі
   017  Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша 

білім беру
  483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары, құрылыс жəне тұрғын үй инспек-
циясы бөлімі

   033  Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру 
объектілерін салу жəне реконструкциялау

(Жалғасы. Басы 21-бетте) 

(Жалғасы 23-бетте) 
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    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, 

құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жо-
лаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі

   059  Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру 
объектілерін салу жəне реконструкциялау

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  802   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет, 

дене шынықтыру жəне спорт бөлімі
   017  Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша 

білім беру
  804   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене 

тəрбиесі, спорт жəне туризм бөлімі
   017  Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша 

білім беру
 4    Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру
  208   Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
   017  Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарында мамандар даярлау
  225   Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі
   203  Техникалық жəне кəсіптік білімі бар кадрлармен 

қамтамасыз ету
    100 Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарында мамандар даярлау жəне білім 
алушыларға əлеуметтік қолдау көрсету

    101 Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
саласындағы əдіснамалық қамтамасыз ету

    109 Техникалық жəне кəсіптік білім беру сапасына сырттай 
бағалау жүргізу

    110 Халықаралық тəжірибе негізінде техникалық жəне 
кəсіптік білім беру жүйесін дамыту бойынша қызметтер

  226   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
   003  Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарында мамандар даярлау жəне білім 
алушыларға əлеуметтік қолдау көрсету

  240   Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 
министрлігі

   006  Мəдениет пен өнер саласындағы техникалық, кəсіптік, 
орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында маман-
дар даярлау жəне білім алушыларға əлеуметтік қолдау 
көрсету

    101 Мəдениет пен өнер саласындағы техникалық, кəсіптік, 
орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында маман-
дар даярлауды жəне білім алушыларға əлеуметтік 
қолдау көрсетуді қамтамасыз ету

    111 Мəдениет жəне өнер саласында қызметін жүзеге асы-
ратын техникалық, кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру ұйымдарының күрделі шығыстары

  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   043  Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарында мамандар даярлау
   044  Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға 
əлеуметтік қолдау көрсету

  261   Облыстың білім басқармасы
   024  Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында ма-

мандар даярлау
   025  Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында маман-

дар даярлау
  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   099  Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру объектілерін салу жəне реконструкциялау
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомо-

биль жолдары басқармасы
   205  Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру объектілерін салу жəне реконструкциялау
  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

денсаулық сақтау басқармасы
   043  Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарында мамандар даярлау
   044  Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға 
əлеуметтік қолдау көрсету

  360   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім 
басқармасы

   018  Кəсіптік оқытуды ұйымдастыру
   024  Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында ма-

мандар даярлау
   025  Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында маман-

дар даярлау
  464   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
   018  Кəсіптік оқытуды ұйымдастыру
  471   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене 

шынықтыру жəне спорт бөлімі
   007  Кəсіптік оқытуды ұйымдастыру
 5    Мамандарды қайта даярлау жəне біліктіліктерін арт-

тыру
  101   Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігі
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  104   Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  106   Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  107   Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің 

Аппараты
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  201   Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  204   Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  208   Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  212   Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрлiгi
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  213   Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты 

əлеуметтiк қорғау министрлiгi
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  217   Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  221   Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгi
   060  Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру жəне 

оларды қайта даярлау
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  225   Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
   221  Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары 

кадрларының біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау
   222  Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының 

біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау
   223  Техникалық жəне кəсіптік білім беру мемлекеттік 

ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру жəне қайта 
даярлау

   224  Мемлекеттік жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру 
жəне қайта даярлау

  226   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
   005  Денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін 

арттыру жəне оларды қайта даярлау
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  240   Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 

министрлігі
   007  Мəдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін 

арттыру жəне оларды қайта даярлау
   040  Спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру жəне 

оларды қайта даярлау
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  241   Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 

министрлігі
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
   236  Тұрғын үй шаруашылығы саласындағы мамандардың 

біліктілігін арттыру
  243   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
   017  Кəсіпкерлік саласындағы кадрлардың біліктілігін артты-

ру жəне оларды қайта даярлау
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  245   Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникация-

лар министрлігі
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  246   Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық 

қоғам министрлігі
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  247   Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш 

өнеркəсібі министрлігі
   005  Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру 

жəне оларды қайта даярлау
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  252   Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 

ішкі істер органы
   007  Кадрлардың біліктілігін арттыру жəне оларды қайта 

даярлау
  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   003  Кадрлардың біліктілігін арттыру жəне оларды қайта 

даярлау
  261   Облыстың білім басқармасы
   010  Кадрлардың біліктілігін арттыру жəне оларды қайта 

даярлау
   052  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 

дамыту бағдарламасы шеңберінде кадрлардың 
біліктілігін арттыру, даярлау жəне қайта даярлау

  352   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер 
органы

   006  Кадрлардың біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау
  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

денсаулық сақтау басқармасы
   003  Кадрлардың біліктілігін арттыру жəне оларды қайта 

даярлау
  360   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім 

басқармасы
   012  Кадрлардың біліктілігін арттыру жəне оларды қайта 

даярлау
   038  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 

дамыту бағдарламасы шеңберінде кадрлардың 
біліктілігін арттыру, даярлау жəне қайта даярлау

  406   Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау 
жөнiндегi есеп комитетi 

   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 
қамтамасыз ету

  410   Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  411   Қазақстан Республикасы «Сырбар» Сыртқы барлау 

қызметі
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  501   Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
   017  Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беруді ұйымдастыру, қайта даярлау жəне біліктілігін 
арттыру

    100 Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беруді ұйымдастыру, қайта даярлау жəне біліктілігін 
арттыруын қамтамасыз етуі

    111 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің 
күрделі шығыстары

   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 
қамтамасыз ету

  502   Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  623   Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 

жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі
   002  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру
   013  Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даяр-

лау жəне олардың біліктілігін арттыру бойынша 
көрсетілетін қызметтер

    100 Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік 
қызметшілердің біліктілігін арттыру

    101 Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау 
жəне олардың біліктілігін арттыру

   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 
қамтамасыз ету

  637   Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 
Аппараты

   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 
қамтамасыз ету

  681   Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  690   Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  693   Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
  694   Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы
   011  Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру 

жəне қайта даярлау
   138  Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын 

қамтамасыз ету
 6    Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейін бiлiм беру
  208   Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
   011  Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі кəсіптік білімі 

бар мамандар даярлау
  225   Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі
   204  Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар 

кадрлармен қамтамасыз ету
    100 Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар маман-

дар даярлау жəне білім алушыларға əлеуметтік қолдау 
көрсету

    101 «Болашақ» бағдарламасы шеңберінде шетелдегі 
жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

    102 Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар 
мамандарды даярлау жəне «Назарбаев Университеті» 
ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

    103 Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
саласындағы əдіснамалық қамтамасыз ету

    104 Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін 
қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

    108 Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін 
білу деңгейін бағалау

    109 Білім сапасына сырттай бағалау жүргізу
    110 Білім беру жинақтарына салымдар бойынша 

сыйлықақылар төлеу
    112 Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының 

қызметтеріне ақы төлеу
    113 Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстар, 

мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шаралар 
өткізу

    114 «Серпін» жобасы шеңберінде оқу миграциясын ынта-
ландыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

  226   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
   006  Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар ма-

мандарды даярлау жəне білім алушыларға əлеуметтік 
қолдау көрсету

  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   057  Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар маман-

дар даярлау жəне білім алушыларға əлеуметтік қолдау 
көрсету

  261   Облыстың білім басқармасы
   057  Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар маман-

дар даярлау жəне білім алушыларға əлеуметтік қолдау 
көрсету

  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
денсаулық сақтау басқармасы

   057  Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар маман-
дар даярлау жəне білім алушыларға əлеуметтік қолдау 
көрсету

  360   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім 
басқармасы

   057  Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар маман-
дар даярлау жəне білім алушыларға əлеуметтік қолдау 
көрсету

  502   Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
   018  Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кəсіби 

деңгейін жоғарылату жəне жоғары білімнен кейінгі 
білім беру

 9    Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
  104   Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
   009  «Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым
  120   Облыс əкімінің аппараты
   068  Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды 

қамтамасыз ету
  201   Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
   079  Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кад-

рларын оқыту, біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау
    100 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кад-

рларын оқыту, біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау 
қамтамасыз ету

  225   Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі
   001  Білім беру жəне ғылым саласындағы мемлекеттік сая-

сатты қалыптастыру жəне іске асыру 
    100 Білім беру жəне ғылым саласындағы мемлекеттік сая-

сатты іске асыру 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 Білім жəне ғылым 
министрлігінің күрделі шығыстары 

   060  «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-ға нысана-
лы салым

   092  «Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   101  Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-

шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферт-
тер

   104  Нашақорлыққа жəне есірткі бизнесіне қарсы күрес
   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 трансферт-
тер

  240   Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 
министрлігі

   041  Мəдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау
    100 Өнер жəне мəдениет саласындағы білім ұйымдарының 

қалыптасуын қамтамасыз ету
    103 Хореография саласындағы білім беру үрдісін 

қамтамасыз ету
    111 Мəдениет жəне өнер саласында қызметін жүзеге асы-

ратын білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары
  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   034  Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру 

ұйымдарының күрделі шығыстары
  261   Облыстың білім басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   004  Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім 

беру жүйесін ақпараттандыру
   005  Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін 

оқулықтар мен оқу-əдiстемелiк кешендерді сатып алу 
жəне жеткізу

   007  Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектеп-
тен тыс іс-шараларды жəне конкурстар өткізу

   011  Балалар мен жасөспірімдердің психикалық 
денсаулығын зерттеу жəне халыққа психологиялық-
медициналық-педагогикалық консультациялық көмек 
көрсету

   012  Дамуында проблемалары бар балалар мен 
жасөспірімдердің оңалту жəне əлеуметтік бейімдеу

   013  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   019  Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне 

жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру
   029  Əдістемелік жұмыс
   067  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары
   068  Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды 

қамтамасыз ету
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферт-
тер

   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 нысана-
лы 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 трансферт-
тер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың сал-
дарын 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 сал-
дарын 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 сал-
дарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, 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 транс-
ферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың сал-
дарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, 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

  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
денсаулық сақтау басқармасы

   034  Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру 
ұйымдарының күрделі шығыстары

  360   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім 
басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   006  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру 
жүйесін ақпараттандыру

   007  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен 
оқу-əдiстемелiк кешендерді сатып алу жəне жеткізу

   009  Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы 
мектеп олимпиадаларын жəне мектептен тыс іс-
шараларды өткiзу

   011  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   013  Балалар мен жасөспірімдердің психикалық 

денсаулығын зерттеу жəне халыққа психологиялық-
медициналық-педагогикалық консультациялық көмек 
көрсету

   014  Дамуында проблемалары бар балалар мен 
жасөспірімдердің оңалту жəне əлеуметтік бейімдеу

   021  Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-
аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) 
күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай 
қаражат төлемдері

   027  Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап 
алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша 
қаражатын төлеуге арналған төлемдер

   029  Əдістемелік жұмыс
   067  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары
   068  Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды 

қамтамасыз ету
   069  Балалар құқығын қорғау саласында іс шаралар өткізу
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   106  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 сал-
дарын 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 сал-
дарын 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

  374   Астана қаласының тұрғын үй басқармасы
   015  Білім беру объектілерінің құрылыстарына жер 

учаскелерін алуға
  464   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
   001  Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   004  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру 
жүйесін ақпараттандыру

   005  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен 
оқу-əдiстемелiк кешендерді сатып алу жəне жеткізу

   007  Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадала-
рын жəне мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

   012  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   015  Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-

аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балалар-
ды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай 
сайынға ақшалай қаражат төлемі

   019  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы 
жоғары көрсеткіштері үшін гранттарды табыс ету

   022  Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап 
алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша 
қаражатын төлеуге арналған төлемдер

   029  Балалар мен жасөспірімдердің психикалық 
денсаулығын зерттеу жəне халыққа психологиялық-
медициналық-педагогикалық консультациялық көмек 
көрсету

   067  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары

   068  Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды 
қамтамасыз ету

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферт-
тер

   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 нысана-
лы 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 трансферт-
тер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың сал-
дарын 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 сал-
дарын 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 сал-
дарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, 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 сал-
дарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, 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

  471   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене 
шынықтыру жəне спорт бөлімі

   008  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру 
жүйесін ақпараттандыру

   009  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен 
оқу-əдiстемелiк кешендерді сатып алу жəне жеткізу

   010  Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадала-
рын жəне мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

   011  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы 
жоғары көрсеткіштері үшін гранттарды беру

   020  Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-
аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) 
күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай 
қаражат төлемдері

   027  Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап 
алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша 
қаражатын төлеуге арналған төлемдер

   029  Балалар мен жасөспірімдердің психикалық 
денсаулығын зерттеу жəне халыққа психологиялық-
медициналық-педагогикалық консультациялық көмек 
көрсету

   067  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары

   068  Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды 
қамтамасыз ету

05     Денсаулық сақтау
 1    Кең бейiндi ауруханалар
  208   Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
   008  Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету
 2    Халықтың денсаулығын қорғау
  225   Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі
   019  Балаларды сауықтыру, оңалту жəне олардың демалы-

сын ұйымдастыру
  226   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
   053  Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз 

ету жəне денсаулық сақтау инфрақұрылымды дамыту
    108 Арнайы медицина резервін сақтау
    113 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы 

қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау 
объектілерін салуға жəне реконструкциялауға жəне 
Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы 
қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерін 
сейсмикалық күшейтуге берілетін нысаналы даму 
трансферттерi

    115 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы 
қалаларының бюджеттерiне медициналық ұйымның 
сот шешімі негізінде жүзеге асырылатын жыныстық 
құмарлықты төмендетуге арналған іс-шараларды 
жүргізуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

   066  Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру 
шеңберінде медициналық көмек көрсету жəне оны 
сүйемелдеу

    102 Əлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарна-
лар төлеуден босатылған Қазақстан Республикасының 
азаматтары үшін мемлекеттің міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға жарналары түрінде 
Əлеуметтік медициналық сақтандыру қорына берілетін 
трансферттер

    103 Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру Қорына 
төленуге жататын жұмыс берушілердің аударымдарын 
жəне жарналарын есепке алу жəне төлеу бойынша 
қызметтер

    104 Əлеуметтік медициналық сақтандыру қорына Міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде əскери 
қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау 
органдарының қызметкерлеріне медициналық көмек 
көрсету жөнінде денсаулық сақтау субъектілеріне 
қызметтерін төлеуге берілетін трансферттер

   067  Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін 
қамтамасыз ету

    100 Əлеуметтік медициналық сақтандыру қорына тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін 
төлеуге берілетін трансферттер

    102 Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін 
қаржыландыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

    105 Инновациялық медициналық технологияларды қолдану 
арқылы медициналық көмек көрсету жəне шетелде 
емдеу

    106 Əлеуметтік медициналық сақтандыру қоры арқылы 
қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, 
əлеуметтік мəні бар аурулармен ауырған науқастарға 
медициналық көмек көрсету

107 Санитариялық авиация нысанында медициналық 
көмек көрсету

   070  Қоғамдық денсаулықты сақтау
    100 Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығын қамтамасыз ету
    101 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы 

қалаларының бюджеттерiне вакциналарды жəне басқа 
да иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға 
берілетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

    102 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы 
қалаларының бюджеттерiне саламатты өмір салтын 
насихаттауға берiлетiн ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

    103 Нашақорлыққа жəне есірткі бизнесіне қарсы күрес
    104 Саламатты өмір салтын насихаттау
    105 ЖИТС профилактикасы жəне оған қарсы күрес 

жөніндегі іс-шараларды іске асыру 
    106 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы 

қалаларының бюджеттерiне ЖИТС профилактикасы 
жəне оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске 
асыруға ағымдағы нысаналы трансферттер

    112 Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы қызметтерді жүзеге асы-
ратын денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдарының 
күрделі шығыстары

  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   006  Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін 

қызметтер
   007  Салауатты өмір салтын насихаттау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен

(Жалғасы. Басы 21-22-беттерде) 

(Жалғасы 24-бетте) 
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    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   041  Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі 

бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген 
көлемін қосымша қамтамасыз ету

   042  Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге 
асырылатын жыныстық құмарлықты төмендетуге 
арналған іс-шараларды жүргізу

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   026  Денсаулық сақтау объектілерін сейсмикалық күшейту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   038  Деңсаулық сақтау объектілерін салу жəне реконструк-

циялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомо-

биль жолдары басқармасы
   013  Деңсаулық сақтау объектілерін салу жəне реконструк-

циялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  288   Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы 

басқармасы
   038  Деңсаулық сақтау объектілерін салу жəне реконструк-

циялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

денсаулық сақтау басқармасы
   006  Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін 

қызметтер
   007  Салауатты өмір салтын насихаттау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   041  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша 
тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін 
қосымша қамтамасыз ету

   042  Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге 
асырылатын жыныстық құмарлықты төмендетуге 
арналған іс-шараларды жүргізу

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

құрылыс басқармасы
   009  Алматы қаласында денсаулық сақтау объектілерін 

сейсмикалық күшейту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   038  Деңсаулық сақтау объектілерін салу жəне реконструк-

циялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  694   Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы
   028  Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы 

медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
    100 Республикалық деңгейде халықтың санитариялық-

эпидемиологиялық салауаттылығы
    101 Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық 

көмек көрсету
    102 Медициналық ұйымдарды техникалық жəне ақпараттық 

қамтамасыз ету
    111 Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы 

медициналық ұйымдарының күрделі шығыстары
 3    Мамандандырылған медициналық көмек
  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   027  Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вак-

циналарды жəне басқа медициналық иммундық 
биологиялық препараттарды орталықтандырылған 
сатып алу жəне сақтау

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

денсаулық сақтау басқармасы
   027  Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вак-

циналарды жəне басқа медициналық иммундық 
биологиялық препараттарды орталықтандырылған 
сатып алу жəне сақтау

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 4    Емханалар
  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   039  Республикалық бюджет қаражаты есебінен 

көрсетілетін көмекті қоспағанда ауылдық денсаулық 
сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық 
қызметтерді жəне медициналық қызметтерді көрсетуі 
жəне Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі

  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
денсаулық сақтау басқармасы

   039  Республикалық бюджет қаражаты есебінен 
көрсетілетін көмекті қоспағанда ауылдық денсаулық 
сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық 
қызметтерді жəне медициналық қызметтерді көрсетуі 
жəне Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі

 5    Медициналық көмектiң басқа түрлерi
  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   029  Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары
  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

денсаулық сақтау басқармасы
   029  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ар-

найы медициналық жабдықтау базалары
 9    Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
  123   Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ əкімінің аппараты
   002  Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды 

дəрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау 
ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру

  124   Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 
əкімінің аппараты

   002  Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды 
дəрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық 
сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

  201   Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
   014  Əскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының 

қызметкерлерін жəне олардың отбасы мүшелерін ем-
деу жəне төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге 
медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

  226   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
   001  Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты 

қалыптастыру
    100 Денсаулық сақтау саласындағы 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 Денсаулық сақтау жүйесін реформалауды қолдау
    111 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігінің күрделі шығыстары
   013  Денсаулық сақтау жəне халықтың санитариялық-

эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы 
қолданбалы ғылыми зерттеулер

   019  Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру
   024  «Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым
   061  Əлеуметтік медициналық сақтандыру: қолжетімділікті, 

сапаны, экономикалық тиімділікті жəне қаржылық 
қорғауды жақсарту

    004 Cыртқы қарыздар есебiнен
    016 Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды 

бірлесіп қаржыландыру есебінен
   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 трансферт-
тер

   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 трансферт-
тер 

  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   008  Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу жəне 

оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   015  Ақпараттық жүйелер құру
   016  Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде ем-

делу үшін тегін жəне жеңілдетілген жол жүрумен 
қамтамасыз ету

   018  Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық 
талдамалық қызметтер

   023  Ауылдық жерлерге жұмыс істеуге жіберілген 
медициналық жəне фармацевтикалық қызметкерлерді 
əлеуметтік қолдау

   028  Жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау 
объектілерін күтіп-ұстау

   030  Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі 
шығыстары

   033  Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі 
шығыстары

   037  Жергілікті бюджет қаражаты есебінен денсаулық сақтау 
ұйымдарының міндеттемелері бойынша кредиттік 
қарызды өтеу 

   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

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысана-
лы трансферттер 

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты 
есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті 
атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау

   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 трансферт-
тер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың сал-
дарын 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 сал-
дарын 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 сал-
дарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, 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 транс-
ферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың сал-
дарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, 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

  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
денсаулық сақтау басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   008  Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу жəне 

оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   015  Ақпараттық жүйелер құру
   016  Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде ем-

делу үшін тегін жəне жеңілдетілген жол жүрумен 
қамтамасыз ету

   018  Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық 
талдамалық қызметтер

   023  Жергілікті бюджет қаражаты есебінен денсаулық 
сақтау ұйымдарының міндеттемелері бойынша 
кредиттік қарызды өтеу 

   028  Жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау 
объектiлерiн күтіп-ұстау

   030  Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
   033  Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының 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 сал-
дарын 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 сал-
дарын 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

   010  Алматы қаласында сейсмикалық күшейтілетін 
денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеу

06     Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру
 1    Əлеуметтiк қамсыздандыру
  213   Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты 

əлеуметтiк қорғау министрлiгi
   027  Азаматтардың жекелеген санаттарын əлеуметтік 

қамсыздандыру жəне олардың төлемдерін жүргізу
    100 Ортақ зейнетақыларды төлеу
    101 Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемдері
    103 Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті 

зейнетақы жарналары мен міндетті кəсiптiк зейнетақы 
жарналарының сақталуының мемлекеттiк кепiлдiгі бой-
ынша міндеттеме төлеу

    104 Мүгедектігі бойынша берілетін мемлекеттік базалық 
жəрдемақы

    105 Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша берілетін 
мемлекеттік базалық жəрдемақы

    106 Жасына байланысты берілетін мемлекеттік базалық 
жəрдемақы

    107 Жерлеуге берiлетiн жəрдемақы
    108 Мемлекеттік арнайы жəрдемақылар
    109 Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байла-

нысты табысынан айырылу жағдайына төленетін 
əлеуметтік төлемдерді алушыларға міндетті зейнетақы 
жарналарын субсидиялау

    110 Баланың бір жасқа толғанға дейінгі күтіміне байла-
нысты табысынан айырылу жағдайында төленетін 
əлеуметтік төлемдерді мемлекеттiк əлеуметтiк 
сақтандыру қорынан алушыларға жұмыс берушінің 
міндетті зейнетақы жарналарын субсидиялау

    111 Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, мем-
лекетке сот жүктеген, адам өмірі мен денсаулығына 
келтірілген зиянды өтеу

    131 Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық 
сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарға 
біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

    132 Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандары болған 
ақталған азаматтарға берілетін бiржолғы ақшалай 
өтемақы

    133 Бала тууға байланысты берілетін біржолғы мемлекеттік 
жəрдемақылар

    134 Бiр жасқа дейiнгі баланы күту үшін төленетін 
мемлекеттік жəрдемақылар

    135 Мүгедек балаларды тəрбиелеуші ата-аналарға, 
қамқоршыларға мемлекеттік жəрдемақылар

    136 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы 
қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік атаулы 
əлеуметтік көмек төлеміне берілетін ағымдағы нысана-
лы трансферттер

    137 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы 
қалаларының бюджеттеріне халықты жұмыспен қамту 
орталықтарына əлеуметтік жұмыс жөніндегі кон-
сультанттар мен ассистенттерді енгізуге берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

    139 Зейнетақылар мен жəрдемақылар төлеуді қамтамасыз 
ету жөніндегі қызметтер

    140 «Алтын алқа», «Күміс алқа» белгілерімен 
марапатталған немесе бұрын «Батыр-ана» атағын 
алған жəне «Ана даңқы» орденімен марапатталған көп 
балалы аналарға мемлекеттік жəрдемақылар

    143 Арнаулы мемлекеттік жəрдемақылар
  256   Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне 

əлеуметтік бағдарламалар басқармасы

   002  Жалпы үлгідегі медициналық-əлеуметтік мекеме-
лерде (ұйымдарда), арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсету орталықтарында, əлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы 
əлеуметтік қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   012  Тірек-қозғалу аппаратының қызметі бұзылған 

балаларға арналған мемлекеттік медициналық-
əлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы 
əлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, 
əлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында мүгедек 
балалар үшін арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   013  Психоневрологиялық медициналық-əлеуметтік меке-

мелерде (ұйымдарда), арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсету орталықтарында, əлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында психоневрологиялық аурулар-
мен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы əлеуметтік 
қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   014  Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, 

оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы əлеуметтік 
қызметтер көрсету 

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   015  Балалар психоневрологиялық медициналық-əлеуметтік 

мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы əлеуметтік 
қызметтер көрсету орталықтарында, əлеуметтік қызмет 
көрсету орталықтарында психоневрологиялық патоло-
гиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы əлеуметтік 
қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   049  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек 
төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   056  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне Халықты жұмыспен қамту 
орталықтарына əлеуметтік жұмыс жөніндегі кон-
сультанттар мен ассистенттерді енгізуге берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  261   Облыстың білім басқармасы
   015  Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларды əлеуметтік қамсыздандыру
    100 Балалар үйлері жəне қиын өмірлік жағдайға тап болған 

балаларды қолдау орталықтары
    101 Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорынсыз 

қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асырау-
шы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

    102 Кəмелетке толмаған балалар үшін баспана
    103 Отбасы түріндегі балалар ауылдары
   037  Əлеуметтік сауықтандыру
  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   039  Əлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу жəне 

реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомо-

биль жолдары басқармасы
   014  Əлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу жəне 

реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  288   Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы 

басқармасы
   039  Əлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу жəне 

реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  355   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы

   002  Жалпы үлгідегі медициналық-əлеуметтік мекеме-
лерде (ұйымдарда), арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсету орталықтарында, əлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы 
əлеуметтік қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   006  Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   017  Тірек-қозғалу аппаратының қызметі бұзылған 

балаларға арналған мемлекеттік медициналық-
əлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы 
əлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, 
əлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында мүгедек 
балалар үшін арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   020  Психоневрологиялық медициналық-əлеуметтік меке-

мелерде (ұйымдарда), арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсету орталықтарында, əлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында психоневрологиялық аурулар-
мен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы əлеуметтік 
қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   021  Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, 

оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы əлеуметтік 
қызметтер көрсету 

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   022  Балалар психоневрологиялық медициналық-

əлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы 
əлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, 
əлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында 
психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек бала-
лар үшін арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  360   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім 

басқармасы
   016  Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларды əлеуметтiк қамсыздандыру
    100 Балалар үйлері жəне қиын өмірлік жағдайға тап болған 

балаларды қолдау орталықтары
    101 Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорынсыз 

қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асырау-
шы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

    102 Кəмелетке толмаған балалар үшін баспана
    103 Отбасы түріндегі балалар ауылдары
    104 Патронат тəрбиешілерге берілген баланы (балаларды) 

асырап бағу 
   037  Əлеуметтік сауықтандыру
  373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

құрылыс басқармасы
   039  Əлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу жəне 

реконструкциялау
    005 Ішкі қарыздар есебінен
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  395   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

жұмыспен қамту, еңбек жəне əлеуметтік қорғау 
басқармасы

   002  Жалпы үлгідегі медициналық-əлеуметтік мекеме-
лерде (ұйымдарда), арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсету орталықтарында, əлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы 
əлеуметтік қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   004  Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   017  Тірек-қозғалу аппаратының қызметі бұзылған 

балаларға арналған мемлекеттік медициналық-
əлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы 
əлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, 
əлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында мүгедек 
балалар үшін арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   020  Психоневрологиялық медициналық-əлеуметтік меке-

мелерде (ұйымдарда), арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсету орталықтарында, əлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында психоневрологиялық аурулар-
мен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы əлеуметтік 
қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   021  Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, 

оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы əлеуметтік 
қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   022  Балалар психоневрологиялық медициналық-əлеуметтік 

мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы əлеуметтік 
қызметтер көрсету орталықтарында, əлеуметтік қызмет 
көрсету орталықтарында психоневрологиялық патоло-
гиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы əлеуметтік 
қызметтер көрсету

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  451   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен 

қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі
   005  Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек 
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  464   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
   030  Патронат тəрбиешілерге берілген баланы (балаларды) 

асырап бағу 
   031  Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорынсыз 

қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асырау-
шы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

  471   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене 
шынықтыру жəне спорт бөлімі

   030  Патронат тəрбиешілерге берілген баланы (балаларды) 
асырап бағу 

   031  Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорынсыз 
қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асырау-
шы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

  738   Облыстың отбасы, балалар жəне жастар істері 
жөніндегі басқармасы

   015  Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларды əлеуметтік қамсыздандыру

    100 Балалар үйлері жəне қиын өмірлік жағдайға тап болған 
балаларды қолдау орталықтары

    101 Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорынсыз 
қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асырау-
шы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

    103 Отбасы түріндегі балалар ауылдары
   037  Əлеуметтік сауықтандыру
  801   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен 

қамту, əлеуметтік бағдарламалар жəне азаматтық хал 
актілерін тіркеу бөлімі 

   010  Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 2    Əлеуметтiк көмек
  123   Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ əкімінің аппараты
   003  Мұқтаж азаматтарға үйінде əлеуметтік көмек көрсету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  124   Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 

əкімінің аппараты
   003  Мұқтаж азаматтарға үйде əлеуметтік көмек көрсету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  256   Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне 

əлеуметтік бағдарламалар басқармасы
   003  Мүгедектерге əлеуметтік қолдау
    101 Мұқтаж мүгедектерге əлеуметтік көмектің қосымша 

түрлері
    102 Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сəйкес 

мүгедектердің жəне мүгедек балалардың санаторлық-
курорттық емделуін қамтамасыз ету

    103 Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сəйкес 
мүгедектердің техникалық көмекші (орын толтыру-
шы) құралдарымен жəне (немесе) арнаулы жүріп-тұру 
құралдарымен қамтамасыз ету

    105 Мүгедектер мен ардагерлерді оңалту
    106 Протездеу, үйрету жөнінде медициналық қызметтер 

көрсету протездік-ортопедиялық құралдарымен жəне 
оларды пайдалануды қамтамасыз ету

   055  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін 
арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің 
шығындарын субсидиялауға берілетін ағымдағы ныса-
налы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  348   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жола-

ушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы
   017  Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша 

қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, 
тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санат-
тарын əлеуметтік қолдау

  355   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы

   003  Жұмыспен қамту бағдарламасы
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    100 Қоғамдық жұмыстар
    101 Жұмыссыздарды кəсіптік даярлау жəне қайта даярлау
    102 Халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды 

əлеуметтік қорғау жөніндегі қосымша шаралар
   004  Қайтыс болған Совет Одағының Батырларын, «Халық 

қаһармандарын», Социалистік Еңбек ерлерін, Даңқ 
Орденінің үш дəрежесімен жəне «Отан» орденімен 
марапатталған соғыс ардагерлері мен мүгедектерін 
жерлеу рəсімдері бойынша қызмет көрсету

   007  Тұрғын үйге көмек көрсету
   008  Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша 

азаматтардың жекелеген санаттарына əлеуметтік 
көмек

   009  Мүгедектерді əлеуметтік қолдау
    101 Мұқтаж мүгедектерге əлеуметтік көмектің қосымша 

түрлері
    102 Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сəйкес 

мүгедектердің жəне мүгедек балалардың санаторлық-
курорттық емделуін қамтамасыз ету

    103 Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сəйкес 
мүгедектердің техникалық көмекші (орын толтыру-
шы) құралдарымен жəне (немесе) арнаулы жүріп-тұру 
құралдарымен қамтамасыз ету

    104 Үйден тəрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 
материалдық қамтамасыз ету

    105 Мүгедектер мен ардагерлерді оңалту
    106 Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сəйкес 

мүгедектердің техникалық көмекші (орын толтыру-
шы) құралдармен жəне (немесе) арнаулы жүріп-тұру 
құралдармен қамтамасыз ету

   010  Ішкі əскерлер мен мерзімді қызметтегі əскери 
қызметшілерді əлеуметтік қолдау

    100 Қалалық, қалааралық жəне жергілікті бағыттардағы 
қоғамдық көліктің барлық түрлеріне (таксиден 
басқасына) жүруге жеңілдіктер

   011  1999 жылдың 26 шілдесінде «Отан», «Даңқ» 
ордендерімен марапатталған, «Халық Қаһарманы» 
жоғары атағын жəне республиканың құрметті 
атақтарын алған азаматтарды əлеуметтік қолдау

    100 Қалалық, қалааралық жəне жергілікті бағыттардағы 
қоғамдық көліктің барлық түрлеріне (таксиден 
басқасына) жүруге жеңілдіктер

    101 Тұрғын үй-коммуналдық шығындар бойынша 
жеңілдіктер 

   015  Оңалтудың жеке бағдарламасына сəйкес мұқтаж 
мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен 
қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші 
топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің жəне есту бой-
ынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының 
қызметтерін ұсыну 

   016  Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды əлеуметтік 
бейімдеу

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   018  Мұқтаж азаматтарға үйде əлеуметтiк көмек көрсету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   030  Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  360   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім 

басқармасы
   017  Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының 

оқушылары мен тəрбиеленушілерін əлеуметтік қолдау
  384   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жола-

ушылар көлігі басқармасы
   017  Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша 

қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, 
тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санат-
тарын əлеуметтік қолдау

  395   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
жұмыспен қамту, еңбек жəне əлеуметтік қорғау 
басқармасы

   003  Жұмыспен қамту бағдарламасы
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    100 Қоғамдық жұмыстар
    101 Жұмыссыздарды кəсіптік даярлау жəне қайта даярлау
    102 Халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды 

əлеуметтік қорғау жөніндегі қосымша шаралар
   006  Қайтыс болған Совет Одағының Батырларын, «Халық 

қаһармандарын», Социалистік Еңбек ерлерін, Даңқ 
Орденінің үш дəрежесімен жəне «Отан» орденімен 
марапатталған соғыс ардагерлері мен мүгедектерін 
жерлеу рəсімдері бойынша қызмет көрсету

   007  Тұрғын үйге көмек көрсету
   008  Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша 

азаматтардың жекелеген санаттарына əлеуметтік 
көмек

   009  Мүгедектерді əлеуметтік қолдау
    101 Мұқтаж мүгедектерге əлеуметтік көмектің қосымша 

түрлері
    102 Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сəйкес 

мүгедектердің жəне мүгедек балалардың санаторлық-
курорттық емделуін қамтамасыз ету

    103 Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сəйкес 
мүгедектердің техникалық көмекші (орын толтыру-
шы) құралдарымен жəне (немесе) арнаулы жүріп-тұру 
құралдарымен қамтамасыз ету

    104 Үйден тəрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 
материалдық қамтамасыз ету

    105 Мүгедектер мен ардагерлерді оңалту
    106 Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сəйкес 

мүгедектердің техникалық көмекші (орын толтыру-
шы) құралдармен жəне (немесе) арнаулы жүріп-тұру 
құралдармен қамтамасыз ету

   010  Ішкі əскерлер мен мерзімді қызметтегі əскери 
қызметшілерді əлеуметтік қолдау

    100 Қалалық, қалааралық жəне жергілікті бағыттардағы 
қоғамдық көліктің барлық түрлеріне (таксиден 
басқасына) жүруге жеңілдіктер

   011  1999 жылдың 26 шілдесінде «Отан», «Даңқ» 
ордендерімен марапатталған, «Халық Қаһарманы» 
жоғары атағын жəне республиканың құрметті 
атақтарын алған азаматтарды əлеуметтік қолдау

    100 Қалалық, қалааралық жəне жергілікті бағыттардағы 
қоғамдық көліктің барлық түрлеріне (таксиден 
басқасына) жүруге жеңілдіктер

    101 Тұрғын үй-коммуналдық шығындар бойынша 
жеңілдіктер

   015  Оңалтудың жеке бағдарламасына сəйкес мұқтаж 
мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен 
қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші 
топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің жəне есту бой-
ынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының 
қызметтерін ұсыну 

   016  Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды əлеуметтік 
бейімдеу

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiнен

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   018  Мұқтаж азаматтарға үйде əлеуметтiк көмек көрсету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 

есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   030  Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету

(Жалғасы. Басы 21-23-беттерде) 

(Жалғасы бар) 


