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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 20 желтоқсан         №635            Астана қаласы

«Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 
16 сәуірдегі № 212 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 

бұйырамын:
1. «Білім жəне ғылым саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 16 сəуірдегі 
№ 212 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 11260 болып тіркелген, 
2015 жылғы 23 маусымда «Əділет» Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау» 
көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартында:

3 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Білім 

жəне ғылым саласындағы бақылау комитеті, «Болон процесі жəне академиялық ұтқырлық 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорны (бұдан 
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан 
əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.

4. Білім туралы құжаттарды тану/нострификациялау туралы көрсетілетін мемлекеттік 
қызметті көрсету мерзімдері Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде (егер білім туралы құжат 
құжатты берген елде заңдастырылған немесе апостильденген болса): 

1) Астана қаласының Мемлекеттік корпорация бөлімшелері үшін – 15 (он бес) жұмыс күнін;
2) басқа өңірлердің Мемлекеттік корпорация бөлімшелері үшін – 30 (отыз) жұмыс күнін 

құрайды (құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне кірмейді). 
Ресми құжаттарды заңдастырудың күшін жоюды көздейтін халықаралық шартқа (келісімге) 

қатысушы елде берілген білім туралы құжаттарды қарау мерзімдері Мемлекеттік корпорацияға 
жүгінген кезде:

1) Астана қаласының Мемлекеттік корпорация бөлімшелері үшін – 30 (отыз) жұмыс күнін;
2) басқа өңірлердің Мемлекеттік корпорация бөлімшелері үшін – 45 (қырық бес) жұмыс 

күнін құрайды (құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне кірмейді).
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2008 жылғы 10 қаңтардағы № 

8 бұйрығымен бекітілген Білім туралы құжаттарды тану жəне нострификациялау қағида ла-
рының (нормативтік құқтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 5135 тіркелген) 9 жəне 
20 - тармақтарында көзделген жағдайларда өтініштерді қарау мерзімі 10 (он) жұмыс күніне 
ұзартылады.

Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызметті 
көрсету мерзіміне кірмейді. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі 
өткенге дейін бір тəуліктен кешіктірмей көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің нəтижесін 
Мемлекеттік корпорацияға жеткізуді қамтамасыз етеді.

Құжаттар топтамасын тапсыру үшін кезек күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он 
бес) минут.

Көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 20 
(жиырма) минут»;

8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Жұмыс кестесі:
көрсетілетін қызметті берушіде – 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының 

Еңбек кодексіне (бұдан əрі – Кодекс) сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі 
мен жұма аралығында, белгіленген жұмыс кестесі бойынша сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі 
түскі үзіліспен сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін;

Мемлекеттік корпорацияда: Кодекске сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, 
дүйсенбі мен сенбі аралығында, белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес түскі үзіліссіз сағат 
09.00-ден 20.00-ге дейін.

Қабылдау «электронды» кезек тəртібімен, жеделдетіп қызмет көрсетусіз, көрсетілетін қыз  метті 
алушының таңдауы бойынша жүзеге асырылады, портал арқылы кезекті броньдауға болады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
білім туралы құжаттарды тану/нострификациялау туралы өтініш; 

2) білім туралы құжаттың жəне оның қосымшасының заңдастырылған немесе апостильден-
ген көшірмесі (түпнұсқа салыстыру үшін, қайтарылып беріледі) жəне білім туралы құжаттың 
жəне оның қосымшасының, мөрдің аудармасын қоса алғанда нотариалды куəландырылған 
аудармасы (егер құжат толығымен шет тілінде болса).

Білім туралы құжаттың жəне оның қосымшасының заңдастырылған немесе апостильденген 
көшірмесін ұсыну мүмкін болмаған жағдайда білім туралы құжаттың жəне оның қосымшасының 
нотариалды куəландырылған көшірмесі жəне нотариалды куəландырылған аудармасы (егер 
құжат толығымен шет тілінде болса).

Білім туралы құжат Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын ресми құжат-
тарды заңдастырудың күшін жоюды көздейтін құқықтық көмек туралы халықаралық шартқа 
(келісімге) қатысушы елде берілген жағдайда білім туралы құжаттың жəне оның қосым-
шасының нотариалды куəландырылған көшірмесі жəне нотариалды куəландырылған аудар-
масы (егер құжат толығымен шет тілінде болса) ұсынылады, мұндай құжаттарды заңдастыру 
немесе апостильдендіру талап етілмейді. 

Құжаттың қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасының дұрыстығын Қазақстан Республика-
сының аумағындағы нотариус немесе құжат берілген елдегі Қазақстан Республикасының 
дипломатиялық қызмет органдары куəландырады;

3) бiлiм туралы құжат иесiнің жеке басын растайтын құжаты (жеке басын сəйкестендіру 
үшін) немесе нотариалды куəландырылған сенімхат негізінде уəкілетті өкілдің жеке басын 
куəландыратын құжаты.

Қазақстан Республикасының резиденті емес адамдар үшін білім туралы құжат иесінің 
жеке басын растайтын құжаттың немесе паспорттың нотариалды расталған көшірмесі (қазақ 
немесе орыс тіліндегі аудармасымен бірге жəне тиісті түрде расталған). 

Егер білім туралы құжат иесі оны алғаннан кейін тегін, атын немесе əкесінің атын (бар 
болған жағдайда) ауыстырса тегін, атын немесе əкесінің атын (бар болған жағдайда) ауыс-
тырғаны туралы немесе неке туралы немесе некені бұзу туралы акт жазбасын мемлекеттік 
тіркеу туралы куəлігінің нотариалды куəландырылған көшірмесін ұсынуы қажет;

4) төлем туралы түбіртек.
Көрсетілетін қызметті алушы өзінің дайындығын дəлелдейтін, оның ішінде кəсіби қызметке 

рұқсат беретін, практикалық тəжірибесі туралы дəлелді құжаттарын ұсынады. Аталған 
құжаттар олардың белгіленген тəртіппен нотариалды куəландырылған аудармасымен, оның 
ішінде мөрдің аудармасымен бірге ұсынылады (егер құжат толығымен шет тілінде болса). 

Мемлекеттік корпорация қызметкері мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу кезінде 
көрсетілетін қызметті алушыдан, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше 
көзделмесе, ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпия мəліметтерді 
пайдалануға келісім алады.

Мемлекеттік ақпарат жүйелерінде қамтылған жеке басын куəландыратын құжаттар, неке 
туралы немесе оны бұзу туралы куəліктер (2008 жылдан кейін берілген) туралы мəліметтерді 
Мемлекеттік корпорацияның қызметкері «электрондық үкіметі» шлюзі арқылы Мемлекеттік 
корпорацияның ақпараттық жүйелерінен алады.

Құжаттарды қабылдау кезінде Мемлекеттік корпорацияның қызметкері құжаттардың 
түпнұсқасын мемлекеттік ақпараттық жүйелерден ұсынылған мəліметтермен салыстырады, 
содан кейін түпнұсқаларды көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.

Құжаттарды Мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін мемлекеттік 
қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру тиісті құжаттарды қабылдағанын рас-
тайтын қолхат негізінде жеке басын куəландыратын куəлігін көрсеткен жағдайда (не уəкілетті 
өкілдің натариалды куəландырылған сенімхаты негізінде) жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация қорытындыны өзінде бір ай бойы сақтайды, содан кейін 
көрсетілетін қызметті берушіге одан əрі сақтау үшін жолдайды. Көрсетілетін қызметті алу-
шы бір ай өткен соң хабарласқан жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша 
көрсетілетін қызметті беруші бір күн ішінде дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға 
беру үшін Мемлекеттік корпорацияға жолдайды.»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 

жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында 
көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті берушінің, Министрлік басшысының 
не оны алмастырушы адамның атына жазбаша түрде беріледі.

Шағымды қабылдаған адамның тегі жəне аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі 
жəне орны көрсетіліп, шағымның көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің кеңсесінде 
тіркелуі (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) оның қабылданғанын растау болып табылады.

Мемлекеттік корпорация қызметкері дұрыс қызмет көрсетпеген жағдайда, шағым осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар мен 
телефондар бойынша Мемлекеттік корпорация басшысының атына беріледі.

Мемлекеттік корпорация кеңсесіне қолма-қол жəне пошта арқылы түскен шағымның 
қабылдануын растау оның тіркелуі (шағымның екінші данасында немесе шағымға ілеспе хатта 
мөртаңба, кіріс нөмірі жəне тіркелген күні қойылады) болып табылады.

Сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорация қызметкерінің 
əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі туралы ақпаратты осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының 16-тармағында көрсетілген Бірыңғай байланыс орталығының телефо-
ны арқылы алуға болады.

Көрсетілетін қызметті алушының Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
Мемлекеттік корпорация атына келіп түскен шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні 
ішінде қарауға жатады. Шағымның қаралу нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін 
қызметті алушыға почта байланысы арқылы жіберіледі не Министрліктің, көрсетілетін қызметті 
берушінің немесе Мемлекеттік корпорацияның кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға өтінішпен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес 
жұмыс күні ішінде қарауға жатады.»;

13, 14, 15 жəне 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) көрсетілетін қызметті берушінің: control.edu.gov.kz, www.enic-kazakhstan.kz;
2) Мемлекеттік корпорацияның: www.gov4c.kz интернет-ресурстарында орналастырылған.
14. Заңнамада белгіленген тəртіпте өзіне-өзі қызмет көрсетуді, өз бетінше жүруді, 

бағдарлануды жүзеге асыру қабілеттерінен немесе мүмкіндігінен толық немесе жартылай 
айырылған көрсетілетін қызметті алушылардан мемлекеттік қызмет көрсету үшін құжаттарды 
қабылдауды Бірыңғай байланыс орталығы 1414, 8 800 080 7777 арқылы өтініш беру жолымен 
Мемлекеттік корпорация қызметкері тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде көрсетілетін қызметті берушінің 
мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтері, бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

16. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі 
анықтама қызметтерінің байланыс телефондары Министрлікті ң www.edu.gov.kz интер-
нет-ресурсында орналастырылған. Бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8-800-080-7777.».

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Білім жəне ғылым саласындағы 
бақылау комитеті (Т.И. Ешенқұлов) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 

оның көшірмесін қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республика сы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты ресми жарияланған кейін Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігінің Білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының міндетін 
атқарушы Т.И. Ешенқұловқа жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар Ұлттық экономика министрі 
министрі ____________ Д. Абаев _____________Т. Сүлейменов
2017 жылғы 25 желтоқсан   2017 жылғы 29 желтоқсан 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 24 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16275 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 20 желтоқсан              №968          Астана қаласы 

«Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 17 қыркүйектегі № 726 

бұйрығының күші жойылды деп тану туралы

 «Құқықтық актiлер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сəуiрдегi Заңының 
27-бабының 2-тармағына жəне 50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын: 

 1. «Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 
2015 жылғы 17 қыркүйектегі № 726 бұйрығының күші жойылды деп танылсын (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12175 болып тіркелген, «Əділет» ақпа-
раттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 23 қазанда жарияланған).

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау 
комитеті 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 қағаз 

жəне электрондық түрдегі қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмесін ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

 3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

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

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

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

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

 Қазақстан Республикасының
 Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
 Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің
 міндетін атқарушы _________________ С. Жұманғарин
 2018 жылғы 4 қаңтар 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 19 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16254 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 27 қараша                 №818               Астана қаласы 

«Теміржол көлігін техникалық пайдалану қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар 

және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 544 
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын: 
1. «Теміржол көлігін техникалық пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 544 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11897 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 7 қыркүйекте жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Теміржол көлігін техникалық пайдалану қағидаларында:
6-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Жылжымалы құрам жəне АЖҚ белгіленген мерзімде жоспарлы-ескерту жөндеу 

түрлерінен, техникалық жəне сервистік қызмет көрсетуден өтуі тиіс.»;
7-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«7. Темiр жол жылжымалы құрамының иелерi жəне оны күтетiн темiржол көлiгi қызмет-

керлерi дұрыс техникалық жай-күйiн, оған техникалық қызмет көрсетудi, жөндеудi жəне темiржол 
жылжымалы құрамының белгiленген қызмет көрсету уақытын сақтауды қамтамасыз етедi.

Қызмет мерзімі өткен, сондай-ақ өз осьтерінде алып тасталған (есептен шығарылған) темір-
жол жылжымалы құрамын магистральды теміржол желісінде пайдалануға жол берілмейді.»;

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Жөндеудің мерзімді жоспарлы-алдын алу түрлерінен өтпеген локомотивтер мен мо-

торвагонды жылжымалы құрамды пайдалануға жол берілмейді.»;
27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«27. Поездарға мынадай:
оларды қарап-тексергенге жəне пайдалануға жарамды деп танығанға дейін рельстен 

шығып кеткен;
жай-күйі тасымалданатын жүктердің сақталуын қамтамасыз етпейтін теміржол жылжымалы 

құрамы, сондай-ақ олардың жүккөтергіштігінен артық немесе тиеудің техникалық шарттарын 
бұза отырып тиелген вагондар тіркелмейді.»;

40-тармақ алып тасталсын; 
48 жəне 49-тармақтар алып тасталсын;
101-тармақ жана редакцияда жазылсын:
 «101. Бас жолдардағы барлық қарсы бағыттамалық бұрмалардың үшкiрлерi алдынан 

бастап тепкiш бiлеулер орнатылады.
 Жолдарды пайдалану рельстің табаны төсемелер ребордынан жоғары жəне 5 шпалдан не-

месе қатар төселген білеулерден асып түсетін рельс пен төсемдер арасындағы саңылаулардың 
бунақ жолдарында анықталған жағдайлардан басқа жағдайларда жол беріледі.».

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті 
заңнамада белгіленген тəртіпте:

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 жəне электрондық түрдегі 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 ин-
тернет-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 Инвестициялар жəне даму министрлігінің Заң департаментіне 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

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

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 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 «____»__________ 2017 жылғы «____»__________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 30 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16292 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 8 желтоқсан             №853             Астана қаласы 

«Өнеркәсіп және экспорттық бақылау саласындағы 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 
даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы

28 мамырдағы № 619 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Өнеркəсіп жəне экспорттық бақылау саласындағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер 

регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 28 мамырдағы № 619 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11630 болып тіркелген, 2015 жылғы 7 тамызда 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес «Жарылғыш жəне пиротехникалық заттар мен олар 

қолданылып жасалған бұйымдарды (азаматтықты қоспағанда) əзірлеу, өндіру, сатып алу, 
өткізу, сақтау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті;»;

осы бұйрықпен бекітілген «Жарылғыш жəне пиротехникалық заттар мен олар қолданылып 
жасалған бұйымдарды əзірлеу, өндіру, сатып алу жəне өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға 
лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Жарылғыш жəне пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды 

(азаматтықты қоспағанда) əзірлеу, өндіру, сатып алу, өткізу, сақтау жөніндегі қызметті жүзеге 
асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;»;

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтiң нəтижесi – жарылғыш жəне пиротехникалық заттар 

мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды (азаматтықты қоспағанда) əзірлеу, өндіру, са-
тып алу, өткізу, сақтау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия жəне (немесе) лицензияға 
қосымша, қайта ресімделген лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша, лицензияның 
жəне (немесе) лицензияға қосымшанының телнұсқасы немесе Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 563 бұйрығымен бекітілген 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11636 болып тіркелген) 
«Жарылғыш жəне пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды 
(азаматтықты қоспағанда) əзірлеу, өндіру, сатып алу, өткізу, сақтау жөніндегі қызметті жүзеге 
асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стан-
дарт) 10-тармағында көзделген жағдайлар жəне негіздер мемлекеттiк көрсетілетін қызметтi 
көрсетуден бас тарту туралы жазбаша дəлелдi жауап.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме 

стандарттың 9-тармағында көзделген көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілетін қызметті 
алушы ұсынған құжаттарды алуы болып табылады.»;

5-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 15 минут ішінде көрсетілетін қызметті 

алушының ұсынғанмемлекеттік қызметті алу үшін қажетті құжаттарын қарап, оларды Басқарма 
басшысына жібереді;»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлер) арасындағы 

рəсімдердің (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентіне 1-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлер) өзара іс-қимылының блок-схемасында берілген.»;

1-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышындағы мəтін мынадай редакцияда жазылсын:
«

«Жарылғыш жəне пиротехникалық заттар 
мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды 

(азаматтықты қоспағанда) əзірлеу, өндіру, сатып 
алу, өткізу, сақтау жөніндегі қызметті жүзеге 

асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентіне

 1-қосымша»;
2-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышындағы мəтін мынадай редакцияда жазылсын:
«

«Жарылғыш жəне пиротехникалық заттар 
мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды 
(азаматтықты қоспағанда) əзірлеу, өндіру, са-

тып алу, өткізу, сақтау жөніндегі қызметті жүзеге 
асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет регламентіне 
2-қосымша

»;
3-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышындағы мəтін мынадай редакцияда жазылсын:
«

«Жарылғыш жəне пиротехникалық заттар 
мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды 
(азаматтықты қоспағанда) əзірлеу, өндіру, са-

тып алу, өткізу, сақтау жөніндегі қызметті жүзеге 
асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет регламентіне
3-қосымша

».
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму 

жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:
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 жəне электрондық түрдегі 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 бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 
2), 3) жəне 4) тармақшаларында 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 Республикасының 
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

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 29 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16168 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 8 желтоқсан                 №854             Астана қаласы 

«Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін 
ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы 

№ 229 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың жəне функцияла-

рын жүзеге асырудың қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10795 болып тіркелген, 2015 жылғы 15 мамырда «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін 
ұйымдастырудың жəне функцияларын жүзеге асырудың қағидаларында:

10-тармақтың 3) тармақшасының жетінші абзацы алып тасталсын.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құрылыс жəне тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылық істері 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 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 ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында 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 Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін. 

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16132 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 12 желтоқсан             №859           Астана қаласы 

«Тұрғын үй құрылысы мақсаттары үшін жеке кәсіпкерлік 
субъектілеріне екінші деңгейдегі банктер беретін 

кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелерін 
субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын 

бекіту туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан Респуб-
ликасы Заңының 10-бабы 1) тармақшасына сəйк ес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған «Тұрғын үй құрылысы мақсаттары үшін жеке кəсіпкерлік субъек-
тілеріне екінші деңгейдегі банктер беретін кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелерін 
субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құрылыс жəне тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық істері 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 күнтізбелі к он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

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

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
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 Республикасының 
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»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Ұлттық экономика министрі  экономика министрінің міндетін 
____________ Т. Сүлейменов атқарушы ____________С. Жұманғарин 
2017 жылғы «____»___________ 2018 жылғы «____»_________

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 12 желтоқсандағы №859 бұйрығымен бекітілген

«Тұрғын үй құрылысы мақсаттары үшін жеке кəсіпкерлік субъектілеріне екінші 
деңгейдегі банктер беретін кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелерін 

субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Тұрғын үй құрылысы мақсаттары үшін жеке кəсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі 
банктер беретін кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының, ауданның, 
облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады. 

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап – 16 

(он алты) жұмыс күні;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқcат етілетін ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) 

минут;
3) қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші 1 (бір) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті алушының 

ұсынылған құжаттар топтамасының толықтығын тексереді.
Осы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушы стандартының 9-тармағында көзделген 

тізбеге сəйкес ұсынылған құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу 
мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті 
қабылдаудан бас тартады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – Өңірлік үйлестіру кеңесі отырысының хаттама-

сынан үзінді не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген 
жағдайлар мен негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы жазба-
ша дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) мемлекеттік қызмет тегін 

негізде көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.00-ге, 14:30-
ға дейін түскі үзіліспен, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 8.30, 9.00-ден 18:00-ге, 18.30-ға 
дейін көрсетіледі.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру сағат 13.00-
ден 14.00-ге, 14-30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет көрсетусіз кезек күту 
тəртібімен көрсетіледі.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
субсидия алуға арналған өтініш-сауалнама;

2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама (мөрмен жəне қол 
қоюмен расталған көшірме);

3) іске асырылатын жобаның (жобаның құрылысына рұқсат беру құжаттамасын, бизнес-
жоспарды қоса бере отырып, еркін нысанда қалыптастырылады) сипаттамасы;

4) Бағдарламаға қатысуға мүмкіндік беретін шарттарда жобаны іске асыру үшін кредит 
беру мүмкіндігі туралы оң шешімі бар ЕДБ хаты.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде құжаттарды қабылдаған адамның тегі мен аты-
жөнін көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) құжаттардың қабылданғанын 
растау болып табылады.

10. Көрсетілетін қызметті берушілер мынадай негіздер:
1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті алу үшін ұсынған құжаттардың жəне 

(немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) анық еместігін анықтау;
2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 

ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің жəне мəліметтердің «Тұрғын үй 
құрылысы мақсаттары үшін жеке кəсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктер беретін 
кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 31 қаңтардағы № 35 
бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14765 болып 
тіркелген) белгіленген талаптарға сəйкес келмеу негіздері бойынша мемлекеттік қызмет 
көрсетуден бас тартады.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Шағымдар жазбаша нысанда пошта арқылы немесе көрсетілетін қызметті берушінің 

кеңсесі арқылы қолма-қол қабылданады.
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 

жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: шағым көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша беріледі.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі жəне 
орны көрсетіле отырып, шағымды көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртабан, 
кіріс нөмірі жəне күні) оның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атынан келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. Шағымды 
қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға пошта байланысы 
арқылы жіберіледі не болмаса көрсетілетін қызметті берушінің кеңесіне қолма қол беріледі. 

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағым бере алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он 
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып,
қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары www.mid.gov.kz интернет-
ресурсында орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызметті 
көрсету тəртібі мен мəртебесі туралы ақпарат алу мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті берушінің анықтамалық қызметтерінің байланыс телефондары 
www.mid.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының телефоны: 1414.

«Тұрғын үй құрылысы мақсаттары үшін жеке кəсіпкерлік субъектілеріне екінші 
деңгейдегі банктер беретін кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  қосымша
Нысан

Қайда: __________ əкімдігіне
кімнен ___________________

Субсидия алуға арналған № ____ӨТІНІШ-САУАЛНАМА

«Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасына сəйкес Сізден кредит бойынша сыйақы 
мөлшерлемесін субсидиялау туралы мəселені______________бойынша Өңірлік үйлестіру 
кеңесінің қарауына төменде аталғандарға  сəйкес шығаруға бастамашылық етуіңізді сұраймын: 

1. Қатысушы туралы мəліметтер
ЖКС атауы
Құрылтайшы (лар) туралы деректер 
Заңды мекенжайы
Нақты мекенжайы
Пошталық мекенжайы
Мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу күні, нөмірі 
Қызмет түрі
Жетекшілік ететін ведомство, холдинг немесе бас компания
Жұмыс тəжірибесі

2. Басшылық
Бірінші басшы

Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
Лауазымы
Жұмыс/үй телефоны
Туған жылы жəне жері
Жеке басын куəландыратын құжаттың №
Тұрғылықты (нақты) жері 
Тіркелген орны
Жұмыс тəжірибесі

Бас бухгалтер (бар болса)

Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Жұмыс/үй телефоны
Туған жылы жəне жері
Жеке басын куəландыратын құжаттың №
Тұрғылықты (нақты) жері 
Тіркелген жері
Жұмыс тəжірибесі

Байланыс жасаушы тұлға

Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), лауазымы
Жұмыс/үй телефоны

3. Меншік иелері
(құрылтайшы, қатысушылар, жауапкершілігі шектеулі серіктестік үшін - акциялардың 1 % 

жəне одан көп пайызына иелік ететін ортақ құрылтайшылар)

Атауы/ Тегі, аты, əкесінің аты 
(болған жағдайда) 

% Деректемелері

4. Ағымдағы қызметі туралы ақпарат
Сала (ЭҚЖЖ сəйкес)
Кіші сала (ЭҚЖЖ сəйкес)
Өнімдер мен көрсетілетін қызметтер түрлері
Жылдық айналым
Соңғы есептік күнге пайда немесе шығын
Жұмыскерлердің нақты саны
Жобаның атауы (қысқаша сипаттамасы)
Жобаны іске асыру орны (облыс, қала)
Жұмыс орындарының саны

5. Банктік есепшоттар туралы ақпарат

 Банктік деректемелері (барлық қызмет көрсетілетін банктердегі барлық ағымдағы жəне 
жинақ шоттарын көрсету): 

____________________________________________________________________

6. Тарихы

ЖКС-ның жұмыс процесінде пайдаланылған барлық қарыздар, өтелген, сол сияқты қазіргі 
уақытта өтелмеген қарыздар да көрсетіледі.

Кредитор Сомасы Беріл-
ген күні

Сыйақыны 
өтеу шарт-

тары

Негізгі 
қарызды 
өтеу шарт-

тары

БҚШ бойынша 
өтеу мерзімі 

Нақты өтеу 
күні

1
2

7. Қолданыстағы кредиттер туралы ақпарат

Күні жəне валюта бағамы: ___/___

Р/с
№

Кре-
дитор 
ата-
уы

Банктік 
қарыз 

шартының 
дерек-
темелері 
(№, күні) 

Сый-
ақы 
мөл-

шерле-
месі, %

Кредит 
валю-
тасы

Кре-
дит 
сома-
сы

Негізгі бо-
рыш бойын-
ша берешек-
тің қалдығы, 
көрсетілген 

күнге

Кредит 
мерзі-
мінің 

аяқталу 
күні

Кредит 
мақсаты 
(қысқаша 
сипатта-

ма)

8. Басқа мемлекеттік бағдарламаларға қатысуы жəне ЖКС-ге қатысты қолданылатын 
мемлекеттік қолдау шаралары туралы ақпарат

Р/с
№

МБ /МҚШ атауы МДИ атауы Қосымша ақпарат

9. Кепілдіктер жəне келісімдер
ЖКС жергілікті (өңірлік) үйлестірушіге мыналарды мəлімдейді жəне мынадай кепілдіктер 

береді:
1. Осы өтінішпен бірге не жергілікті (өңірлік) үйлестірушінің сұрау салуы бойынша 

жергілікті (өңірлік) үйлестірушіге тапсырылған (ұсынылған) немесе ұсынылатын барлық де-
ректер, ақпарат жəне құжаттама дұрыс болып табылады жəне төменде көрсетілген күндегі 
шындыққа толығымен сəйкес келеді, аталған деректер өзгертілген жағдайда жергілікті (өңірлік) 
үйлестірушіні дереу хабардар етуге міндеттенемін.

2. Осы өтінішті қарау шеңберінде талап етілген, банктік жəне коммерциялық құпияны 
қамтитын кез келген ақпаратты жəне құжаттарды жергілікті (өңірлік) үйлестірушінің алғашқы 
талап етуі бойынша беруге жəне ашуға міндеттенемін.

3. Жергілікті (өңірлік) үйлестіруші аталған куəландырулар мен кепілдемелердің дұрыстығын 
тексеруге міндетті емес. 

4. ЖКС-ға жалған, толық емес жəне (немесе) дұрыс емес мəліметтерді бергені үшін 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілік туралы ескертілген.

5. ЖКС-ның жарғылық құзыреті берілген өтінішке қол қоятын тұлғаға осы өтінішті беруге 
мүмкіндік беретіндігін ЖКС растайды.

6. Көрсетілген деректер мен ақпараттың дұрыс еместігі анықталған жағдайда көрсетілген 
деректердің дұрыс еместігін растайтын мəліметтер анықталатын кез келген кезеңде осы 
өтініштің қабылданбайтындығымен келісемін.

ЖКС жергілікті (өңірлік) үйлестірушіге төмендегілер бойынша өз келісімін береді:
1. Жергілікті (өңірлік) үйлестіруші осы өтініште көрсетілген мəліметтерді, ақпаратты жəне 

ЖКС ұсынған құжаттарды тексеру жəне қарау мақсатында мемлекеттік органдарға (қаржы 
агентіне) ұсынады. 

2. Осы өтініште қамтылған барлық мəліметтер, сондай-ақ жергілікті (өңірлік) үйлестіруші 
талап еткен барлық құжаттар Бағдарлама шеңберінде субсидиялау үшін ғана ұсынылған.

3. Жергілікті (өңірлік) үйлестіруші ЖКС хабарлаған өзі туралы кез келген ақпаратты тексеру 
құқығын өзіне қалдырады, ал ЖКС ұсынған құжаттар мен өтініштің түпнұсқасы субсидиялау 
берілмеген болса да, жергілікті (өңірлік) үйлестірушіде сақталатын болады.

4. Жергілікті (өңірлік) үйлестірушінің осы өтінішті қарауға қабылдауы, сондай-ақ ЖКС 
ықтимал шығыстары (субсидиялауды алу үшін қажетті құжаттарды ресімдеу шығыстары 
жəне басқа да шығыстар) жергілікті (өңірлік) үйлестірушінің субсидиялауды беру немесе ЖКС 
көтерген шығындарды өтеу міндеттемесі болып табылмайды.

5. Субсидиялау туралы мəселені қарау тəртібімен танысқанымды жəне келісетінімді рас-
таймын, кейін жергілікті (өңірлік) үйлестірушіге наразылық білдірмеймін.

10. Қосымшалар
Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) ____________________________ 
    (қолы) Күні

Аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЖКС Жеке кəсіпкерлік субъектісі
ЭҚЖЖ  Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сəйкес экономика секторы 
МДИ Мемлекеттік даму институттары
МБ Мемлекеттік бағдарлама
МҚШ Мемлекеттік қолдау шаралары
БҚШ Банктік қарыз шарты

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 23 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16265 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 12 желтоқсан            №861          Астана қаласы

Теңіз көлігі, теңіз оқу-тренажер орталықтары мамандарын 
даярлауды (қайта даярлауды) және олардың біліктілігін 

арттыруды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарын 
куәландыру жөніндегі уәкілетті ұйымды айқындау туралы

«Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республика-
сының Заңы 4-бабының 3-тармағы 55-8) тармақшасына сəйкес бұйырамын: 

1. «Ресей теңіз кеме қатынасы тіркелімі» федералды автономиялық мекемесі теңiз көлiгi, 
теңіз оқу-тренажер орталықтары мамандарын даярлауды (қайта даярлауды) жəне олардың 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын бiлiм беру ұйымдарын куəландыру жөнiндегi уəкiлеттi 
ұйым болып айқындалсын.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті 
заңнамада белгіленген тəртіпте:

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 жəне электрондық түріндегі 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 тіркелген күнінен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді; 

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

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 
2), 3) жəне 4) тармақшаларында 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 Республикасының 
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
 министрінің міндетін атқарушы А.АЙДАРБАЕВ

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі  Ұлттық экономика министрі
________________ Е. Сағадиев ________________ Т. Сүлейменов
2017 жылғы 26 желтоқсан   2017 жылғы 22 желтоқсан 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 11 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16209 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 13 желтоқсан            №867            Астана қаласы

Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес 
қабылдау қағидаларын, сондай-ақ қабылдау актісінің 

нысанын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі туралы» 
2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 4-тармағына сəйкес 
бұйырамын:

1. Мыналар: 
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға 

дербес қабылдау қағидалары;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дер-

бес қабылдау актісінің нысаны бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құрылыс жəне тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылық істері 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 ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
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 Республикасының 
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

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 867 бұйрығына 1-қосымша

Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау қағидалары 
(бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс 
қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – 
Заң) сəйкес əзірленген жəне меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау 
тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидалардың қолданысы Заңның 74-бабының 1-тармағында көрсетілген объекті-
лерге қатысты болады.

2-тарау. Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау тəртібі
3. Меншік иесі салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдаған кезде мыналардың 

болуы талап етіледі:
1) сəулет жəне қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын жергілікті 

атқарушы органдар берген сəулет-жоспарлау тапсырмасы (тіреу жəне қоршау конструкция-
ларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертпей жəне жер учаскесін қосымша бөлуді 
(кесіп беруді) көздемейтін қолданыстағы ғимараттардағы үй-жайларды (жекелеген бөліктерін) 
реконструкциялауды (қайта жоспарлауды, қайта жабдықтауды) қоспағанда);

2) техникалық шарттар (инженерлік жəне/немесе коммуналдық қамтамасыз ету көздеріне 
объектілерді қосу, қосымша қосу жəне/немесе жүктемені арттыру қажет болған жағдайда);

3) жобалау (жобалау-сметалық) құжаттама не нобай (нобайлық жоба);
4) тіреу жəне қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертпей 

қолданыстағы ғимараттардағы үй-жайларды (жекелеген бөліктерін) реконструкциялау (қайта 
жоспарлау, қайта жабдықтау) кезінде сəулет жəне қала құрылысы саласындағы функцияларды 
жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдардың тиісті шешімі.

4. Құрылыс-монтаждау жұмыстары аяқталған кезде меншік иесі мердігерден объектінің 
дайындығы туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін (егер объект мердігерлік тəсілмен 
салынса) салынған объектіні пайдалануға қабылдау рəсіміне кіріседі.

5. Салынған объектіні пайдалануға қабылдаған кезде меншік иесі:
1) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша меншік иесінің салынған объектіні 

пайдалануға дербес қабылдау актісін (бұдан əрі – акт) ресімдей отырып объектіні пайдалануға 
қабылдайды;

2) жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманың не нобай (нобайлық жобаның), объектілерді 
жобалау үшін берілген бастапқы материалдардың (құжаттардың) жəне қолданыстағы 
нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарының сақталуын тексереді;

3) егер объект мердігерлік тəсілмен салынған жағдайда орындалған құрылыс-монтаждау 
жұмыстарының, қолданылған құрылыс материалдарының (бұйымдардың, конструкциялардың) 
жəне жабдықтардың жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамаға не нобай (нобайлық жобаға), 
сондай-ақ мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтерге сəйкестігін тексереді.

6. Актiге қол қойылған күн меншік иесі қабылдаған объектiнiң пайдалануға енгізілген күнi 
деп есептеледi.

7. Акт салынған объектіні меншік құқығын тіркеген кезде айрықша бастапқы құжат бо-
лып табылады.

8. Акт сəулет жəне қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын жергілікті 
атқарушы органдарда міндетті есепке алуға жатады.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 867 бұйрығына 2-қосымша

 нысан

Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға
дербес қабылдау актісі

________________________   20__ жылғы «____» ____________
    (елді мекеннің атауы)

Құрылыстың меншік иесі ______________________________________________
____________________________________________________________________,
               (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), тұрақты мекенжайы)
жəне мердігер (егер объект мердігерлік тəсілмен салынса) __________________
____________________________________________________________________,
    (құрылысты жүзеге асырған ұйымның атауы, адамның лауазымы, тегі, аты,
             əкесінің аты (болған жағдайда), ұйымның мекенжайы, телефоны, 
                                                 лицензия №, алған күні)
АНЫҚТАДЫ:
1. ____________________________________________________________ 
                   (объектінің атауы, орналасқан жері немесе мекенжайы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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(Соңы. Басы 13-бетте) 

(Соңы 15-бетте) 

объектіні салуды/тіреу жəне қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен 
жабдықтарды өзгертпей қолданыстағы ғимараттардағы үй-жайларды (жекелеген бөліктерін) 
реконструкциялауды (қайта жоспарлауды, қайта жабдықтауды) меншік иесі өзі ___________

 __________________________________________________________________________,
                                   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
жəне/немесе ол тартқан мердігерлік ұйым ________________________________
____________________________________________________________________,
(объектіні салуды/үй-жайды реконструкциялауды (қайта жоспарлауды, қайта жабдықтауды) 

жүзеге асырған ұйым атауы, адамның лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
2. _____________________________________________________________
                                                             (жұмыстар түрлері)
___________________________________________________________________
__________________________________________________________ орындалған.
3. Объектіні салу/тіреу жəне қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен 

жабдықтарды өзгертпей қолданыстағы ғимараттардағы үй-жайларды (жекелеген бөліктерін) 
реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау):

______________________________________________________
       (шешім шығарған органның атауы, шешім № жəне күні)
__________________________________________________негізінде жүргізілген.
4. Құрылыс ____________________________________________________
____________________________________________________________________
(жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманы/нобай (нобайлық жобаны) əзірлеген 
ұйымның атауы, адамның лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
____________________________________________________________________,
(жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманы/нобай (нобайлық жобаны) 
қараған жəне келісім берген ұйымның атауы)
келісілген жобалау (жобалау-сметалық) құжаттама/нобай (нобайлық жоба) бойынша 

жүзеге асырылды.
5. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы __________________________________________________
(айы жəне жылы)
жұмыстың аяқталуы __________________________________________________,
(айы жəне жылы)
6. Пайдалануға қабылданатын объектінің осы актінің қосымшасына сəйкес техникалық 

сипаттамалары бар.
7. Жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау 

жөніндегі іс-шаралар ______________________________
____________________________________________________________________
                                 (орындалғаны туралы мəліметтер)
8. Құрылысы аяқталған объектінің/реконструкцияланған (қайта жоспарланған, қайта 

жабдықталған) қолданыстағы ғимараттың үй-жайларының мемлекеттік (мемлекетаралық) 
нормативтік талаптарға, сəулет-жоспарлау тапсырмасына, келісілген жобалау (жобалау-
сметалық) құжаттамасына/нобай (нобайлық жобаға) сəйкестігін растау негізінде жеке меншік 
иесі:____________________________________________________________ 

                                          (объектінің атауы)
____________________________________________________________________
пайдалануға ҚАБЫЛДАУДЫ шешті.
9. Салынған объектінің нормативтік талаптарға, сəулет-жоспарлау тапсырмасына, жоба-

лау (жобалау-сметалық) құжаттамасына/ нобай (нобайлық жобаға) сəйкестігін растаймын.
Объектінің меншік иесі ______________________________________________
____________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), тұрақты мекенжайы, қолы, мерзімі)
жəне мердігер (егер объект мердігерлік тəсілмен салынса)___________________
____________________________________________________________________.
(ұйымның атауы, адамның лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), 
                         қолы, мерзімі, мөр (болған жағдайда)

Меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға дербес қабылдау актісіне қосымша
  нысан

Техникалық сипаттамалар

Объектінің 
атауы

Жалпы мəлімет Құрастырмалы эле-
менттер сипаттамасы

жы
лы

ту
 тү

рі

Абаттандыру

қа
ба
т с

ан
ы 

(қ
аб
ат

)
құ
ры

лы
с 
ау
да
ны

 (м
²)

ғи
ма

ра
тт
ың

 кө
ле
мі

 
(м

³)
пə
те
рл
ер

 с
ан
ы

бө
лм

ел
ер

 с
ан
ы

жа
лп
ы 
ау
да
ны

 (м
²)

тұ
рғ
ын

 а
уд
ан
ы 

(м
²)

ір
ге
та
сы

қа
бы

рғ
ас
ы

ш
ат
ыр

 ж
аб
ын

ы

эл
ек
тр
ме

н 
жа

бд
ық
та
у

су
ме

н 
жа

бд
ық
та
у

ыс
ты

қ с
ум

ен
 

жа
бд
ық
та
у

кə
рі
з

га
зб
ен

 ж
аб
ды

қт
ау

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Объектінің меншік иесі 
________________________________________________________________________
      (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), тұрақты мекенжайы, қолы, мерзімі)
жəне мердігер (егер объект мердігерлік тəсілмен салынса)
_________________________________________________________________________
  (ұйымның атауы, адамның лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты 
     (болған жағдайда), қолы, мерзімі, мөр (болған жағдайда

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 29 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16165 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 22 желтоқсан             №891          Астана қаласы 

«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 9 сәуірдегі №319 бұйрығына 

өзгеріс енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 
жылғы 9 сəуірдегі № 319 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №11015 болып тіркелген, 2015 жылғы 3 маусымда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйлерді 
жекешелендiру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес 
редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құрылыс жəне тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық істері 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 жəне электрондық түрдегі 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 жібер;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-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 мəліметтердің 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Заң департаментіне 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
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»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар Ұлттық экономика министрі
министр ____________ Д. Абаев ____________ Т. Сүлейменов
2018 жылғы 12 қаңтар   2018 жылғы 9 қаңтар 

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушы ____________ С. Жұманғарин 
2018 жылғы «___» __________

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №891 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 9 сəуірдегі №319 бұйрығына 4-қосымша

«Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйлерді жекешелендiру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйлерді жекешелендiру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Инвестициялар 

жəне даму министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының, аудандардың, 

облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының, аудандардың, облыстық маңызы бар 

қалалардың жергілікті атқарушы органдары;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын 

тапсырған күннен бастап:
1-кезең: мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді жекешелендіру туралы тұрғын үй 

комиссиясының шешімі – күнтізбелік 30 (отыз) күн;
2-кезең: тұрғын үйді мемлекеттік кəсіпорындардың жəне мемлекеттік мекемелердің 

мемлекеттік тұрғын үй қорынан коммуналдық меншікке берген жағдайда – күнтізбелік 30 
(отыз) күн;

3- кезең: тұрғын үйді жекешелендіру туралы шарт жасау – 30 (отыз) жұмыс күні;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқcат етілетін ең ұзақ уақыты – 15 (он 

бес) минут;
3) қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген 

тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп 
кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан 
бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, 
Мемлекеттік корпорацияның қызметкері осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі:
1-кезең: тұрғын үй комиссиясының тұрғын үйді жекешелендіру немесе жазбаша түрде 

дəлелді бас тарту туралы шешімі;
2-кезең: тұрғын үйді беру туралы шешім шығарылған күннен бастап оны мемлекеттік 

кəсіпорындардың жəне мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік тұрғын үй қорынан коммуналдық 
меншікке берген жағдайда Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 маусымдағы № 
616 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті 
мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне беру қағидасына сəйкес жүзеге асырылады. 

Тұрғын үйді беретін орган жекешелендіруге жататын тұрғын үйді коммуналдық тұрғын үй 
қорына ауыстыруды жүзеге асырған кезде бір мезгілде көрсетілетін қызметті алушыға төленуі 
тиіс сома көрсетілген тұрғын үйдің құны туралы анықтама беріледі; 

3-кезең: жергілікті атқарушы орган мен өтініш беруші арасында тұрғын үйді жекешелендіру 
туралы шарт жасау.

Тұрғын үйді жекешелендіру туралы шарт жасалғаннан кейін, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2013 жылғы 2 шілдедегі № 673 қаулысымен бекітілген Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан 
берілетін тұрғын үйлерді жекешелендiру қағидаларының (бұдан əрі – Қағидалар) 23-тармағында 
көрсетілген жағдайларды қоспағанда, күнтізбелік отыз күн ішінде жергілікті бюджетке төленуі 
тиіс тұрғын үйдің құнын төлеу жүргізіледі. 

Тұрғын үйді меншікке өтеусіз алған кезде төлем жүргізілмейді.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) Көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұма аралығында, сағат 13.00-ден 
14.00, 14:30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 8.30, 9.00-ден 18:00, 18.30-ға дейін.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру сағат 13.00-ден 14.00, 
14:30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 09.00-дан 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет көрсетусіз, 
кезек күту тəртібімен көрсетіледі.

2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жəне 
белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес жексенбі жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден ба-
стап сенбі аралығында, үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін. 

Қабылдау «электрондық» кезек тəртібімен жеделдетіп қызмет көрсетусіз қызмет алушының 
таңдауы бойынша, жүзеге асырылады, «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) 
арқылы электрондық кезек брондалуы мумкін.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) көрсетілетін кызметті 
берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға алушы өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) 1-кезең: 
көрсетілетін қызметті берушіге:
өздері тұратын үй-жайларын жекешелендіруге жалдаушының кəмелетке толған барлық 

отбасы мүшелерi қол қойған өтініш (еркін нысанда);
көрсетілетін қызметті алушы мен оның отбасы мүшелерінің жеке басты куəландыратын 

құжаттарды көшірмелері;
некеге тұру (бұзу), отбасы мүшелерінің қайтыс болуы, балалардың тууы туралы 

(қажеттілігіне қарай) куəліктердің көшірмелері;
жалдау (жалға алу) шартының не тұрғын үй ордерінің көшірмесі;
аумақтық əділет органының анықтамасы (өтініш берушіде жəне онымен тұрақты тұратын 

отбасы мүшелерінде Қазақстан Республикасы бойынша меншік құқығында оларға тиесілі 
тұрғын үйдің жоқ немесе бар екендігі туралы);

анықтама бюросының немесе ауылдық округ əкімінің тиісті елді мекенде тұратынын рас-
тайтын анықтамасы;

өтініш берушінің отбасы мүшелері деп басқа адамдар танылған жағдайда соңғысы оларды 
өтініш берушінің отбасы мүшелері деп тану туралы сот шешімін ұсынады;

халықтың əлеуметтiк осал топтарына жататын азаматтар қосымша көрсетілетін қызметті 

алушының (отбасының) халықтың əлеуметтiк осал топтарына жататынын растайтын құжатты 
ұсынады;

мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері, əскери қызметшілер, 
арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері, судьялар жəне мемлекеттік сайланба-
лы қызмет атқаратын адамдар санатына жататын азаматтар жұмыс орнынан (қызметтен) 
анықтаманы не қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесін қосымша 
ұсынады. Ғарышкерлікке кандидаттар, ғарышкерлер Қазақстан Республикасының Үкіметі 
беретін олардың мəртебесін растайтын құжаттарды ұсынады;

тұрғын үйді жалдау шарты бойынша берешектің жоқ екендігін растайтын құжат;
Қағидалардың 7-тармағына сəйкес жекешелендірген жағдайда – мемлекеттік тұрғын үй 

қорынан тұрғын үйді меншігіне өтеусіз алуға құқығы бар азаматтардың санатына жататындығын 
растайтын құжат;

Мемлекеттік корпорацияға:
өздері тұратын үй-жайларын жекешелендіруге жалдаушының кəмелетке толған барлық 

отбасы мүшелерi қол қойған өтініш (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2 не-
месе 3-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша);

көрсетілетін қызметті беруші мен оның отбасы мүшелерінің жеке басты куəландыратын 
құжаттары (сəйкестендіру үшін);

некеге тұру (бұзу), отбасы мүшелерінің қайтыс болуы, балалардың тууы туралы 
(қажеттілігіне қарай) куəліктері;

жалдау (жалға алу) шартының не тұрғын үй ордерінің көшірмесі;
көрсетілетін қызметті алушының отбасы мүшелері деп басқа адамдар танылған жағдайда 

соңғысы оларды көрсетілетін қызметті алушының отбасы мүшелері деп тану туралы сот 
шешімін ұсынады;

халықтың əлеуметтiк осал топтарына жататын азаматтар қосымша көрсетілетін қызметті 
алу шының (отбасының) халықтың əлеуметтiк осал топтарына жататынын растайтын құжатты 
ұсынады;

мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері, əскери қызметшілер, 
арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері, судьялар жəне мемлекеттік сайланбалы 
қызмет атқаратын адамдар жұмыс орнынан (қызметтен) анықтаманы не қызметкердің еңбек 
қызметін растайтын құжаттың көшірмесін қосымша ұсынады. Ғарышкерлікке кандидаттар, 
ғарышкерлер Қазақстан Республикасының Үкіметі беретін олардың мəртебесін растайтын 
құжаттарды ұсынады;

тұрғын үйді жалдау шарты бойынша берешектің жоқ екендігін растайтын құжат;
Қағидалардың 7-тармағына сəйкес жекешелендірген жағдайда – мемлекеттік тұрғын үй 

қорынан тұрғын үйді меншігіне өтеусіз алуға құқығы бар азаматтардың санатына жататындығын 
растайтын құжат;

2) 2-кезең:
Мемлекеттік кəсіпорындардың жəне мемлекеттік мекемелердің тұрғын үй комиссияларының 

шешімдері болғанда:
мүлікті коммуналдық меншікке беру туралы уəкілетті органның бұйрығының көшірмесі;
мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне қабылдау-беру актісінің көшірмесі; 
көрсетілетін қызметті алушы мен оның отбасы мүшелерінің жеке басты куəландыратын 

құжаттардың көшірмелері;
3) 3-кезең: 
Мемлекеттік кəсіпорындардың жəне мемлекеттік мекемелердің тұрғын үй комиссияларының 

шешімдері болғанда:
мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне қабылдау-беру актісіне қою кезіндегі 

сəтте қалдық құны туралы мəлімет;
мемлекеттік мекемемен немесе кəсіпорынмен жасалған жалға алу (жалға беру) шарты;
жекешендірілетін тұрғын үйдің техникалық паспортының көшірмесі (болған кезде);
жекешелендірген тұрғын үйдің құнын төлегені туралы түбіртек;
 тұрғын үйді жеңілдікпен жекешелендіруге құқық беретін құжаттың көшірмесі (қажет 

болғанда);
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін қызметті 

алушының жеке басын сəйкестендіру үшін ұсынылады).
Жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй комиссиясының шешімдері болғанда:
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін қызметті 

алушының жеке басын сəйкестендіру үшін ұсынылады).
Мемлекеттік корпорацияның қызметкері көрсетілетін қызметті алушының немесе оның 

отбасы мүшелерінің жеке басын куəландыратын құжаттары, некеге тұру немесе некені бұзу 
туралы (2008 жылғы 1 маусымнан кейін), қайтыс болуы туралы (2007 жылғы 13 тамыздан 
кейін), балалардың тууы туралы (2007 жылғы 13 тамыздан кейін), меншік құқығында (Қазақстан 
Республикасы бойынша) тиесіні тұрғын үйдің бар немесе жоқ екені туралы анықтама, 
көрсетілетін қызметі алушыға жəне онымен бірге тұрақты тұратын отбасы мүшелеріне ме-
кенжай анықтамалары туралы мəліметтерді «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады жəне оларды көрсетілетін қызметті беру үшін 
қағаз тасығышта басып шығарады. 

Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2 немесе 3-қосымшаларға сəйкес 
мемлекеттік қызмет көрсету кезінде, көрсетілетін қызметті алушы егер Қазақстан Республика-
сының заңдарында өзгеше көзделмесе, Мемлекеттік корпорация ұсынған нысан бойынша 
ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім береді.

Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру ол (не нотариалды расталған сенімхат 
бойынша оның өкілі) жеке басын құжатты ұсынған кезде қолхат негізінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация бір ай бойы нəтиженің сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін 
оларды осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
талап етілмеген құжаттарды уəкілетті органға жіберу тізілімімен одан əрі сақтау үшін береді. 
Бір ай өткен соң көрсетілетін қызметті алушы өтініш жасаған кезде Мемлекеттік корпорацияның 
сұрау салуы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті 
алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға дайын құжаттарды жібереді. 

Қосымша құжаттарды талап етуге жол берілмейді.
Қажетті құжаттарды тапсырған кезде көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың 

қабылданғаны туралы қолхат беріледі.
10. Көрсетілетін қызметті беруші:
1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 

құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) анық еместігін анықтау;
2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін 

қажетті ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің жəне мəліметтердің «Тұрғын 
үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі негізінде мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
адамдарының, Мемлекеттік корпорацияның жəне (немесе) оның қызметкерлерінің 
мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
13-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының 
атына беріледі.

Шағымдар жазбаша нысанда портал құралдары бойынша пошта бойынша немесе 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол қабылданады.

Шағымның қабылданғанын растау көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды 
адамның тегі мен аты-жөнін, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орнын көрсете отырып, 
оны тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) болып табылады.

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағым осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар 
бойынша Мемлекеттік корпорация басшысына жіберіледі.

Мемлекеттік корпорацияда қолма-қол, сол сияқты пошта арқылы келіп түскен шағымның 
қабылданғанын растау оның тіркелуі болып табылады (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне тіркелген 
күні шағымның екінші данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады).

Көрсетілетін қызметті алушыға шағым портал арқылы «жеке кабинеттен» жөнелткен тура-
лы ақпарат қолжетімді болады, ол мемлекеттік органда оны өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындау 
туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту нəтижелері бойынша жауап) барысында 
жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің, тиісті жергілікті атқарушы 
органның атына келіп түскен шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға 
жатады. Шағымды қараудың нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға 
пошта байланысы арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің, тиісті жергілікті 
атқарушы органның кеңсесіне қолма-қол беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген 
жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағым бере алады.

Мемлекеттік қызметті көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 
15 (он бес) жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда, көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде электрондық нысанда жəне 
Мемлекеттік корпорация арқылы көрсеті, ерекшеліктері ескеріле отырып, өзге де 

талаптар
13. Тұрмыс-тіршілігін шектейтін организм функцияларының тұрақты бұзылуынан 

денсаулығы бұзылған көрсетілетін қызметті алушылардың, мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін құжаттарын қабылдау қажет болған жағдайда, Бірыңғай байланыс орталығы 1414, 8 
800 080 7777 арқылы жүгіну көмегімен тұрғылықты мекенжайына бару арқылы Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкері жүргізеді.

Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) көрсетілетін қызметті берушінің www.mid.gov.kz; 
2) Мемлекеттік корпорацияның www.gov4c.kz интернет-ресурстарында орналастырылған.
14. Көрсетілетін қызметті алушының бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан 

қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты 
алу мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті берушінің анықтамалық қызметтерінің байланыс телефонда-
ры www.mid.gov.kz интернет-ресурсында, орналастырылған, бірыңғай байланыс орталығы: 
1414, 8 800 080 7777.

«Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйлерді жекешелендiру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан
___________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) (бұдан əрі – Т.А.Ə.) 
___________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 
филиалының №__ бөлімі (мекенжайын көрсету) мемлекеттік қызмет көрсетуге (мемлекеттiк 
тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйлерді жекешелендiру) құжаттарды қабылдаудан Сіздің 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың топта-
масын толық ұсынбауыңызға байланысты бас тартады, атап айтқанда:

 Жоқ құжаттардың атауы: _______________________________________
1) ____________;
2) ____________;
3) ____________.
Осы қолхат тараптардың əрқайсысына бір даладан берілетін 2 данада жасалды.

Т.А.Ə. (мемлекеттік корпорация қызметкері) ________________ (қолы)
Орындаушы: Т.А.Ə. _____________________

Телефоны ____________

Алдым: көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ə. қолы
20 __ жылғы «_» _________

«Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйлерді жекешелендiру» 
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан

___________________________Облыстардың, 
Астана жəне Алматы қалаларының, 

аудандардың жəне облыстық маңызы
 бар қалалардың жергілікті атқарушы 
органының тұрғын үй қатынастары 

саласындағы функцияларды жүзеге асыратын 
құрылымдық бөлімшесінің атауы 
____________________________ 

(тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) (бұдан əрі – Т.А.Ə.)
____________________________

(мекенжайы бойынша тұратын азамат)

Өтініш
Мен____________________________________________________________
           (Т.А.Ə. толығымен) (жеке куəліктің №, қашан жəне кіммен берілген)
болуыма байланысты __________________________ мекенжайы бойынша өзім тұратың 

пəтерді өтеусіз жекешелендіруге рұқсат беруіңізді сұраймын.
Қосымша: __________________________
___________ақпараттық жүйелерінде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 

дербес деректерді пайдалануға келісім беремін 20 __ жылғы «_» _________ (қолы).
(Келісімді барлық кəмелетке толған отбасы мүшесі білдіреді)
Мен, __________________________________________________________,
          (Т.А.Ə., туыстық дəрежесі, жеке басты куəландыратын құжаттың №, 
  қашан жəне кіммен берілген)
атына ____________ мекенжайы бойынша пəтерді ______________ өтеусіз 
                           (Т.А.Ə.)
жекешелендіруге келісім беремін.
 _______ақпараттық ж үйелерінде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 

мəліметтерді пайдалануға келісім беремін. 
20 __ жылғы «_» _________ (қолы).

 «Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйлерді жекешелендiру» 
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

Нысан
_________Облыстардың, 

Астана жəне Алматы қалаларының, 
аудандардың жəне облыстық маңызы
 бар қалалардың жергілікті атқарушы 
органының тұрғын үй қатынастары 

саласындағы функцияларды жүзеге асыратын 
құрылымдық бөлімшесінің

атауы ____________________________ 
(тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) (бұдан əрі – Т.А.Ə.)

____________________________
(мекенжайы бойынша тұратын азамат)

Өтініш
 ________ мекенжайы бойынша мен жəне менің отбасым тұратын пəтерді _____________

қалған бағасы бойынша сатып алу арқылы (немесе тең сомада, бастапқы жарна ____ (кемінде 
30%-дан) төлемді _____ мерзімге (он жылға дейін) бөліп төлеу) арқылы жекешелендіруге 
рұқсат беруіңізді сұраймын. 

___________________________________________________________________
(Т.А.Ə. толық жазу) (жеке басты куəландыратын құжаттың №, қашан жəне кіммен берілген)
Қосымша: _____________________
________ақпараттық жүйелерінде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 

мəліметтерді пайдалануға келісім беремін 20 __ жылғы «_» _________ (қолы).
(Келісімді барлық кəмелетке толған отбасы мүшесі білдіреді)
Мен, __________________________________________________________,
          (Т.А.Ə., туыстық дəрежесі, жеке басты куəландыратын құжаттың №, 
  қашан жəне кіммен берілген)
____________ мекенжайы бойынша пəтерді ______________ атында өтеусіз 
           (Т.А.Ə.)
жекешелендіруге кемсім беремін.
________ақпараттық жүйелерінде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 

мəліметтерді пайдалануға келісім беремін. 
20 __ жылғы «_» _________ (қолы).

«Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйлерді жекешелендiру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша

Нысан
Талап етілмеген құжаттарды уəкілетті органға жіберу тізілімі

Уəкілетті орган: ______________________________________________________
Бөлімшенің атауы «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы: _________

___________________________________________________________
Тізілімді қалыптастыру уақыты: ________________________________________ 

№ Сəйкес-
тендіруші

Көрсетілетін қызметті 
алушының тегі, аты, əке-
сінің аты (болған кезде)

Ұсынылатын 
қызметтің 
атауы

Қабыл-
дау 
күні

Беруі жос-
парланған 

күні

Берілетін 
құжаттардың 

тізбесі
1 2 3 4 5 6 7

Барлығы: _________
Тапсырған ___________/_________/Қабылдады______________/____________/
(жауапты адамның Т.А.Ə. (болған кезде)) (жауапты адамның Т.А.Ə (болған кезде))

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 29 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16287 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 28 желтоқсан              №911             Астана қаласы 

«Әуе қозғалысын ұйымдастыру және оған қызмет көрсету 
жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 
міндетін атқарушының 2011 жылғы 16 мамырдағы № 279 
бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

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

1. «Əуе қозғалысын ұйымдастыру жəне оған қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықты бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрінің міндетін атқарушының 
2011 жылғы 16 мамырдағы № 279 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 7006 болып тіркелген, «Заң газеті» газетінің 2011 жылғы 29 шілдедегі № 
108 (1924) жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Əуе қозғалысын ұйымдастыру жəне оған қызмет көрсету 
жөніндегі нұсқаулықта: 

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. ƏҚҚ органының (ƏҚҚ қызметтерінің) мамандары өз жұмысында жергілікті ерекшеліктер 

жəне əрбір нақты диспетчерлік пункттің (сектордың) жағдайы есепке алына отырып əзірленген 
жəне аэронавигациялық ұйымның (филиалдың) басшысы бекіткен ƏҚҚ органы (ƏҚҚ қызметі) 
диспетчерлерінің жұмыс технологияларын басшылыққа алады жəне оған мыналар кіреді:

1) жалпы ережелер;
2) кезекшілікке дайындалу жəне кезекшілікті қабылдау;
3) үйлестіру рəсімдері мен талаптары;
4) əуе қозғалысына қызмет көрсету;
5) авариялық жағдайларда, қауіпті жағдайларда жəне жабдық істен шыққанда, ƏҚҚ бұзумен 

байланысты күтпеген жағдайларда іс-қимыл тəртібі.»;
17-5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «17-5. Объективті бақылау құралдарынан үзінділер жəне оған талдау жасау мынадай 

жағдайларда орындалады:
 1) жоспарлы:
 ƏКҚ қызметі бастығының бақылауы үшін айына 2 реттен кем емес. Көлемді ƏКҚ қызметінің 

бастығы белгілейді;
 ƏКҚ ауысым мамандарының (аға диспетчерлер) жұмыстарына ұшу жетекшісі бақылау 

жасау үшін – (негізгі сағаттардағы əр ауысым бойынша) - айына 2 реттен кем емес. Көлемін 
ұшуды басқарушы (аға диспетчер) анықтайды;

 күрделі метеорологиялық жағдайларда ƏКҚ қызметінің диспетчерлері мен АМО 
қадағалаушылары арасында келіссөздер жүргізуді бақылау үшін - ƏКҚ қызметі басшылары 
белгілеген мөлшерде жəне диспетчерлік пункттерде, айына 1 реттен кем емес;

 аралас диспетчерлік пункттермен ƏКҚ қызметі диспетчерлерінің келіссөздер жүргізуін 
бақылау үшін - ƏКҚ қызметі басшылары белгілеген мөлшерде, айына 1 реттен кем емес.

2) жоспардан тыс:
авиациялық оқиғалар кезінде (Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 

минис трінің 2017 жылғы 27 шілдедегі № 505 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15597 болып тіркелген) Азаматтық жəне экспери-
менталды авиациядағы авиациялық оқиғалар мен инциденттерді тексеру қағидаларының 
талаптарына сəйкес);

 «А» литерлі рейсін қамтамасыз ету кезінде;
əуе қозғалысы кезіндегі инцидент туралы əуе кемесінің экипажынан есеп беру түскен кезде.»;
17-7 жəне 17-8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«17-7. ƏҚҚ органының (ƏҚҚ қызметінің) міндеттері мен функциялары аэронавигациялық 

ұйымның (филиалдың) басшысы бекітетін ƏҚҚ органы (ƏҚҚ қызметі) туралы ережеде 
айқындалады. 

ƏҚҚ органының (ƏҚҚ қызметінің) ұйымдастырушылық-штаттық құрылымы ƏҚҚ органы (ƏҚҚ 
қызметі) туралы ережемен айқындалатын міндеттерге жəне функцияларға сəйкес əзірленеді 
жəне оның негізінде бағыныстылық механизмі белгіленеді.

17-8. Лауазымдық нұсқаулықтар штат кестесімен көзделген ƏҚҚ 
органдағы (ƏҚҚ қызметіндегі) əрбір лауазым үшін əзірленеді жəне аэронавигациялық 

ұйымның (филиалдың) басшысы бекітеді.»;
17-13 жəне 17-14-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«17-13. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2017 жылғы 

5 маусымдағы № 324 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 15325 болып тіркелген) бекітілген «Қазақстан Республикасының азаматтық ави-
ациясында медициналық куəландыру жəне қарап-тексеру қағидаларының» 53-тармағынның 
1)-тармақшасына сəйкес ƏҚҚ органында (ƏҚҚ қызметінде) ƏҚҚ диспетчерлерінің өз 
лауазымдық міндеттерін орындамас бұрын ƏҚҚ диспетчерлерінің (ұшу басшыларының, аға 
диспетчерлерінің) медициналық бақылаудан (куəландырудан) өтуі ұйымдастырылады, сондай-
ақ өз міндетерін орындау процесіндегі алкогольмен, есірткімен, уытқұмарлықпен мас күйі 
белгілері бар ƏҚҚ органы персоналына рұқсат бермеу бойынша бақылау тəртібі əзірленеді.

17-14. Аэронавигациялық ұйым ƏҚҚ органын (ƏҚҚ қызметін) ƏҚҚ мақсатында қолданылатын 
жабдықтар мен (немесе) жүйелерді пайдаланушылардың нұсқаулықтарымен, ƏҚҚ органын-
да (ƏҚҚ қызметінде) аэронавигациялық ақпарат құжаттарымен (аэронавигациялық ақпарат 
жинақтарымен) қамтамасыз етіп, олардың сақталуына, жүргізілуіне жəне ƏҚҚ персоналына 
таныстырылуына жауапты лауазымды тұлғаны тағайындайды.»;

23-4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«23-4. Əуеайлақтардағы ƏҚҚ органдарының жұмыс режимі осы аэронавигациялық ақпарат 

құжаттарында жарияланған əуеайлақтың тұрақты қолданыстағы жұмыс регламентіне сəйкес 
келеді.

Əуеайлақтың жұмыс регламенті əуеайлақ пайдаланушысы мен ƏҚҚ қызметі арасында 
алдын ала келісіледі.»;

23-7-тармақ алып тасталсын; 
34-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«34. ЖДП диспетчері жəне (немесе) əуеайлақ ауданының ƏҚҚ органы болмаған кезде 

(оның жұмыс регламентімен байланысты) ЖДП ауданы немесе эшелондардағы əуе трасса-
лары бойынша, бірақ осы əуе трассалары үшін қауіпсіз эшелондардан төмен емес əуеайлақ 
ауданы бойынша ұшып келе жатқан АҰҚ (КҰҚ бойынша арнайы ұшу) бойынша ұшуға ƏҚҚ өз 
жауапкершілік аймағының көлденең шекарасы шегінде АДО диспетчері жүзеге асырады.»;

65-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«65-1. Жабдықталмаған көлік құралы осындай байланыс құралдарымен жабдықталған 

басқа көлік құралына ілесіп келе жатқан, немесе əуеайлақтық диспетчерлік пунктпен келісіліп, 
алдын ала жасалған жоспар бойынша пайдаланылатын жағдайларды қоспағанда, бақыланатын 
əуеайлақтардағы маневрлеу алаңында пайдаланылатын барлық көлік құралдары əуеайлақтық 
диспетчерлік пунктпен екі жақты байланысты қолдауы тиіс.»;

67-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«67. ƏҚҚ органдары өздерінің тиісті функцияларын Қазақстан Республикасы Инвестициялар 

жəне даму министрінің 2017 жылғы 14 маусымдағы № 345 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15358 болып тіркелген) Азаматтық авиация-
ны метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына (бұдан əрі - Метеорологиялық қамтамасыз 
ету қағидалар) сəйкес орындау үшін қажетті нақты жəне болжамды метеорологиялық жағдайлар 
туралы, сондай-ақ жаңартау қызметі туралы соңғы ақпаратпен қамтамасыз етіледі.»; 

74-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«74. Əуе кемесінің ұшу барысы туралы ақпараттан тұратын деректер ақпаратты көрсетудің 

электронды құралдарын пайдалану арқылы беріледі немесе электронды құралдар болмаған 
жағдайда қағаз тасығышқа (журналға) жазылады.»;

76-тармақ алып тасталсын;
78-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«78. Əуе кемесінің ұшу барысы туралы ақпаратты қамтитын деректер күнтізбелік 30 күн 

ішінде сақталады.»;
97-4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«97-4. Диспетчерлік орган мына элементтердің біреуін пайдалану арқылы эшелондауды 

қамтамасыз етеді:
 1) осы Нұсқаулықтың 14-тарауына жəне осы Нұсқаулыққа 2-қосымшаға сəйкес түрлі 

эшелондардың ұшуы үшін бөлу арқылы қамтамасыз етілетін тік эшелондау;
2) мынаның: 
уақытта немесе қашықтықта көрінетін, қосылатын немесе қарама-қарсы бағыттарда жүретін 

сол бір жол сызықтары бойынша ұшуды орындайтын əуе кемелерінің арасындағы аралықты 
сақтау есебінен бойлық эшелондау көмегімен қамтамасыз етілетін көлденең эшелондау;

немесе
түрлі маршруттарда немесе түрлі географиялық аудандарда əуе кемелерінің ұшуын 

қамтамасыз ету есебінен бүйірлік эшелондау.»;
196-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«196. ATIS құралдарымен жарақтанған əуеайлақтарда, əуе кемесінің экипажы бастапқы бай-

ланысты белгілеген кезде ƏДО (ДПРА) диспетчері əуе кемесінің экипажынан ATIS ақпаратын 
тыңдағаны туралы баяндау алады. Ұшып шығу əуеайлағындағы өзгерістер (бару орны, қор 
немесе ұшудың бағыты бойынша) метеорологиялық жағдай (SIGMET, AIRMET, желдің жылжуы 
бойынша ескерту) туралы ақпарат алғаннан кейін ƏДО (ДПРА) диспетчері бұл мəліметтерді 
байланыста отырған əуе кемесінің экипаждарына береді.

Əуеайлақ бойынша ескерту жердегі əуе кемелерінің экипаждарына беріледі. 
 Өту эшелоны ATIS жоқ болған кезде қонуға кіру үшін диспетчерлік рұқсатқа қосылады.»;
207, 208, 209, 210, 211, 212 жəне 213-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«207. Көзбен шолып қонуға кіру аспаптар бойынша қонуға кіру схемаларының кез келген 

нүктесінен басталады. АҰҚ бойынша ұшуды орындайтын əуе кемелерінің көзбен шолып қонуға 
кіруді орындауға рұқсат беруді əуе кемесінің экипажы сұрайды немесе ƏҚҚ диспетчері береді 
(ƏҚҚ диспетчерінің əуе кемесінің экипажымен алдын ала келісу жағдайында). 

208. ЕҰҚ бойынша ұшуды орындайтын əуе кемесінің экипажына мына жағдайларда көзбен 
шолып қонуға кіруді орындауға рұқсат беріледі:

1) экипаждың жер үстіндегі бағыттармен көзбен шолу байланысында болуға мүмкіндігі бар;
2) бұлттардың хабарланатын төменгі шекарасы осындай рұқсат алған немесе бұл деңгей-

ден асып кеткен əуе кемесінің қонуға кіретін бастапқы учаскесінде басталатын деңгейге 
сəйкес келеді;

немесе
3) аспаптар бойынша қонуға кіру схемасы бойынша ұшудың кез келген уақытында пи-

лот метеорологиялық жағдай көзбен шолып қонуға кіруді орындауға мүмкіндік беретінін 
хабарлайды. 

209. Көзбен шолып қонуға кіруді орындауға рұқсат, экипажға ұшу траекториясын өз қалауы 
бойынша таңдау құқығын білдіреді.

210. ƏДО ( ƏАДП) диспетчері көзбен шолып қонуға кіруді орындайтын əуе кемесі мен басқа 
да келетін жəне ұшып көтерілетін əуе кемелерінің арасындағы АҰҚ бойынша ұшуға арналған 
белгіленген эшелондау аралықтарын қамтамасыз етеді. 

211. ƏДО (ƏАДП) диспетчері бір бірінің артынан ұшып келе жатқан жəне артта ұшып келе 
жатқан əуе кемесі экипажының кейін қонуға кіруді жалғастыру жəне алдындағы əуе кемесіне 
қатысты эшелондауды өз бетінше ұстау туралы нұсқау берілетін əуе кемесімен көзбен шолу 
байланысын орнату туралы баяндамасынан бұрын көзбен шолып қонуға кіруді орындайтын əуе 
кемелерінің арасындағы АҰҚ бойынша ұшуға арналған белгіленген эшелондау аралықтарын 
қамтамасыз етеді. 

212. ƏҚҚ органы айтарлықтай ауыр санатқа жататын əуе кемесінің артынан ұшып келе 
жатқан əуе кемесінің экипажына ізінде мүмкін болатын турбуленттік туралы хабарлайды. 

213. ƏДО (ƏАДП) диспетчері көзбен шолып қонуға кіруді орындау кезінде: 
1) экипаждың радиолокациялық бақылау болған жағдайда көзбен шолып қонуға кіруді 

бастағанға дейін төмендеу жəне аспаптар бойынша қонуға кіру схемасын ұстануын бақылайды; 
2) экипажға əуе, метеорологиялық жəне орнитологиялық жағдай туралы ақпаратты 

уақтылы береді;
3) əуе кемесі экипажының радиолокациялық бақылау болған жағдайда аспаптар бойынша 

екінші айналымға кету схемасын ұстануын бақылайды.»;
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 жəне 225-тармақтар алып тасталсын;
302-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«302. ҰЖҚ басынан бастамай ұшып көтерілу ƏҚҚ органы мен ұшып көтерілетін əуе кемесі 

экипажының арасындағы келісім бойынша жүргізіледі. 
ҰЖҚ басынан бастамай ұшып көтерілу туралы шешімді əуе кемесінің экипажы 

қабылдайды.»;
390-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«390. Егер мұндай аудандарда қызмет көрсету үшін жауапкершілік ƏҚҚ органдары-

на жүктелмеген болса, ұшу-ақпараттық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету үшін жəне ұшу 
ақпаратының ауданы шегінде авариялық хабарлау үшін ұшу ақпаратының (бұдан əрі – ҰАО) 
орталығы құрылуы мүмкін.

ҰАО персоналы үшін азаматтық авиация ұйымының (филиалдың) басшысы жергілікті 
ерекшеліктер ескеріле отырып ұшу-ақпараттық қызмет көрсету тəртібін айқындайтын жұмыс 
нұсқаулығын бекітеді.»;

393-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«393-1. Осы Нұсқаулықтың 393-тармағында көрсетілген ақпараттан басқа ұшуды қамта-

масыз ететін ұшу-ақпараттық қызмет көрсетуге мыналарға қатысты ақпарат ұсынуды қамтиды:
1) ұшып шығу, межелі əуеайлақтардағы жəне қосалқы əуеайлақтардағы хабарланған жəне 

болжанған ауа-райы жағдайы;
2) С жəне G класындағы əуе кеңістігінде ұшуды орындайтын əуе кемелері үшін соқты-

ғысу қаупі беріледі.
Олардың болуы ақпарат берілетін əуе кемелерімен соқтығысу қаупін төндіруі мүмкін 

танымал əуе кемелері ғана кіретін осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген ақпарат 
кей кезде толық болмайды жəне ƏҚҚ органдары оны тұрақты түрде шығаруға немесе оның 
нақтылығына жауапты емес.

Қажеттілік болған жағдайда осы тармақтың 2) тармақшасына сəйкес ұсынылатын 
қақтығыстар қаупі туралы ақпаратпен толықтырылсын немесе белгілі бір əуе кеңістігінде 
ұшу-ақпараттық қызмет көрсету уақытша бұзылған жағдайда Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2017 жылғы 28 шілдедегі № 509 
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15852 болып 
тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының Азаматтық авиация саласындағы ұшуды 
жүргізу қағидаларының талаптарына сəйкес экипаж ұсынатын қозғалыс туралы ақпаратты əуе 
кемелердің радиохабарларды тарату бағдарламасын қолдану орынды.»;

мынадай мазмұндағы 395-1, 395-2, 395-3, 395-4, 395-5, 395-6, 395-7, 395-8, 395-9, 395-10, 
395-11, 395-12, 395-13, 395-14, 395-15, 395-16 жəне 395-17-тармақтармен толықтырылсын:

«395-1. Ұшудың маршруттық фазасы кезінде пайдалануға арналған ӨЖЖ (немесе жоғары 
жиілікті (бұдан əрі – ЖЖ)) бойынша шұғыл ұшу ақпараттық қызмет көрсету (бұдан əрі – OFIS) 
кезінде хабарлама пилотты оның сұрау салуы бойынша əуеайлақ туралы қажетті ақпаратпен 
қамтамасыз етуге жəне оған аталған əуеайлақта кіруге жəне қонуға қатысты алдын ала шешім 
қабылдауға мүмкіндік береді. ӨЖЖ (ЖЖ) бойынша OFIS хабарламасының көлемі пилотқа 
əуеайлақтың жай-күйі жəне əуе кемесі мен экипаждың пайдалану мүмкіндіктері арасындағы 
негізгі арақатынасты белгілеуге мүмкіндік беруге тиіс.

395-2. ӨЖЖ (ЖЖ) бойынша OFIS хабарламасы адрестік беру үшін сондай-ақ бірнеше 
əуеайлаққа арналған радиохабарларын тарату əдісімен беруге енгізу үшін де өзгеріссіз 
қолданылуы мүмкін. 

395-3. Құралдар мен жабдықтарға қатысты ақпарат аэронавигациялық ақпарат құжатында 
жарияланған болса бұл ақпаратты ӨЖЖ (ЖЖ) бойынша OFIS хабарламасына енгізуге бол-
майды.

395-4. Нақты əуеайлақ үшін ӨЖЖ (ЖЖ) бойынша OFIS хабарламасының мазмұны егер 
əуеайлақ жабық болса қажеттілігіне қарай қысқартылуы мүмкін.

395-5. ӨЖЖ (ЖЖ) – радиохабарларын тарату бағдарламаларын (ОFIS) жүргізу кезінде: 
1) əуеайлақ бойынша əрбір хабарламада ақпарат беретін əуеайлақтың атауын көрсету 

қажет;
2) осындай бақылау уақытын көрсетумен соңғы қолда бар ақпарат енгізіледі;
3) қосылатын радио хабарларын тарату бағдарламасын жəне ақпаратты қандай да бір 

өзгеріс болған жағдайда жедел жаңарту қажет.
395-6. ЖЖ – ОFIS радиохабарларын тарату бағдарламаларына кіретін хабарламаларына 

төмендегі кезек бойынша берілетін мынадай ақпарат кіреді:
1) маршруттағы ауа-райы туралы ақпарат (маршруттағы ерекше ауа-райы құбылыстары 

туралы ақпарат SIGМЕТ жəне (немесе) AIRMET нысаны бойынша беріледі);
2) əуеайлақ бойынша ақпарат, оның ішінде: 
əуеайлақтың атауы; 
бақылау уақыты; 
маңызды шұғыл ақпарат; 
жердегі желдің бағыты мен жылдамдығы; 
мақсатқа сай болса, желдің барынша қатты жылдамдығы; 
көріну шамасы жəне осы жағдайда ҰҚЖ (RVR) көрінім қашықтығы; 
ағымдағы ауа-райы; 
бұлттылық 1500 метрден (5000 фут) төмен емес немесе мəнділік деңгейіне қарай сектор-

дағы ең аз абсолюттік биіктіктен төмен; будақ-жаңбырлы бұлттар; егер жаппай бұлтты болса 
тік көріну шамасы (деректер болған жағдайда); 

əуеайлақ бойынша болжам.
395-7. ЖЖ – ОFIS радиохабарларын тарату бағдарламасына кіретін хабарламаларына 

көрсетілген тəртіпте мынай ақпараттың элементтері кіреді:
1) əуеайлақтың атауы;
2) əріптік индекс;
3) бақылау уақыты;
4) пайдаланылатын ҰҚЖ;
5) ҰҚЖ беткі қабатының жай-күйі жəне тежелу тиімділігі (ілінісу коэффициенті);
6) күту аймағында кешігу (қажеттілігіне қарай);
7) жердегі желдің бағыты (магниттік меридианға қатысты градус) мен жылдамдығы, оның 

ішінде айтарлықтай өзгерістер жəне пайдаланылатын ҰҚЖ нақты учаскелерінде орнатылған 
жердегі жел датчиктері болса жəне бұл ақпаратты əуе кемелерінің пайдаланушыларын талап 
ететін болса ҰҚЖ жəне ақпаратқа қатыстының учаскесін көрсету;

8) ҰҚЖ көріну шамасы мен көріну шамасының қашықтығы (ҰҚЖ көріну шамасы жəне көріну 
шамасының қашықтығы кемінде 2000 метр болғанда);

9) ағымдағы ауа-райы; 
10) бұлттылық 1500 метрден (5000 фут) төмен емес немесе мəнділік деңгейіне қарай 

сектордағы ең аз абсолюттік биіктіктен төмен; будақ-жаңбырлы бұлттар; егер аспан қараңғы 
болса тік көріну шамасы, деректер болған жағдайда; 

11) ауа температурасы;
12) шық кезі нүктесінен ауа-райы;
13) биіктік өлшеу қондырғысына арналған деректер;
14) кез келген қолда бар қонуға кіру, ұшып көтерілу жəне биіктікті алу аймақтарындағы 

желдің жылжуын қоса алғанда ерекше метеорологиялық құрбылытар туралы ақпарат жəне 
ұшуды жүргізуге əсер ететін таяудағы ауа-райы туралы ақпарат;

15) «тренд» үлгідегі қонуға болжам.
395-8. Əуеайлақтық ұшу-ақпараттық қызмет көрсету (бұдан əрі – AFIS) Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2017 жылғы 19 маусымдағы № 361 
бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 
жылғы 25 шілдеде № 15364 болып тіркелген) Əуе қозғалысына қызмет көрсетуге қажеттілікті 
бағалау əдістемесіне сəйкес осындай қызмет көрсету түріне қажеттілік айқындалған 
бақыланбайтын əуеайлақтарда (тікұшақ айлақтарында) беріледі.

Өз шегінде AFIS берілетін əуе кеңістігі оның бүйірлік жəне тік шекараларын көрсете отырып 
«ұшу ақпараты аймағы» (бұдан əрі - AFIZ) ретінде айқындалады.

395-9. Ұшу ақпаратын əуеайлақтық қызмет көрсетуді əуеайлақтық ұшу ақпараты қызметі 
(бұдан əрі - AFIS органы) қамтамасыз етеді. AFIS органы ұшу-ақпараттық қызмет көрсету жəне 
əуеайлақтағы (тікұшақ айлағындағы) авариялық хабарлауды ғана қамтамасыз етеді жəне 
əуеайлақтық диспетчерлік қызмет көрсетуді жүзеге асырмайды. 

AFIS органы маневрлеу алаңындағы барлық əуе кемелеріне жəне ұшу ақпараты аймағында 
ұшуды орындайтын барлық əуе кемелеріне қызмет көрсетеді.

395-10. Əуе кемесінің экипажына қызмет көрсету түрін айқындау мүмкіндігін беру үшін AFIS 
органы əуеайлақты атағаннан кейін «Ақпарат» шақыратын белгісін пайдаланады. Əуе кемесінің 
экипажы əуеайлақтық диспетчерлік қызмет көрсетудің болмауы туралы хабардар болмаса 
AFIS органы «əуеайлақтық диспетчерлік қызмет көрсетілмейді, қайталаймын көрсетілмейді» 
фразасын пайдалана отырып əуе кемесінің экипажына бұл туралы хабар береді».

395-11. AFIZ жəне AFIS көрсетілетін əуеайлақтарда ұшуды орындау кезінде əуе кемесінің 
командирі AFIS органынан алған ақпараттың негізінде, сондай-ақ өз білімі мен қолда бар 
ақпараттың негізінде басқа əуе кемелеріне қатысты эшелондауды қамтамасыз ету үшін қажетті 
іс-қимылдарға, сондай-ақ көлік құралдары мен кедергілерге қатысты ара қашықтықты сақтауға 
қатысты шешім қабылдайды. 

Əуе кемесінің экипажына ақпарат беру оның сұрау салуы бойынша немесе əуе кемесінің 
экипажы сұратпаған ақпарат ұшуды қауіпсіз орындауға ықпал ететін болса AFIS органының 
бастамасымен беріледі.

395-12. AFIS органы əуе кемесінің экипажына метеорологиялық жағдай туралы мынадай 
ақпарат береді: 

жердегі желдің бағыты мен жылдамдығы туралы, оның ішінде оның айтарлықтай өзгеруі 
туралы соңғы деректер;

QFE қысымы бойынша биіктікті өлшеу қондырғысына арналған, сондай-ақ QNH қысымы 
бойынша биіктікті орнатуға арналған деректерді əуе кемесі экипажының сұрау салуы бой-
ынша деректер;

Газтурбиналы əуе кемелерінің ұшып көтерілуді орындау кезінде жұмыс істейтін ҰҚЖ ауа 
температурасы туралы деректер;

ұшу бағыты жəне бастапқы биіктікті алу бойынша немесе егер ол 10 км-ден аспаса қонуға 
кіру жəне қону аймағында ең төменгі көріну туралы немесе тиісті жағдайларда егер AFIS 
органы ақпаратты алған болса жұмыс істейтін ҰҚЖ-да көріну алыстығы туралы деректер; 

ұшып көтерілу жəне биіктікті алу аймағындағы немесе қонуға кіру жəне 
қону аймағындағы ерекше метеорологиялық жағдай. Бұл ақпаратқа мыналар кіреді:
будақ жаңбырлы бұлттылық, желдің жылжуы, бұршақ, нөсер сызықтары, біркелкі 

жəне қатты турбуленттілік, біркелкі жəне қатты мұздану аймақтарында бар жəне күтілетін 
құбылыстар туралы;

пайдалану тұрғысында маңызды мəні бар (үсік жауын-шашын; үсік тұман; біркелкі немесе 
қатты жауын-шашын – жаңбыр; сіркіреме, қар, қарлы жаңбыр, мұзды жаңбыр, бұршақ, мұзды не-
месе ақ қиыршық қар түйіршіктері; біркелкі немесе қатты жаяу бұрқасын, тұман; шаңды немесе 
құмды дауыл, найзағай; құйын; жанартау күлі) таяудағы ауа райы туралы кез келген ақпарат.

 395-13. AFIS органы қажеттілігіне қарай əуе кемелеріне басқа да ƏҚҰ органдарынан 
алынған хабарламаларды береді.

395-14. AFIS органы əуеайлақта қозғалыс ағынын ретке келтіруді ұйымдастыру жəне қолдау 
мақсатында əуе кемесінің экипажына мыналарды:

 желдің бағыты мен жылдамдығы бойынша деректер;
 ең қолайлы ҰҚЖ туралы деректер;
 əуеайлақта (тікұшақ айлағында) жүргізу схемалары;
экипаж ұшып көтерілу немесе қону үшін пайдалануды жоспарлайтын (əуе кемесі 

экипажының сұрау салуы бойынша) ҰҚЖ ұзындығы немесе ҰҚЖ бөлігі туралы деректерді қоса 
ұшып көтерілуді немесе қонуды орындау үшін ҰҚЖ таңдауға мүмкіндік беретін ақпаратты береді.

395-15. AFIS органы əуе кемесінің экипажына маневр жасау аймағындағы жəне оған өте 
жақын жердегі өзіне белгілі əуе кемелері, автокөлік құралдары мен персонал немесе осы 
əуе кемелері үшін қауіп төндіруі мүмкін AFIZ шегіндегі өзіне белгілі əуе кемелері туралы 
ақпаратты ұсынады.

395-16. AFIS органы əуе кемесінің экипажының əуе кемесінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету үшін қажет əуеайлақтағы (тікұшақ айлағындағы) жағдай туралы ақпарат береді. 

Бұл ақпарат мүмкіндігінше мыналарды қамтуға тиіс: 
Əуеайлақтың (тікұшақ айлағының) жұмыс алаңында немесе оған тікелей жақын жердегі 

құрылыс жəне жөндеу жұмыстары туралы мəлімет;
Тиісті таңбалануының болуына қарамастан ҰҚЖ, ЖЖ немесе перрондағы тегіс емес не-

месе бұзылған беткі қабат;
ҰҚЖ, ЖЖ немесе перрондағы қар, лайсаң немесе мұздар;
ҰҚЖ, ЖЖ немесе перрондағы су;
ҰҚЖ, ЖЖ немесе перронға жақын жердегі омбы қарлар, немесе күртік қарлар; басқа да 

мерзімдік қауіптер, оның ішінде жылжымайтын əуе кемелері немесе жердегі жəне ауадағы 
құстар;

Əуеайлақтың (тікұшақ айлағының) барлық жарықсигналды жүйелерінің немесе бөлігінің 
істен шығуы немесе тұрақсыз жұмыс істеуі;

кез келген басқа да тиісті ақпарат.
395-17. AFIS органы əуе кемесінің экипажына əуейлақтық қозғалыс үшін зор маңызға ие 

көзбен шолынбайтын навигациялық құралдарының жəне көзбен шолу құралдарының пайда-
лану жағдайындағы өзгерістер туралы ақпаратты береді.

395-18. AFIS органы əуеайлақтың (тікұшақ айлағының, əуежайдың) авариялық-құтқару 
командаларына авариялық хабарлауды қамтамасыз етеді жəне мына жағдайларда іздестіру-
құтқарудың үйлестіру орталығы:

əуеайлақта (тікұшақ айлағында) жəне əуеайлақтың (тікұшақ айлағының) айналасында 
авиациялық оқиға орын алғаны туралы ақпарат алынса;

AFIS органының жауапкершілік аймағына кірген немесе кіретін əуе кемесінің қауіпсіздігіне 
қауіп төнуі немесе қауіп төну мүмкіндігі туралы ақпарат алынса; 

бұл туралы əуе кемесінің экипажынан сұрау салу түссе;
 осындай хабарлама қажетті болып табылса.»;
18-тарау мынадай мазмұндағы 1-1-параграфпен толықтырылсын: 
«Параграф 1-1. Ұшу-ақпараттық қызмет көрсетудің əуеайлақтық органдарын (AFIS) 

ақпаратпен жəне байланыс құралдарымен қамтамасыз ету. 
395-19. AFIS органының жұмысын ұйымдастыру оның маманында мынадай жедел 

ақпараттың болуын көздейді:
 AFIS əуеайлағында (тікұшақ айлағында) нақты жəне болжанатын метеорологиялық 

жағдайлар туралы;
 пайдалану тұрығысында əуеайлақтың (тікұшақ айлағының) жұмыс алаңындағы ерек-

ше жағдайлар бойынша жəне əуеайлақпен (тікұшақ айлағымен) байланысты кез келген 
құралдардың пайдалану жай-күйі туралы ақпарат;

 көзбен шолынбайтын навигациялық құралдарының, сондай-ақ жердегі қозғалыс, ұшып 
көтерілуді орындау, ұшып шығу, қонуға кіру жəне қону жауапкершілік аймағы шегіндегі пай-
далану жағдайы бойынша. 

395-20. AFIS органы пайдаланатын авиациялық əуе радиобайланысы құралдары AFIZ 
шегінде ұшуды орындайтын AFIS жəне ƏК органдары арасында тікелей, шұғыл, үздіксіз жəне 
кедергілерден бос екі жақты байланыс жүргізуді қамтамасыз етеді. 

395-21. AFIS органы авиациялық жердегі телефон байланысымен мыналар арқылы 
қамтамасыз етіледі:

 тиісті АДО (ЖДП, АҰО);
 тиісті жақындау диспетчерлік орталығы (болған жағдайда жəне қажеттілігіне қарай);
 жергілікті авариялық-құтқару қызметтері;
 осы əуеайлаққа (тікұшақ айлағына) қызмет көрсететін метеорологиялық орган. 
Сөздік ақпаратты автоматты түрде жазу AFIS органының жұмысын қамтамасыз ету үшін пай-

даланылатын барлық əуе жəне жерүсті электр байланыс арналарында жүзеге асырылуға тиіс.
395-22. AFIS органы пайдаланатын əуе жəне жерүсті электрбайланыс құралдарын, сондай-

ақ автоматты жазба құралдарына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу аталған жабдық 
үшін техникалық қызмет көрсету регламентіне сəйкес даярланған мамандар қамтамасыз етеді.

395-23. Ұшу-ақпараттық қызмет көрсету органдарының жұмыс орындары жабдықтарының 
бақылау тізбесі осы Нұсқаулыққа 1-1-қосымшаға сəйкес белгіленеді.»;

404-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«404-1. Аэронавигациялық ұйым қажеттілік болған жағдайда, Метеорологиялық қамтамасыз 

ету қағидаларының 507-530-тармақтарына сəйкес VOLMET радиохабарлар таратуды 
қамтамасыз етеді.»;

423-5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«423-5. AFIS органы мен аралас диспетчерлік қызмет көрсету органдары немесе ҰАО 

арасында ƏҚҚ үйлестіру жəне беру өзара іс-қимыл жасау рəсімдері туралы келісімге сəйкес 
жүзеге аысырылады.»;

429-3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «429-3. Аэронавигациялық жүйеге өзгерістер енгізбестен бұрын ƏҚҰ қызметі жариялауға 

арналған тиісті материалдарды дайындау, ресімдеу жəне шығару үшін аэронавигациялық 
ақпаратты басқару қызметіне қажетті уақытты есепке алуға тиіс.

Егер енгізілетін өзгерістер аэронавигациялық карта мен (немесе) автоматтандырылған 
жүйелерге енгізуге жататын болса, олар Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрінің 2017 жылғы 30 маусымдағы № 420 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15427 болып тіркелген) бекітілген Азаматтық ави-
ацияда аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету қағидаларында белгіленген мерзімде 
аэронавигациялық ақпаратты басқару қызметіне ұсынылады.».

Əуе қозғалысын ұйымдастыру жəне оған қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулыққа 1-1-қосымша 
осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Азаматтық авиация 
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 ресми 
жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне 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 ин-
тернет-ресурсында орналастыруды; 

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
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 Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін. 

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

 Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне
даму министрінің міндетін атқарушы Р.СКЛЯР

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 28 желтоқсандағы №911 бұйрығына қосымша

 Əуе қозғалысын ұйымдастыру жəне оған қызмет көрсету
жөніндегі нұсқаулыққа 1-1-қосымша

Əуеайлақтық диспетчерлік орталық 
(əуеайлақ ауданының диспетчерлік пункті) пен аудандық диспетчерлік 

орталықтың аудандық диспетчерлік пункті) диспетчерлік 
пункттерінің ƏҚҚ органдарының жұмыс орындары жабдықтарын

бақылау тізбесі

№ Жабдық түрі

ББ
ри
ф
ин
г Д

П
Ж
Ж
ДП

СС
ДП

М
М
ДП

Ш
Ш
ДП

Ж
Ж
ДП

Ж
ДП

А 
АД

М
об
ил
ьд
ік 

(ж
ыл

-
жы

ма
лы

) М
ДП

АҰ
О

 (A
FI

S)
 о
рг
ан
ы

Ар
на
йы

 м
ақ
са
т-

та
ғы

 а
вт
ом

об
ил

1 Диспетчердiң пультi - + + + + + + + + +1 -
2 Негiзгi жəне резервтiк радиостанция-

ларды басқару органдары
- + + + + + + + +6 + +6

3 Авариялық арна радиостанциясын 
басқару органдары

- + + + + + + + + + +

4 Əуедегі жағдайды бейнелеу аппа-
ратурасы

- - - +4 + + +1 + +1 +1 -

5 ҰАШ РЛС (ЖҚБ АЖ) ақпаратын бейне-
леу аппаратурасы

- +2 +2 +2 - - - - - - -

6 АРП индикаторы немесе əуе 
жағдайын бейнелеу аппаратурасында 
пеленгтік ақпаратты көрсету

- - - +1 + + +1 +1 +1 +1 -

7 Əуеайлақiшi байланысы радиостанци-
ясын басқару органы

- - + + - - - - + + +

8 Дыбыс зорайтқыш жəне/немесе теле-
фон байланысы аппаратурасы

+ + + + + + + + +1 + +

9 Жабдық болған жағдайда АЖРМ (ПРС 
немесе VOR) арқылы команда беру 
арнасын басқару органы

- - - + +1 +1 - - - - -
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(Соңы. Басы 14-бетте) 

(Соңы 16-бетте) 

10 Жарық-
сигналдық 
жабдықты 
қашықтан 
басқару

Ұшып-көтерiлу жəне 
қонудың жарық-
сигналдық құралдарын 
басқару органдары

- - - + - - - - - - -

ҰҚЖ-дан шығып кетудің 
жəне ҰҚЖ-ға шығудың 
жарық

- - +2 +2 - - - - - - -

Əуеайлақ бойынша 
жермен жүру жарық- 
сигналдық құралдарын 
басқару органдары

- +3 - - - - - - - - -

11 Қону 
жүйелерінің 
жай-күйі 
туралы 
автомат-
тандырылған 
сигнал беру Ды

бы
ст
ық

 ж
əн
е 

жа
ры

қт
ық

РМЖ - - - + +1 - - - - - -
ҚЖЖ - - - + +1 - - - - -
Ұшып шығу 
жəне қону 
кезінде ЖСЖ-ы

- - - + - - - - - - -

Ж
ар
ық

ты
қ

ҰҚЖ-дан 
шығып кету 
жəне ҰҚЖ-ға 
шығу ЖСЖ-ы

- - + + - - - - - - -

Аэродром бой-
ынша жермен 
жү ру ЖСЖ-ы

- + - - - - - - - - -

12 Жарықтық сигнал беруін басқару 
пульті жəне «ҰҚЖ бос емес» индика-
торы немесе əуе жағдайын бейнелеу 
аппаратурасын басқару жəне «ҰҚЖ 
бос емес» көрсету

- - + + - - - - - - -

13 Жабдық болған жағдайда ЖКРС 
жабдығының жай-күйінің дыбыстық 
жəне жарықтық сигнал беруді

- - - +1 - - - - - - -

14 Метеоақпараттарды бейнелеу құралы +1 +1 +5 +4,5 +5 +5 +1 +1 - + -
15 Сағаттар + + + + + + + + +1 + +
16. AFTN желісіне қосылу нүктесі + +1 +1 + +1 +1 + + + +1 +1

1Ұсынылатын жабдық;
2III санаттың қонуға дəлме-дəл кiру ҰҚЖ-ы бар əуеайлақтарда орнатылады;
 3Басқарылатын жермен жүру құралдары жоқ болғанда бүйiрлiк жермен жүру оттарын жəне 

басқарылмайтын жарықтық көрсеткiштердi қону жəне ұшып-көтерiлу оттарының тобымен бірге 
басқаруға рұқсат етіледі.

4Жабдық I, II, III санаттардағы жəне А, Б жəне В класты ҰҚЖ-ы бар əуеайлақтарда орнатылуы 
тиiс. Жабдық Г, Д жəне Е класты ҰҚЖ-ы бар əуеайлақтар үшiн əуе озғалысына диспетчерлік 
қызмет көрсету мақсаттарын қамтамасыз ету үшін аэронавигациялық ұйыммен есептелетін 
тəуекелдерді бағалауға сүйене отырып белгіленеді.

5ƏҚБ диспетчерлiк пункттерiн бiр үй-жайда (залда) орналастыру кезінде, диспетчердiң тиiстi 
жұмыс орнынан метеоақпаратты оқу мүмкiндiгi қамтамасыз етiлсе, осы диспетчерлiк пункттер 
үшiн метеоақпаратты бейнелеудiң бiрыңғай құралын орнатуға жол беріледі.

 6Резервтік радиостанцияларды басқару органдары талап етілмейді.
Ескертпе:
 1. Мобільді (жылжымалы) МДП – уақытша алаңдарда жəне авариялық жағдайда жедел 

өрістету үшін арнайы орындау МДП;
 2. Арнайы мақсаттағы автомобильдің – іздестіру-құтқару жұмыстары мақсатында – радио 

байланысатының АЖЖ құралдары жедел өрістету қажеттілік болған кезінде басқа жағдайларда 
пайдаланылатын автомобиль;

 3. Бір диспетчер бірнеше қызметтердің орындалуын қоса атқарған кезде жабдық осы 
тізбеге сəйкес жұмыс орнында орналасады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 24 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16272 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 желтоқсан            №912           Астана қаласы

 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрлігінің Техникалық peттеу және метрология 

комитеті» мемлекеттік мекемесінің және оның aумақтық 
бөлімшелерінің ережелерін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 
міндетін атқарушының 2014 жылғы 17 қазандағы №91 

бұйрығының күші жойылды деп тану туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
27-бабының 1-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Техникалық peттеу 
жəне метрология комитеті» мемлекеттік мекемесінің жəне оның aумақтық бөлімшелерінің 
ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
міндетін атқарушының 2014 жылғы 17 қазандағы № 91 бұйрығының (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9822 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 
2014 жылғы 13 қарашадағы № 222 (28445) жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Техникалық реттеу 
жəне метрология 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 ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
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 Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар жəне даму министрінің 

міндетін атқарушы Р.СКЛЯР

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 23 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16264 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 22 желтоқсан               №468            Астана  қаласы

«Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2015 жылғы 22 мамырдағы № 369 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламент-

терін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 22 мамыр-
дағы № 369 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11565 
болып тіркелген, 2015 жылғы 20 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5 жəне 9-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5 жəне 
6-қосым шаларға сəйкес мынадай редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Экологиялық реттеу жəне бақылау 
комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде қазақ жəне 

орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі оның көшірмесін Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне қосу жəне ресми жариялау үшін 
«Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді; 

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
ресми жариялау үшін мерзімді баспасөз басылымдарына жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында орналастыруды; 

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

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

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

Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №468 бұйрығына 1-қос ымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2015 жылғы 22 мамырдағы №369 бұйрығына 1-қосымша

«Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға жəне қызметтерді 
көрсетуге лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға жəне қызметтерді 

көрсетуге лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі - мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Экологиялық реттеу 
жəне бақылау комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің 2015 жылғы 23 сəуірдегі № 301 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11229 тіркелген) «Қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы жұмыстарды орындауға жəне қызметтерді көрсетуге лицензия беру» Мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі - Стандарт) негізінде көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру www.egov.kz 
«электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі - портал) арқылы жүзеге асырылады.

 2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық.
 3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

жұмыстарды орындауға жəне қызметтерді көрсетуге лицензия жəне (немесе) лицензияға 
қосымша, лицензияны жəне (немесе) оның қосымшасын қайта рəсімдеу немесе мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелдi жауап.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібін сипаттау

4. Стандарттың 9-тармағына бекітілген құжаттарды қосымша ұсына отырып, көрсетілетін 
қызметті алушының өтініші мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімді (іс-қимылды) бастау 
үшін негіздеме болып табылады.

 5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 
мазмұны, оның орындалу ұзақтығы:

 қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға жəне қызметтерді көрсетуге 
лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша (бұдан əрі – лицензия жəне (немесе) лицензияға 
қосымша) алу үшін:

 көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі қызметкерімен өтінішті келіп түскен күні тіркеу жəне 
оны көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына 1 (бір) сағат ішінде беруі;

 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) сағат ішінде құжаттың мазмұнымен та-
нысуы жəне бұрыштама жазуы. Көрсетілетін қызметті берушінің тиісті құрылымдық бөлімшесінің 
басшысына (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті берушінің басшысы) құжатты беруі;

 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде құрылымдық бөлімшенің 
жауапты орындаушысын таңдауы (бұдан əрі – орындаушы);

 орындаушының құжаттар толықтығын 3  (үш) сағат ішінде тексеруі;
 ұсынылған құжатт ардың толық еместігі жəне (немесе) əрекет ету мерзімі өткендігі 

анықталған жағдайда орындаушы жоғарыда көрсетілген мерзімде өтінішті одан əрі қараудан 
бас тарту туралы дəлелді жауапты 4 (төрт) сағат ішінде дайындайды;

 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде өтінішті одан əрі қараудан 
бас тарту туралы дəлелді жауапты келісуі;

 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) сағат ішінде өтінішті одан əрі қараудан 
бас тарту туралы дəлелді жауа пқа қол қоюы;

 қызметті берушінің басшылығы өтінішті одан əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді 
жауапқа қол қойған соң өтініш беруші автоматты түрде берілген нөмірмен порталда, жеке 
кабинетінде жауапты алады;

 ұсынылған құжаттар толық болған жағдайда, орындаушы келесі бірізділік іс-қимылдарды 
жүзеге асырады:

 орындаушы 1 (бір) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушінің тиісті аумақтық 
бөлімшесіне рұқсат беру талаптарына сəйкестігіне тексеріс жүргізу үшін сұрату дайындайды;

 көрсетілетін қызметті берушінің тиісті аумақтық бөлімшесіне сұратуды көрсетілетін қызметті 
беруші басшысының 3 (үш) сағат ішінде келісуі;

 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 4 (төрт) сағат ішінде сұратуға қол қоюы;
 көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері аумақтық бөлімшеге сұратуды 

Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесінде 1 (бір) сағат ішінде тіркейді;
 аумақтық бөлімше 7 (жеті) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың сəйкестігін тексереді 

жəне оның нəтижесі бойынша қорытынды ұсынады;
 орындаушы аумақтық бөлімшенің қорытындысы негізінде 3 (үш) жұмыс күні ішінде 

қорытынды келіп түскеннен кейін мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін дайындайды;
 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 4 (төрт) сағат ішінде лицензия жəне (немесе) 

лицензияға қ осымша келісуі;
 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 4 (төрт) сағат ішінде лицензия жəне (немесе) 

лицензияға қосымша қол қоюы;
 лицензияға жəне (немесе) лицензия қосымшасына көрсетілетін қызметті берушінің 

басшылығы қол қойған соң өтініш беруші автоматты түрде берілген нөмірмен порталда, жеке 
кабинетінде жауапты алады;

 лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта рəсімдеу үшін:
 көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі қызметкерімен өтінішті келіп түскен күні тіркеу жəне 

оны көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына 1 (бір) сағат ішінде беруі;
 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының  2 (екі) сағат ішінде құжаттың мазмұнымен та-

нысуы жəне бұрыштама жазуы. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысына құжаттарды беруі;

 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде орындаушыны таңдауы;
 орындаушының құжаттар толықтығын 3 (үш) сағат ішінде тексеруі;
 ұсынылған құжаттардың толық еместігі жəне (немесе) əрекет ету мерзімі өткендігі 

анықталған жағдайда орындаушы жоғарыда көрсетілген мерзімде өтінішті одан əрі қараудан 
бас тарту туралы дəлелді жауапты 4 (төрт) сағат ішінде дайындайды;

 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде өтінішті одан əрі қараудан 
бас тарту туралы дəлелді жауапты келісуі;

 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) сағат ішінде өтінішті одан əрі қараудан 
бас тарту туралы дəлелді жауапқа қол қоюы;

 қызметті берушінің басшылығы өтінішті одан əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді 
жауапқа қол қойған соң өтініш беруші автоматты түрде берілген нөмірмен порталда, жеке 
кабинетінде жауапты алады;

 ұсынылған құжаттар толық болған жағдайда, орындаушы 4 (төрт) сағат ішінде лицензияны 
жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта рəсімдеуді жүзеге асырады;

 көрсетілетін қызметті беруші басшысы 2 (екі) сағат ішінде қайта рəсімделген лицензияны 
жəне (немесе) лицензияға қосымшаны келісуі;

 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) сағат ішінде қайта рəсімделген ли-
цензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қол қоюы;

 лицензияға жəне (немесе) лицензия қосымшасына көрсетілетін қызметті берушінің 
басшылығы қол қойған соң өтініш беруші оны автоматты түрде берілген нөмірмен порталда, 
жеке кабинетінде алады.

 6. Мына рəсімдерді (іс-қимылдарды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік 
қызметті көрсету жөніндегі рəсімдер (іс-қимылдар) нəтижелері:

 кіріс нөмірі бар тіркелген өтініш;
 танысқан жəне салынған бұрыштама;
 қарастырылған құжаттар топтамасы;
шығыс нөмірі бар тіркелген сұрату;
 аумақтық бөлімшемен ұсынылған қорытынды;
 дайындалған мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі;
 қол қойылған мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібінің 

сипаттамасы
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету рəсіміне қатысатын көрсетілетін қызметті 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:
 1) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы;
 2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
 3) орындаушы;
 4) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері;
 5) тиісті аумақтық бөлiмше.
 8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлiмшелерінің арасындағы рəсiмдердің (iс-қимылдардың) бірізділігі сипаттамасы:
 көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері өтінішті келіп түскен күні 1 (бір) сағат 

ішінде тіркейді жəне тіркелген өтінішті көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына береді;
 көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы 2 (екі) сағат ішінде құжаттың мазмұнымен та-

нысуы жəне бұрыштама жазуы. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысына құжаттарды береді;
 көрсетілетін қызметті беруші басшысы 2 (екі) сағат ішінде орындаушыны анықтайды;
 орындаушы 3 (үш) сағат ішінде құжаттардың толықтығын тексереді;
 өтінішті одан əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапты 1 (бір) жұмыс күні ішінде 

дайындау жəне беру;
 лицензияны 13 (он үш) жұмыс күні ішінде сəйкестігіне қарау жəне беру, 1 (бір) жұмыс күні 

ішінде лицензияны қайта рəсімдеу.
 9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентінің қосымшасына сəйкес «Қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
жұмыстарды орындауға жəне қызметтерді көрсетуге лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында келтірілген.

 «Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға жəне қызметтерді 
көрсетуге лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне қосымша

«Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға жəне қызметтерді 
көрсетуге лицензия беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 

анықтамалығы

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №468 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2015 жылғы 22 мамырдағы №369 бұйрығына 2-қосымша

«Озонды бұзатын заттарды жəне құрамында озонды бұзатын заттар бар өнiмдердi 
Кеден одағына кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына əкелуге 
жəне Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге əкетуге лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Озонды бұзатын заттарды жəне құрамында озонды бұзатын заттар бар өнiмдердi Кеден 
одағына кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына əкелуге жəне Қазақстан 
Республикасының аумағынан осы елдерге əкетуге лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметін (бұдан əрі - мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің Экологиялық реттеу жəне бақылау комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 23 сəуірдегі № 301 
бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11229 
болып тіркелген) «Озонды бұзатын заттарды жəне құрамында озонды бұзатын заттар бар 
өнiмдердi Кеден одағына кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына əкелуге 
жəне Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге əкетуге лицензия беру» Мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі - Стандарт) негізінде көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру www.egov.kz 
«электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі - портал) арқылы жүзеге асырылады.

 2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық.
 3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – тиісті жылдық кезеңіне озонды бұзатын заттар-

ды тұтыну лимиттерін (квоталарын) сəйкес озонды бұзатын заттарды жəне құрамында озонды 
бұзатын заттар бар өнiмдердi Кеден одағына кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының 
аумағына əкелуге жəне Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге əкетуге лицензия 
беру немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібін сипаттау

4. Стандарттың 9-тармағына бекітілген құжаттарды қосымша ұсына отырып, көрсетілетін 
қызметті алушының өтініші мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімді (іс-қимылды) бастау 
үшін негіздеме болып табылады.

 5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 
мазмұны, оның орындалу ұзақтығы:

 озонды бұзатын заттарды жəне құрамында озонды бұзатын заттар бар өнiмдердi Кеден 
одағына кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына əкелуге жəне Қазақстан 
Республикасының аумағынан осы елдерге əкетуге лицензия (бұдан əрі – лицензия) алуға 
өтінішті көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі қызметкерінің оның келіп түскен күнінен бастап 
тіркеуі жəне оны көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына 1 (бір) сағат ішінде беруі;

 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) сағат ішінде құжаттың мазмұнымен та-
нысуы жəне бұрыштама жазуы. Көрсетілетін қызметті берушінің тиісті құрылымдық бөлімшесінің 
басшысына (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті берушінің басшысы) құжаттарды беруі;

 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде құрылымдық бөлімшенің 
жауапты орындаушысын таңдауы (бұдан əрі – орындаушы);

 орындаушының құжаттар толықтығын 3 (үш) сағат ішінде тексеруі;
 ұсынылған құжаттардың толық еместігі жəне (немесе) əрекет ету мерзімі өткендігі 

анықталған жағдайда орындаушы 4 (төрт) сағат ішінде өтінішті одан əрі қараудан бас тарту 
туралы дəлелді жауап дайындайды;

 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде өтінішті одан əрі қараудан 
бас тарту туралы дəлелді жауапты келісуі;

 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) сағат ішінде өтінішті одан əрі қараудан 
бас тарту туралы дəлелді жауапқа қол қоюы;

 қызметті берушінің басшылығы өтінішті одан əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді 
жауапқа қол қойған соң өтініш беруші автоматты түрде берілген нөмірмен порталда, жеке 
кабинетінде жауапты алады;

 лицензия алуға ұсынылған құжаттар толық болған жағдайда орындаушы 6 (алты) жұмыс 
күні ішінде сəйкестігіне қарастырады;

орындаушы 1 (бір) жұмыс күні ішінде лицензияны дайындауды жүргізеді;
 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 4 (төрт) сағат ішінде лицензияны келісуі;
 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 4 (төрт) сағат ішінде лицензияға қол қоюы;
 мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету нəтижесіне көрсетілетін қызметті берушінің 

басшылығы қол қойған соң өтініш беруші оны автоматты түрде берілген нөмірмен порталда, 
жеке кабинетінде алады.

 6. Мына рəсімдерді (іс-қимылдарды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік 
қызметті көрсету жөніндегі рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижелері:

 кіріс нөмірі бар тіркелген өтініш;
 танысқан жəне салынған бұрыштама;
 қарастырылған құжаттар топтамасы;
 дайындалған мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі;
 қол қойылған мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін
қызмет берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл 

тəртібінің сипаттамасы
7. Мемлекеттік қызмет көрсету рəсіміне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:
 1) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы;
 2) қөрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
 3) орындаушы;
 4) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері.
 8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлiмшелерінің арасындағы рəсiмдердің (iс-қимылдардың) бірізділігі сипаттамасы:
 көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі қызметкері 1 (бір) сағат ішінде өтінішті келіп түскен 

күні тіркейді жəне оны көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына береді;
 көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы 2 (екі) сағат ішінде құжаттың мазмұнымен та-

нысуы жəне бұрыштама қояды. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысына құжаттарды береді;
 көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 2 (екі) сағат ішінде орындаушыны анықтайды;
 орындаушы 3 (үш) сағат ішінде құжаттардың толықтығын тексереді;
 өтінішті одан əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапты 2 (екі) сағат ішінде дай-

ындау жəне беру;
 сəйкестігіне қарау жəне лицензияны 8 (сегіз) жұмыс күні ішінде беру.
 9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы осы «Озонды бұз атын 
заттарды жəне құрамында озонды бұзатын заттар бар өнiмдердi Кеден одағына кірмейтін 
елдерден Қазақстан Республикасының аумағына əкелуге жəне Қазақстан Республикасының 
аумағынан осы елдерге əкетуге лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
қосымшаға сəйкес мемлекеттік қызмет көрсету дің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
келтірілген.

 «Озонды бұзатын заттарды жəне құрамында озонды бұзатын заттар бар өнiмдердi 
Кеден одағына кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына əкелуге 
жəне Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге əкетуге  лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне қосымша

«Озонды бұзатын заттарды жəне құрамында озонды бұзатын заттар бар өнiмдердi 
Кеден одағына кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына əкелуге 
жəне осы елдерге Қазақстан Республикасының аумағынан əкетуге лицензия беру» 

мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 468 бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2015 жылғы 22 мамырдағы №369 бұйрығына 3-қосымша

«Озонды бұзатын заттарды пайдалана отырып, жұмыстар жүргізуге, құрамында 
озонды бұзатын заттары бар жабдықтарды жөндеуге, монтаждауға, оларға қызмет 

көрсетуге рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Озонды бұзатын заттарды пайдалана отырып, жұмыстар жүргізуге, құрамында озонды 
бұзатын заттар бар жабдықтарды жөндеуге, монтаждауға, оларға қызмет көрсетуге рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі - мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрлігінің Экологиялық реттеу жəне бақылау комитеті (бұдан 
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 
23 сəуірдегі № 301 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11229 болып тіркелген) «Озонды бұзатын заттарды пайдалана отырып, жұмыстар 
жүргізуге, құрамында озонды бұзатын заттар бар жабдықтарды жөндеуге, монтаждауға, оларға 
қызмет көрсетуге рұқсат беру» Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі - 
Стандарт) негізінде көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру www.egov.kz 
«электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі - портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – озонды бұзатын заттарды пайдалана оты-

рып, жұмыстар жүргізуге, құрамында озонды бұзатын заттар бар жабдықтарды жөндеуге, 
монтаждауға, оларға қызмет көрсетуге рұқсат немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас 
тарту туралы дəлелді жауап.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы

4. Стандарттың 9-тармағына бекітілген құжаттарды қосымша ұсына отырып, көрсетілетін 
қызметті алушының өтініші мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімді (іс-қимылды) бастау 
үшін негіздеме болып табылады.

 5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 
мазмұны, оның орындалу ұзақтығы:

 көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі қызметкері озонды бұзатын заттарды пайдалана 
отырып, жұмыстар жүргізуге, құрамында озонды бұзатын заттар бар жабдықтарды жөндеуге, 
монтаждауға, оларға қызмет көрсетуге рұқсат (бұдан əрі – рұқсат) алуға өтінішті келіп түскен 
күні тіркеуі жəне оны көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына 1 (бір) сағат ішінде беруі;

 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) сағат ішінде құжаттың мазмұнымен 

танысуы жəне бұрыштама жазуы. Көрсетілетін қызметті берушінің тиісті құрылымдық 
бөлімшесінің басшысына (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті берушінің басшысы) құжаттарды 
беруі;

 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде құрылымдық бөлімшенің 
жауапты орындаушысын таңдауы (бұдан əрі – орындаушы);

 орындаушының құжаттар толықтығын 3 (үш) сағат ішінде тексеруі;
 ұсынылған құжаттардың толық еместігі жəне (немесе) əрекет ету мерзімі өткендігі 

анықталған жағдайда орындаушы 4 (төрт) сағат ішінде өтінішті одан əрі қараудан бас тарту 
туралы дəлелді жауап дайындайды;

 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде өтінішті одан əрі қараудан 
бас тарту туралы дəлелді жауапты келісуі;

 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) сағат ішінде өтінішті одан əрі қараудан 
бас тарту туралы дəлелді жауапқа қол қоюы;

 қызметті берушінің басшылығы өтінішті одан əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді 
жауапқа қол қойған соң өтініш беруші автоматты түрде берілген нөмірмен порталда, жеке 
кабинетінде жауапты алады;

 ұсынылған құжаттар толық болған жағдайда, орындаушы рұқсатты келесі бірізділік іс-
қимылдар бойынша сəйкестігіне қарайды жəне береді:

 орындаушы 1 (бір) сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің тиісті аумақтық бөлімшесіне 
рұқсат беру талаптарына сəйкестігіне тексеріс жүргізу үшін сұрату дайындайды;

 көрсетілетін қызметті беруші басшысының сұратуды 1 (бір) сағат ішінде келісуі;
 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 1 (бір) сағат ішінде сұратуға қол қоюы;
 көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері сұратуды Электрондық құжат 

айналымының бірыңғай жүйесінде 1 (бір) сағат ішінде тіркейді;
 сəйкес аумақтық бөлімше 3 (үш) жұмыс күні ішінде, ал шағын кəсіпкерлік субъектілері үшін 

1 (бір) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттарды сəйкестігіне тексереді жəне оның нəтижесі 
бойынша қорытынды ұсынады;

 орындаушы аумақтық бөлімшенің қорытындысы негізінде 4 (төрт) жұмыс күні ішінде, ал 
шағын кəсіпкерлік субъектілері үшін 1 (бір) жұмыс күні ішінде қорытынды келіп түскен күні 
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін дайындайды;

 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде рұқсатты келісуі;
 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) сағат ішінде рұқсатқа қол қоюы;
 рұқсатты көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы қол қойған соң өтініш беруші оны 

автоматты түрде берілген нөмірмен порталда, жеке кабинетінде алады.
 6. Мына рəсімдерді (іс-қимылдарды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету жөніндегі рəсімдер (іс-қимылдар) нəтижелері:
 кіріс нөмірі бар тіркелген өтініш;
 танысқан жəне салынған бұрыштама;
 толықтығына қарастырылған құжаттар топтамасы;
 шығыс нөмірі бар тіркелген сұрату;
 аумақтық бөлімшемен ұсынылған қорытынды;
 дайындалған мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі;
 қол қойылған мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі.
3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызмет берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібінің 

сипаттамасы
7. Мемлекеттік қызмет көрсету рəсіміне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:
 1) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы;
 2) қөрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
 3) орындаушы;
 4) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері;
 5) тиісті аумақтық бөлiмше.
 8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлiмшелерінің арасындағы рəсiмдердің (iс-қимылдардың) бірізділігі сипаттамасы:
 көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері 1 (бір) сағат ішінде түскен құжаттарды 

тіркейді жəне оны көрсетілетін қызметті беруші басшылығына беруі;
 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) сағат ішінде құжаттың мазмұнымен та-

нысуы жəне бұрыштама қоюы. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысына құжаттарды береді;
 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде орындаушыны таңдауы;
 орындаушы 2 (екі) сағат ішінде құжаттарды толықтығына тексереді;
 өтінішті одан əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапты 1 (бір) жұмыс күні ішінде 

дайындау жəне беру;
 рұқсатты 8 (сегіз) жұмыс күні ішінде, ал шағын кəсіпкерлік субъектілері үшін 3 (үш) жұмыс 

күні ішінде сəйкестігіне қарайды жəне береді.
 9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы осы «Озонды 
бұзатын заттарды пайдалана отырып, жұмыстар жүргізуге, құрамында озонды бұзатын заттар 
бар жабдықтарды жөндеуге, монтаждауға, оларға қызмет көрсетуге рұқсат беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентіне қосымшаға сəйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығында келтірілген.

 «Озонды бұзатын заттарды пайдалана отырып, жұмыстар жүргізуге, құрамында 
озонды бұзатын заттар бар жабдықтарды жөндеуге, монтаждауға, оларға қызмет 
көрсетуге рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне қосымша

«Озонды бұзатын заттарды пайдалана отырып, жұмыстар жүргізуге,құрамында 
озонды бұзатын заттар бар жабдықтарды жөндеуге,монтаждауға, оларға қызмет 
көрсетуге рұқсат беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің биз нес-процестерінің 

анықтамалығы

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 468 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2015 жылғы 22 мамырдағы №369 бұйрығына 4-қосымша

«І санаттағы объектілер үшін экологиялық рұқсаттар беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтің регламенті

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «І санаттағы объектілер үшін экологиялық рұқсаттар беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің Экологиялық реттеу жəне бақылау комитеті жəне оның аумақтық бөлімшелері 
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 
жылғы 23 сəуірдегі № 301 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11229 болып тіркелген) «І санаттағы объектілер үшін экологиялық рұқсаттар 
беру» Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі - Стандарт) негізінде көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі - портал) арқылы жүзеге 

асырылады.
 2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны - электрондық жəне (немесе) қағаз түрінде.
 3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат беру, 

рұқсатты қайта ресімдеу немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді 
жауап.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібін сипаттау

4. Стандарттың 9-тармағына бекітілген құжаттарды қосымша ұсына отырып, көрсетілетін 
қызметті алушының өтініші немесе электрондық сұрауы мемлекеттік қызметті көрсету бойынша 
рəсімді (іс-қимылды) бастау үшін негіздеме болып табылады.

 5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 
мазмұны, оның орындалу ұзақтығы:

 қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат алу үшін:
 көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі қызметкерінің оның келіп түскен күні өтінішті тіркеуі 

жəне оны көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына 1 (бір) сағат ішінде беруі;
 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 5 (бес) сағат ішінде құжаттың мазмұнымен та-

нысуы жəне бұрыштама жазуы. Көрсетілетін қызметті берушінің тиісті құрылымдық бөлімшесінің 
басшысына (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті берушінің басшысы) құжатты беруі;

 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде құрылымдық бөлімшенің 
жауапты орындаушысын таңдауы (бұдан əрі – орындаушы);

 орындаушы 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде ұсынылған құжаттарды толықтығына жəне 
сəйкестігіне тексереді;

 ұсынылған құжаттардың толық еместігі жəне сəйкес еместігі анықталған жағдайда орын-
даушы 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде өтінішті одан əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді 
жауап дайындайды;

 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде өтінішті одан əрі 
қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапты келісуі;

 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде өтінішті одан 
əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапқа қол қоюы;

 қызметті берушінің басшылығы өтінішті одан əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді 
жауапқа қол қойған соң өтініш беруші автоматты түрде берілген нөмірмен порталда, жеке 
кабинетінде жауапты алады;

 ұсынылған құжаттар толық болған жағдайда орындаушы 41 (қырық бір) күнтізбелік күні 
ішінде рұқсатты беруді дайындайды;

 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде рұқсатты келісуі;
 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде рұқсатқа қол қоюы;
рұқсатты көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы қол қойған күні өтініш беруші оны 

автоматты түрде берілген нөмірмен порталда, жеке кабинетінде алады;
 рұқсатты қайта рəсімдеу үшін:
 көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі қызметкерінің өтінішті келіп түскен күні тіркеуі жəне 

оны көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына 1 (бір) сағат ішінде беруі;
 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 5 (бес) сағат ішінде құжаттың мазмұнымен 

танысуы жəне бұрыштама жазуы. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысына құжатты беруі;
 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде құрылымдық бөлімшенің 

орындаушысын таңдауы;
 орындаушы 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде ұсынылған құжаттарды толықтығына жəне 

сəйкестігіне тексереді;
 ұсынылған құжаттардың толық еместігі жəне сəйкес еместігі анықталған жағдайда орын-

даушы 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде өтінішті одан əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді 
жауап дайындайды;

 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде өтінішті одан əрі 
қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапты келісуі;

 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде өтінішті одан 
əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапқа қол қоюы;

 қызметті берушінің басшылығы өтінішті одан əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді 
жауапқа қол қойған соң өтініш беруші автоматты түрде берілген нөмірмен порталда, жеке 
кабинетінде жауапты алады;

 ұсынылған құжаттар толық болған жағдайда орындаушы 11 (он бір) күнтізбелік күн ішінде 
рұқсатты қайта рəсімдеуді дайындайды;

 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде қайта рəсімделген 
рұқсатты келісуі;

 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде қайта рəсімделген 
рұқсатқа қол қоюы;

қайта рəсімделген рұқсатты көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы қол қойған күні 
өтініш беруші оны автоматты түрде берілген нөмірмен порталда, жеке кабинетінде алады.

 6. Мына рəсімдерді (іс-қимылдарды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік 
қызметті кө рсету жөніндегі рəсімдер (іс-қимылдар) нəтижелері:

 кіріс нөмірі бар тіркелген өтінім;
 танысқан жəне салынған бұрыштама;
 толықтығына жəне сəйкестігіне қарастырылған құжаттар топтамасы;
 дайындалған мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі;
 қол қойылған мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі.
3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызмет берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау
7. Мемлекеттік қызмет көрсету рəсіміне қатысатын көрсетілетін қызмет берушілердің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:
 1) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы;
 2) қөрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
 3) орындаушы;
 4) кеңсе қызметкері.
 8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлiмшелерінің арасындағы рəсiмдердің (iс-қимылдардың) бірізділігі сипаттамасы:
 көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері 1 (бір) сағат ішінде өтінішті қабылдайды 

жəне тіркейді;
 көрсетілетін қызметті беруші басшылығы 5 (бес) сағат ішінде бұрыштама қояды жəне 

көрсетілетін қызм етті берушінің басшысына құжаттарды береді;
 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде орындаушыны таңдауы;
 орындаушы 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде құжаттарды толықтығына жəне сəйкестігіне 

тексереді;
 өтінішті одан əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапты 9 (тоғыз) күнтізбелік күн 

ішінде дайындау жəне беру;
 рұқсатты 45 (қырық бес) күнтізбелік күн ішінде дайындау жəне беру;
 қайта рəсімделген рұқсатты 15 (он бес) күнтізб елік күн ішінде дайындау жəне беру.
 9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы осы «І санаттағы 
объектілер үшін экологиялық рұқсаттар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
қосымшаға сəйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
келтірілген.

 «І санаттағы объектілер үшін экологиялық рұқсаттар беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентіне қосымша

«І санаттағы объектілер үшін экологиялық рұқсаттар беру» мемлекеттік қызмет 
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №468 бұйрығына 5-қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2015 жылғы 22 мамырдағы №369 бұйрығына 5-қосымша

«І санаттағы объектілер үшін мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «І санаттағы объектілер үшін мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік қызмет) Қазақстан Респу бликасы 

Энергетика министрлігінің Экологиялық реттеу жəне бақылау комитеті (бұдан əрі – Комитет) 
жəне оның аумақтық бөлімшелері (бұдан əрі - көрсетілетін қ ызметті беруші) Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 23 сəуірдегі № 301 бұйрығымен бекітілген 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11229 болып тіркелген) 
«І санаттағы объектілер үшін мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру» 
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі - Стандарт) не гізінде көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі - портал) арқылы жүзеге 

асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық жəне (немесе)  қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – «келісіледі/келісілмейді» деген тұжырыммен 

мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысы немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден 
бас тарту туралы дəлелді жауап.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібін сипаттау

4. Стандарттың 9-тармағына бекітілген құжаттарды қосымша ұсына отырып, көрсетілет ін 
қызметті алушының өтініші немесе электрондық сұрауы мемлекеттік қызметті көрсету бойынша 
рəсімді (іс-қимылды) бастау үшін негіздеме болып табылады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 
мазмұны, оның орындалу ұзақтығы:

 мемлекеттік сараптаманы жүргізу үшін:
 көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі қызметкері өтінішті келіп түскен күні тіркеуі жəне оны 

көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына 1 (бір) сағат ішінде беруі;
 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжатқа бұрыштама жазуы, көрсетілетін 

қызметті берушінің тиісті құрылымдық бөлімшесінің басшысына (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысы) өтінішті жəне құжаттарды 5 (бес) сағат ішінде беруі;

 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде құрылымдық бөлімшенің 
жауапты орындаушысын таңдауы (бұдан əрі – орындаушы);

 орындаушы 1 (бір) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығына алдын ала 
сараптама жүргізеді;

 ұсынылған құжаттардың толық еместігі жəне сəйкес еместігі анықталған жағдайда орындау-
шы одан əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапты 1 (бір) жұмыс күні ішінде дайындайды;

 көрсетілетін қызметті берушінің басшысымен 1 (бір) жұмыс күні ішінде өтінішті одан əрі 
қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапты келісу;

 көрсетілетін қызметті берушінің басшылығының 1 (бір) жұмыс күні ішінде өтінішті одан əрі 
қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапқа қол қоюы;

 көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы өтінішті одан əрі қараудан бас тарту туралы 
дəлелді жауапқа қол қойған соң өтініш беруші автоматты түрде берілген нөмірмен порталда, 
жеке кабинетінде жауапты алады;

 ұсынылған құжаттар толық болған жағдайда орындаушы келесі бірізділік іс-қимылдарды 
жүргізеді:

 көрсетілетін қызметті берушінің тиісті аумақтық бөлімшесіне 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
ұсыныстар мен ескертулерді ұсыну үшін 4 (төрт) күнтізбелік күн ішінде сұрату дайындайды;

 аумақтық бөлімшемен ұсынылған ұсыныстар мен ескертулерді ескере отырып сарапта-
маны 28 (жиырма сегіз) күнтізбелік күн ішінде жүргізеді;

 қорытындыны 4 (төрт) күнтізбелік күн ішінде дайындайды;
 көрсетілетін қызметті берушінің басшысымен 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде қорытындыны 

келісуі;
 көрсетілетін қызметті берушілер басшылығының 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде қорытындыға 

қол қоюы;
қорытындыға көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы қол қойған күні өтініш беруші оны 

автоматты түрде берілген нөмірмен порталда, жеке кабинетінде алады;
 мемлекеттік экологиялық сараптаманы қайта жүргізу үшін:
 көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі қызметкері өтінішті келіп түскен күні тіркеуі жəне оны 

көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына 1 (бір) сағат ішінде беруі;
 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжатқа бұрыштама жазуы, көрсетілетін 

қызметті берушінің басшысына өтінішті жəне құжаттарды 5 (бес) сағат ішінде беруі;
 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде орындаушыны таңдауы;
 орындаушы 1 (бір) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығына алдын ала 

сараптама жүргізеді;
 ұсынылған құжаттардың толық еместігі жəне сəйкес еместігі анықталған жағдайда орындау-

шы одан əрі қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапты 1 (бір) жұмыс күні ішінде дайындайды;
 көрсетілетін қызметті берушінің басшысымен 1 (бір) жұмыс күні ішінде өтінішті одан əрі 

қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапты келісу;
 көрсетілетін қызметті берушінің басшылығының 1 (бір) жұмыс күні ішінде өтінішті одан əрі 

қараудан бас тарту туралы дəлелді жауапқа қол қоюы;
 көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы өтінішті одан əрі қараудан бас тарту туралы 

дəлелді жауапқа қол қойған соң өтініш беруші автоматты түрде берілген нөмірмен порталда, 
жеке кабинетінде жауапты алады;

 ұсынылған құжаттар толық болған жағдайда орындаушы келесі бірізділік іс-қимылдарды 
жүргізеді:

 құжаттарға қайта сараптаманы 12 (он екі) күнтізбелік күн ішінде жүргізеді;
 қорытындыны 4 (төрт) күнтізбелік күн ішінде дайындайды;
 көрсетілетін қызметті берушінің басшысымен 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде қорытындыны 

келісуі;
 көрсетілетін қызметті берушілер басшылығының 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде қорытындыға 

қол қоюы;
қорытындыға көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы қол қойған күні өтініш беруші оны 

автоматты түрде берілген нөмірмен порталда, жеке кабинетінде алады;
 6. Мына рəсімдерді (іс-қимылдарды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету жөніндегі рəсімдер (іс-қимылдар) нəтижелері:
кіріс нөмірі бар тіркелген өтініш;
 салынған бұрыштама;
 құжаттарды орындаушыға беру;
толықтығына қарастырылған құжаттар;
 дайындалған мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі;
 қол қойылған мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі.
 3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызмет берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау
7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы;
 2) қөрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
 3) орындаушы;
 4) кеңсе қызметкері;
 5) тиісті аумақтық бөлімше.
8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлiмшелері арасындағы рəсiмдердің (iс-қимылдардың) бірізділігі сипаттамасы:
 көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері 1 (бір) сағат ішінде өтінішті қабылдайды 

жəне тіркейді;
 көрсетілетін қызметті беруші басшылығы 5 (бес) сағат ішінде бұрыштама қояды жəне 

көрсетілетін қызметті берушінің басшысына құжаттарды береді;
 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 2 (екі) сағат ішінде орындаушыны таңдауы;
 орындаушы ұсынылған құжаттарға алдын ала сараптаманы 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде 

жүргізеді;
 бас тарту туралы дəлелді жауапты 3 (үш) жұмыс күні ішінде дайындау жəне беру;
 сараптаманы 42 (қырық екі) күнтізбелік күн ішінде, қайта сараптаманы 12 (он екі) күнтізбелік 

күн ішінде дайындау жəне беру;
 сараптаманың қорытындысын, қайта сараптаманың қорытындысын 8 (сегіз) күнтізбелік 

күн ішінде рəсімдеу жəне беру.
 9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы осы «І санаттағы 
объектілер үшін мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентіне қосымшаға сəйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығында келтірілген.

 «І санаттағы объектілер үшін мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне қосымша

«І санаттағы объектілер үшін мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын 
беру» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 468 бұйрығына 6-қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2015 жылғы 22 мамырдағы №369 бұйрығына 9-қосымша

 «Экологиялық ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Экологиялық ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Қоршаған ортаны 
қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорыны (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің 2015 жылғы 23 сəуірдегі № 301 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11229 болып тіркелген) «Экологиялық 
ақпарат беру» Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі - Стандарт) 
негізінде көрсетеді.

 Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру:
 1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
 2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.
 2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны: қағаз түрінде.
 3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі - экологиялық ақпарат.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібін сипаттау

4. Стандарттың 9-тармағына бекітілген қосымша ұсына отырып, көрсетілетін қызметті 
алушының өтініші мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімді (іс-қимылды) бастау үшін 
негіздеме болып табылады.

 5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 
мазмұны, оның орындалу ұзақтығы:

 қағаз жеткізгіште келіп түскен мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға экологиялық ақпарат 
беру туралы өтінішті көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі қызметкерінің оның келіп түскен 
күні тіркеуі жəне оны көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына 1 (бір) сағат ішінде беруі;

 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 1 (бір) жұмыс күн ішінде құжаттың 
мазмұнымен танысуы жəне бұрыштама жазуы. Көрсетілетін қызметті берушінің тиісті 
құрылымдық бөлімшесінің басшысына (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті берушінің басшы-
сы) құжаттарды беруі;

 көрсетілетін қызметті беруші басшысының 3 (үш) сағат ішінде құрылымдық бөлімшенің 
жауапты орындаушысын (бұдан əрі – орындаушы) таңдауы;

 орындаушы 6 (алты) жұмыс күні ішінде сұратылған ақпараттың Мемлекеттік экологиялық 
ақпарат қорының деректер базасында болуын тексереді жəне мемлекеттік қызметті көрсету 
нəтижесін дайындайды;

 көрсетілетін қызметті берушінің басшысымен 4 (төрт) сағат ішінде мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нəтижесін келісу;

 көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 1 (бір) жұмыс күн ішінде мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нəтижесіне қол қоюы;

 көрсетілетін қызмет беруші кеңсесіқызметкерінің мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін 
тіркеуі жəне көрсетілетін қызметті алушыға қолма-қол беруі немесе көрсетілетін қызметті 
берушінің басшылығы мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесіне қол қойған күні 1 (бір) 
жұмыс күн ішінде пошта арқылы жібереді.

 6. Мына рəсімдерді (іс-қимылдарды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік 
қызметті көрсету жөніндегі рəсімдер (іс-қимылдар) нəтижелері:

 экологиялық ақпаратты беру туралы кіріс нөмірі бар тіркелген өтініш;
 танысқан жəне жазылған бұрыштама;
 жауапты орындаушыға өтінішті тапсыру;
 сұратылып отырған ақпараттың болуын тексеру;
 дайындалған мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесі;
 келісілген мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі;
 қол қойылған мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі;
 шығыс нөмірі бар тіркелген мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі жəне оны беру.

 3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушілердің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

 1) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы;
 2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
 3) жауапты орындаушы; 
 4) кеңсе қызметкері.
 8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлiмшелерінің арасындағы рəсiмдердің (iс-қимылдардың) бірізділігі сипаттамасы:
 қағаз жеткізгіште келіп түскен мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға экологиялық 

ақпаратты беру туралы өтінішті көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі қызметкері оның келіп 
түскен күні тіркейді жəне оны көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына 1 (бір) сағат 
ішінде береді;

 көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы құжаттқа бұрыштама жазады жəне 1 (бір) 
жұмыс күн ішінде көрсетілетін қызметті берушінің басшысына құжаттарды береді;

 көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 3 (үш) сағат ішінде жауапты орындаушысын 
таңдайды;

 орындаушы 6 (алты) жұмыс күні ішінде сұратылған ақпараттың Мемлекеттік экологиялық 
ақпарат қорының деректер базасында болуын тексереді жəне мемлекеттік қызметті көрсету 
нəтижесін дайындайды;

 орындаушы көрсетілетін қызметті берушінің басшысымен 4 (төрт) сағат ішінде мемлекеттік 
қызмет көрсету нəтижесін келіседі;

 орындаушы көрсетілетін қызметті беруші басшылығына 1 (бір) жұмыс күн ішінде 
мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесіне қол қойғызады;

 көрсетілетін қызмет беруші кеңсесінің қызметкері мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нəтижесін тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға қолма-қол беруі немесе көрсетілетін 
қызметті берушінің басшылығы мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесіне қол қойған күні 1 
(бір) жұмыс күн ішінде пошта арқылы жібереді.

 9. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
мемлекеттік қызметті көрсету процесінде өзара іс-қимыл жасау тəртібінің сипаттамасы осы 
регламенттің қосымшасына сəйкес көрсетілетін қызметті беруші арқылы мемлекеттік қызмет 
көрсету кезіндегі бизнес-процестерінің анықтамалығында келтірілген. 

4-тарау. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамымен жəне (немесе) өзге көрсетілетін қызметті берушілермен 

өзара іс-қимыл тəртібінің, сондай-ақ мемлекеттiк қызметті көрсету процесінде 
ақпараттық жүйелердi пайдалану тəртiбiнің сипаттамасы

10. Мемлекеттік корпорацияға жүгiну тəртiбiнің сипаттамасы, көрсетiлетiн қызметті 
алушының сұрауын өңдеу ұзақтығы:

 1) Мемлекеттік корпорацияға жүгiну тəртiбiнің сипаттамасы:
 1-рəсім – Мемлекеттік корпорация қызметкерінің мемлекеттік қызметті көрсету үшін 

«Халыққа қызмет көрсету орталықтарының автоматтандырылған жұмыс орны интеграцияланған 
ақпараттық жүйесі» ақпараттық жүйесіне (бұдан əрі – ХҚКО АЖО ИАЖ) Мемлекеттік корпорация 
қызметкерінің ЭЦҚ кұпиясөзін (авторизация процесі) енгізуі;

 2-рəсім – Мемлекеттік корпорация қызметкерінің өтінішке қол қойған адамның жеке ба-
сын сəйкестендіруі;

 3-рəсім – Мемлекеттік корпорация қызметкерінің осы регламентте көрсетiлген қызметтi 
таңдауы, мемлекеттік қызметті көрсету үшiн сұрау нысанын экранға шығаруы жəне Мемлекеттік 
корпорация қызметкерінің көрсетілетін қызметті алушының деректерiн енгiзуі;

 4-рəсiм – Мемлекеттік корпорация қызметкерінің құжаттар тоқтамасын қызмет көрсетушінің 
кеңсесіне алдағы тапсыру үшін өтінішті Жинақтау секторына жіберу; 
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 5-рəсім – «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңының 5-бабының 1-тармағы 12)-тармақшасына сəйкес мемлекеттік кор-
порация қызметкері ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мəліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметтi алушының жазбаша келiсiмiн алады; 

 шарт – өтініштің дұрыс толтырылуы жəне ХҚКО АЖО ИАЖ тізбесіне сəйкес ұсынылған 
құжаттар топтамасының толықтығы;

 6-рəсім - көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған 
жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкерiнің құжаттарды қабылдаудан бас тарту ту-
ралы қолхат беруi;

 7-рəсім - Мемлекеттік корпорация қызметкерінің көрсетілетін қызметті алушы ұсынған 
құжаттардың тізімін Мемлекеттік корпорацияның ХҚКО АЖО ИАЖ-ға енгізуі, құжаттарды 
сканерлеуі, оларды сұрау нысанына тіркеп қоюы жəне көрсетiлетiн қызметтi алушының жаз-
баша келiсiмінің негiзiнде көрсетiлетiн қызметтi алушының сұрауын, өзiнің қызметтiк мақсатына 
берілген өтінішін куəландыруы;

 8-рəсім - Мемлекеттік корпорация қызметкерінің көрсетілетін қызметті алушыдан тиісті 
құжаттарды қабылдағаны туралы Мемлекеттік корпорацияның ХҚКО АЖО ИАЖ берген штрих-
коды бар қолхатты беруі;

 9-рəсім - Астана қаласында орналасқан Мемлекеттік корпорация филиалының қызмет-
керінің құжаттар пакетін қызмет берушінің кеңсесіне жіберу, Мемлекеттік корпорацияның басқа 
филиалдарынан қызмет берушінің кеңсесіне құжаттар пакетінің жеткізуі мамандандырылған 
желісі арқылы жүзеге асырылады;

 Мемлекеттiк қызметті көрсету үшiн қажеттi құжаттар тізбесі стандарттың 9-тармағында 
анықталған.

 10-рəсім - Мемлекеттік корпорация қызметкерінің қолхатта көрсетілген мерзімде 
көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтiң нəтижесiн беруі;

 2) Мемлекеттік корпорацияда көрсетiлетiн қызметті алушының сұратуын өңдеу ұзақтығы 
– 15 (он бес) минуттан аспайды.

 11. Мемлекеттiк қызмет көрсетудiң нəтижесiн Мемлекеттік корпорация арқылы алу 
процесінің сипаттамасы, оның ұзақтығы:

 1) мемлекеттiк қызметті көрсетудiң нəтижесiн алутəсiлi – Мемлекеттік корпорацияда 
қолма-қол алу;

 2) мемлекеттiк қызметті көрсетудiң нəтижесiн алу ұзақтығы –20 (жиырма) минуттан аспайды;
 3) мемлекеттiк қызметті көрсетудiң нəтижесiн алу тəртiбi:
 1-рəсім – көрсетілетін қызметті алушы (немесе сенімхат бойынша оның өкілі) 

өтініш-қолхат бланкісі жыртылмалы талонының негізінде, онда көрсетілген мерзімде, жеке 
тұлға куəландыратын құжатын көрсетіп, Мемлекеттік корпорация қызметкеріне жүгінеді;

 2-рəсім – Мемлекеттік корпорация қызметкері қолхаттағы штрих-кодты сканерлеу үшін 
көрсетілетін қызметті алушыдан штрих-коды бар қолхатты қабылдайды;

 3-рəсім – Мемлекеттік корпорация қызметкері көрсетілетін қызметті алушының алғандығы 
туралы міндетті белгісін қойғыза отырып, оған мемлекеттiк қызмет көрсету нəтижесiн береді.

 Көрсетілетін қызметті алушының кінəсі бойынша мерзімінде берілмеген құжаттар бір ай 
ішінде Мемлекеттік корпорацияда сақталады. 

ние экологической информации»

«Экологиялық ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
қосымша

«Экологиялық ақпарат беру»мемлекеттік қызмет көрсетудің
бизнес-процестерінің анықтамалығы

 Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 9 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16195 
болып енгізілді.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №403 бұйрығына қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 1 сəуірдегі №162 бұйрығымен бекітілді

Ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ашық деректер тізбесі

№ Ашық деректер
жинағының атауы

Өзектілендіру
кезеңі

Ұсыну
мерзімі

Дереккөзі (ашық деректер ин-
тернет-порталы автоматтан-
дырылған жұмыс орны (бұдан 
əрі – АЖО) арқылы немесе 

мемлекеттік органдардың API 
жүйесі аркылы)

Жауапты тұлға

1 Жекелеген тауар түрлерінің импортына жəне (неме-
се) экспортына берілген лицензиялар тізбесі

жыл сайын қаңтар ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

Сауда қызметін реттеу 
департаменті (бұдан əрі 

–СҚРД) 
2 Тауар биржалары қызметімен айналысу құқығына 

берілген лицензиялар тізбесі 
жыл сайын қаңтар ашық деректер интернет-

порталының АЖО арқылы
СҚРД 

3 Тауар биржалары саласында брокерлік жəне 
дилерлік қызметпен айналысу құқығына берілген ли-
цензиялар тізбесі 

жыл сайын қаңтар ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СҚРД

4 Қазақстан Республикасының аумағына жекеле-
ген тауарлар түрлерін экспорттауға жəне (немесе) 
импорттауға берілген рұқсаттар тізбесі

жыл сайын қаңтар ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СҚРД

5 Моноқалалар тізбесі жыл сайын 1 наурызға дейін ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

Өңірлік даму 
департаменті (бұдан 

əрі – ӨДД)
6 Қала құраушы заңды тұлғалардың тізбесі жыл сайын 1 мамырға дейін ашық деректер интернет-

порталының АЖО арқылы
ӨДД 

7 Ауылдық елді мекендердің əлеуметтік-экономикалық 
дамуын талдау

жыл сайын 2 тоқсан ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

ӨДД

8 Тірек ауылдық елді мекендер тізбесі жергілікті атқарушы ор-
гандары ұсыныстарының 

түсуіне қарай

2 тоқсан жəне қажеттілігіне қарай ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

ӨДД

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

жыл сайын 1 тоқсан ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

ӨДД

10 Халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп іске асы-
рылатын гранттық жобалардың саны (байланысты 
гранттар)

жыл сайын тиісті жылға арналған байланысты грант-
тарды тартуға арналған өтінімдердің 
тізбесін бекіту бойынша Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика 

министрінің бұйрығы қабылданғаннан кейін 
екі аптаның ішінде 

ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

Бюджеттік инве-
стициялар жəне 

мемлекеттік-жекешелік 
əріптестікті дамыту 

департаменті (бұдан əрі 
– БИМЖƏДД) 

11 Халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп іске асы-
рылатын гранттық жобалардың саны (байланысты 
емес гранттар)

жыл сайын тиісті жылға арналған байланысты емес 
гранттарды тартуға арналған басым 
жобалардың тізбесін бекіту бойынша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің бұйрығы қабылданғаннан кейін 

екі аптаның ішінде 

ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

БИМЖƏДД

12 Бюджеттік инвестициялардың (техни калық-
экономикалық негіздеме, қаржы-экономикалық 
негіздеме) қаралған саны

ай сайын есепті кезеңнен кейінгі əр айдың 10-а дейін ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

БИМЖƏДД 

13 Республикалық жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестіктің жергілікті жоспарланған жобалар тізбесі

ай сайын əр айдың 25-не дейін ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

БИМЖƏДД 

14 Жергілікті атқарушы органдар борышының лимиттері жыл сайын тиісті жылға жергілікті атқарушы ор-
гандар борышының лимиттері туралы 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің бұйрығы қабылданғаннан кейін 

екі аптаның ішінде

ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

Мемлекет 
міндеттемелерін 

басқару жəне қаржы 
секторын дамыту сая-
саты департаменті 

15  «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде 
жеке кəсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша 
берілген кепілдіктер саны

жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың ақпаны ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

Кəсіпкерлікті дамыту 
департаменті (бұдан 

əрі – КДД) 

16 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке 
кəсіпкерлік субъектілеріне берілген микрокредит-
тер саны

жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылғы ақпан ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

КДД

17 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдар ламасы шеңберінде жеке 
кəсіпкерлік субъектілеріне берілген гранттар саны

жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылғы ақпан ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

КДД 

18 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде 
жеке кəсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша 
берілген субсидиялар саны

жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылғы ақпан ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

КДД

19 «Іскерлік байланыстар» құралы бойынша жеке 
кəсіпкерлік субъектілері қатарынан оқытылғандар 
саны

жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылғы ақпан ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

КДД

20 «Назарбаев Университеті» дербес білім беру 
ұйымының базасында «Шағын жəне орта 
кəсіпкерліктің топ-менеджментін оқыту» құрамдауышы 
бойынша жеке кəсіпкерлік субъектілері қатарынан 
оқытылғандар саны

жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылғы ақпан ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

КДД

21 «Басқарудың жаңа əдістерін, өндіріс технологияла-
рын, жабдықтарды енгізу жəне персоналды оқыту 
мəселелері бойынша біліктілігі жоғары шетелдік ма-
мандарды тарту (Аға Сеньорлар)» құрамдауышы 
бойынша жеке кəсіпкерлік субъектілері қатарынан 
оқытылғандар саны

жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылғы ақпан ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

КДД

22 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасының төртінші 
бағыты шеңберінде «Бизнес-мектеп» құрам дауышы 
бойынша оқытылғандар саны

жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылғы ақпан ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

КДД

23 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасының төртінші 
бағыты шеңберінде жұмыс істеп тұрған бизнесті 
жүргізуді сервистік қолдау бойынша берілген консуль-
тациялар саны

жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылғы ақпан ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

КДД

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

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

Статистика комитеті 
(бұдан əрі – СК) 

25 Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау комите тінің 
(бұдан əрі – ТМРБ жəне ТҚҚК) аумақтық органдары 
мен ведомствоға бағынысты ұйымдарының тізбесі

жыл сайын жəне 
қажеттілігіне қарай 

бекітілгеннен кейін бір ай ішінде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

ТМРБ жəне ТҚҚК 

26 ТМРБ жəне ТҚҚК құрылымы жыл сайын жəне 
қажеттілігіне қарай

бекітілгеннен кейін бір ай ішінде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

ТМРБ жəне ТҚҚК

27 СК аумақтық органдары жəне ведомстволық 
бағынысты ұйымдары тізбесі 

жыл сайын жəне 
қажеттілігіне қарай

бекітілгеннен кейін бір ай ішінде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК 

28 СК құрылымы жыл сайын жəне 
қажеттілігіне қарай

бекітілгеннен кейін бір ай ішінде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

29 Моноқалалардағы жұмыссыздық деңгейі жыл сайын 6 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

30 Жұмыспен қамтылған халықтың құрамындағы өзін өзі 
жұмыспен қамтығандар үлесі (аудандар бойынша)

жыл сайын 6 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

31 Экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экс-
порт үлесі

жыл сайын 15 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

32 Жалпы ішкі өнім құрылымындағы өңдеу өнеркəсібінің 
үлесі

жыл сайын 1 тамыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

33 Өндіріс шотындағы жалпы қосылған құн жыл сайын 1 тамыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

34 Өнімге салынатын таза салықтар жыл сайын 1 тамыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

35 Өндірістік əдіс бойынша жалпы ішкі өнім жыл сайын 1 тамыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

36 Жан басына шаққанда өндірістік əдіспен жалпы ішкі 
өнім

жыл сайын 1 тамыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

37 Жалпы ішкі өнімдегі өңірлердің үлес салмағы жыл сайын 24 тамыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

38 Ауыл шаруашылығы өнімдерінің (көрсетілетін 
қызметтердің) жалпы шығарылымы

жыл сайын 5 маусым ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

39 Орман ағаштарының тұқымдарын дайындау жыл сайын 3 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

40 Аңшылық шаруашылықтарына бекітілген аңшылық 
алқаптар ауданы

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

41 Жабайы жануарлар санын есепке алу жүргізілген 
бекітілген аңшылық алқаптарының ауданы

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

42 Агрегаттардың апатты жөндеуде тоқтап тұруы жыл сайын 10 маусым ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

43 Есепті жылдың соңына жылумен жабдықтау көздерінің 
саны

жыл сайын 10 маусым ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

44 Орнатылған қазандықтар (энергоқондырғылардың) 
саны

жыл сайын 10 маусым ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

45 Екі құбырмен есептелген жылу жəне бу желілерінің 
ұзындығы

жыл сайын 10 маусым ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

46 Ауыстыруды қажет ететін екі құбырмен есептелген 
жылу жəне бу желілерінің ұзындығы

жыл сайын 10 маусым ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

47 Ауыстыруды қажет ететін желілердің жалпы 
ұзындықтағы % үлес салмағы

жыл сайын 10 маусым ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

48 Жылумен жабдықтау көздерімен өндірілген жылу 
энергиясы

жыл сайын 10 маусым ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

49 Тұтынушыларға берілген жылу энергиясы жыл сайын 10 маусым ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

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

СК

51 Кəсіпорындардың өз мұқтаждарына жұмсалған жылу 
энергиясы

жыл сайын 10 тамыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

52 1000 тұрғынға шаққанда жылу энергиясының орташа 
тəуліктік берілуі

жыл сайын 10 маусым ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

53 Су құбыры құрылыстарының саны жыл сайын 28 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

54 Жеке су құбыры желілерінің саны жыл сайын 28 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

55 Көшедегі су тарататындар саны (будкалар, колонка-
лар, крандар)

жыл сайын 28 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

56 1 көтеру сорғы станцияларымен көтерілген су жыл сайын 28 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

57 Көтерілген жер асты суы жыл сайын 28 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

58 Желіге берілген су жыл сайын 28 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

59 Тазарту құрылыстары арқылы өткізілген су жыл сайын 28 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 11 желтоқсан              №403            Астана қаласы 

«Ашық деректердің интернет-порталында 
орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық 

экономика министрлігінің ашық деректер тізбесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2016 жылғы 1 сәуірдегі №162 бұйрығына 

өзгеріс енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрлігінің ашық деректер тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 1 сəуірдегі № 162 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13701 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 31 мамырда жарияланған) мынадай 
өзгеріс енгізілсін:

Жоғарыда көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ашық деректердің интернет-порталында ор-
наластырылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ашық деректер 
тізбесі осы бұйрықтың қосымшасына сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Ақпараттық технологиялар 
департаменті:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның баспа жəне 

электрондық түрдегі көшірмесін қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді, сондай-ақ осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін ресми жариялауға мерзімді баспасөз басылым-
дарына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің интернет-
ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің Заң 
департаментіне бұйрықтың осы тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің жауапты хатшысына жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
 Ұлттық экономика министрі Т. СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрі
_____________ Д. Абаев
2017 жылғы 14 желтоқсан 

60 Тұтынушыларға жіберілген су жыл сайын 28 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

61 Бір адамға есептелген орташа тəуліктік су жіберу жыл сайын 28 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

62 Жеке өндірістік мұқтаждықтарға жұмсалған су жыл сайын 28 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

63 Судың ысырап болуы жəне есепке алынбаған 
шығыстары

жыл сайын 28 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

64 Желіге берілген барлық суға қатысты % ысырап 
болған жəне жəне есепке алынбаған шығыстар 

жыл сайын 28 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

65 Кəріз құрылыстарының саны жыл сайын 28 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

66 Кəріз құрылыстары апаттарының саны жыл сайын 28 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

67 Өткізілген ағынды сулар жыл сайын 28 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

68 Жалпы өткізілген ағынды суларға қатысты %-бен 
тазартылған ағындылар үлесі

жыл сайын 28 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

69 Тазарту құрылыстарының белгіленген өткізу 
қабілеттілігі

жыл сайын 28 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

70 Сұйытылған табиғи газбен газдандырылған елді ме-
кендер саны

жыл сайын 20 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

71 Ағымдағы шығындардың көлемі жыл сайын 23 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

72 Басқа кəсіпорындарға (ұйымдарға) төленген жыл сайын 23 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

73 Экологиялық төлемдер жəне табиғи ресурстар үшін 
төлемақы көлемі

жыл сайын 23 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

74 Ластаушы заттардың стационарлық шығарындылар 
көздерінің саны

жыл сайын 9 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

75 Ластаушы заттардың жол берілетін шекті 
шығарындыларының нормалары белгіленген 
кəсіпорындар бойынша стационарлық шығарындылар 
көздерінің саны

жыл сайын 9 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

76 Ластаушы заттар шығарындыларын ұлғайтқан 
кəсіпорындар бойынша стационарлық шығарындылар 
көздерінің саны

жыл сайын 9 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

77 Жол берілетін шекті шығарындылар нормалары 
белгіленген ластаушы заттар шығарындыларын 
ұлғайтқан кəсіпорындар бойынша стационарлық 
шығарындылар көздерінің саны

жыл сайын 9 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

78 Ұйымдастырылған стационарлық ластаушы заттар 
шығарындылары көздерінің саны

жыл сайын 9 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

79 Шекті жол берілетін ластаушы заттар 
шығарындыларының нормалары белгіленген 
кəсіпорындар бойынша ұйымдастырылған 
стационарлық шығарындылар көздерінің саны

жыл сайын 9 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

80 Ластаушы заттар шығарындыларын ұлғайтқан 
кəсіпорындар бойынша ұйымдастырылған 
стационарлық шығарындылар көздер саны

жыл сайын 9 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

81 Шекті жол берілетін шығарындылардың нормала-
ры белгіленген ластаушы заттар шығарындыларын 
ұлғайтқан кəсіпорындар бойынша ұйымдастырылған 
стационарлық шығарындылар көздерінің саны

жыл сайын 9 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

82 Тазалау құрылыстарымен жабдықталған 
стационарлық шығарындылар көздерінің саны

жыл сайын 9 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

83 Шекті жол берілетін ластаушы заттар 
шығарындыларының нормалары белгіленген 
кəсіпорындар бойынша тазалау құрылыстарымен 
жабдықталған стационарлық шығарындылар 
көздерінің саны

жыл сайын 9 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

84 Ластаушы заттар шығарындыларын ұлғайтқан 
кəсіпорындар бойынша тазалау құрылыстарымен 
жабдықталған стационарлық шығарындылар 
көздерінің саны

жыл сайын 9 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

85 Шекті жол берілетін шығарындылар нормалары 
белгіленген ластаушы заттар шығарындыларын 
ұлғайтқан кəсіпорындар бойынша тазалау 
құрылыстарымен жабдықталған стационарлық 
шығарындылар көздерінің саны

жыл сайын 9 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

86 Ластау көздері бойынша ластаушы заттар 
шығарындыларының көлемі

жыл сайын 9 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

87 Ластаушы заттардың жол берілетін шекті 
шығарындыларының белгіленген нормалары бар 
кəсіпорындар бойынша атмосфераға шығарылған ла-
стаушы заттар шығарындыларының көлемі

жыл сайын 9 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

88 Ластаушы заттар шығарындыларын ұлғайтқан 
кəсіпорындар бойынша атмосфераға шығарылған ла-
стаушы заттар шығарындыларының көлемі

жыл сайын 9 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

89 Шекті жол берілетін шығарындылар нормалары 
белгіленген ластаушы заттар шығарындыларын 
ұлғайтқан кəсіпорындар бойынша атмосфераға 
шығарылған ластаушы заттар шығарындыларының 
көлемі

жыл сайын 9 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

90 Шекті жол берілетін шығарындылар нормалары 
белгіленген кəсіпорындар бойынша атмосфераға 
шығарылған ластаушы заттардың рұқсат етілген 
шығарындысы

жыл сайын 9 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

91 Шекті жол берілетін шығарындылар нормалары 
белгіленген ластаушы заттар шығарындыларын 
ұлғайтқан кəсіпорындар бойынша атмосфераға 
шығарылған ластаушы заттардың рұқсат етілген 
шығарындысы

жыл сайын 9 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

92 Мəдени-демалыс ұйымдарының саны жыл сайын 27 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

93 Мəдени-демалыс ұйымдарының көрермендер 
залдарындағы орындар саны

жыл сайын 27 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

94 Мəдени-демалыс ұйымдары өткізген мəдени-
бұқаралық іс-шаралар саны

жыл сайын 27 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

95 Мəдени-демалыс ұйымдары балаларға арнап өткізген 
мəдени-бұқаралық іс-шаралар саны

жыл сайын 27 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

96 Мүдделері бойынша үйірмелер, қолданбалы 
шығармашылық жəне қолданбалы білім курстары, 
əуесқойлар бірлестіктері жəне клубтар саны 

жыл сайын 27 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

97 Балаларға арналған қолданбалы шығармашылық 
жəне қолданбалы білім курстары, үйірмелері, 
əуесқойлар бірлестіктері жəне мүдделері бойынша 
клубтар саны

жыл сайын 27 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

98 Қолданбалы шығармашылық жəне қолданбалы білім 
үйірмелеріне, курстарға, əуесқойлар бірлестіктері мен 
мүдделері бойынша клубтарға қатысушылар саны

жыл сайын 27 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

99 Балаларға арналған қолданбалы шығармашылық 
жəне қолданбалы білім үйірмелеріне, курстарға, 
əуесқойлар бірлестіктері мен мүдделері бойынша 
клубтарға қатысушы-балалар саны

жыл сайын 27 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

100 Жанрлар бойынша көркемөнерпаздар 
шығармашылығы ұжымдарының саны

жыл сайын 27 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

101 Жанрлар бойынша балалар көркемөнерпаздар 
шығармашылығы ұжымдарының саны

жыл сайын 27 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

102 Жанрлар бойынша көркемөнерпаздар 
шығармашылығы ұжымдарына қатысушылар саны

жыл сайын 27 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

103 Жанрлар бойынша көркемөнерпаздар 
шығармашылығы ұжымдарына қатысушы балалар 
саны

жыл сайын 27 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

104 Ғылыми, əмбебап, арнайы жəне өзге де кітапханалар 
саны

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

105 Кітапхана ғимараттарының (үй-жайларының) жал-
пы алаңы

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

106 Кітапханалардың оқу залдарындағы орындар саны жыл сайын 30 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

107 Кітапханаларды пайдаланушылар саны жыл сайын 30 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

108 Кітапханалардағы пайдаланушы балалар саны жыл сайын 30 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

109 Кітапханаларға келушілер саны жыл сайын 30 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

110 Мемлекеттік, орыс жəне басқа да тілдердегі басылым 
түрлері бойынша жылдың басында бары

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

111 Мемлекеттік, орыс жəне басқа да тілдердегі басылым 
түрлері бойынша жыл ішінде келіп түскені

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

112 Мемлекеттік, орыс жəне басқа да тілдердегі басылым 
түрлері бойынша жыл ішінде шығып қалғаны

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

113 Мемлекеттік, орыс жəне басқа да тілдердегі басылым 
түрлері бойынша жылдың соңында бары

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

114 Кітапханалардағы басылым түрлері бойынша жыл 
ішінде берілгені

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

115 Кітапханалардағы басылым түрлері бойынша жыл 
ішінде балаларға берілгені

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

116 Жұмыскерлердің тізімдік санындағы əйелдердің үлес 
салмағы

жыл сайын 30 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

117 Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша 
жұмыстарды орындайтын адамдар саны

жыл сайын 30 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

118 Толық емес жұмыс күні немесе толық емес аптада 
жұмыс істейтіндердің саны

жыл сайын 30 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

119 Жұмыскерлердің іс жүзіндегі санындағы əйелдердің 
үлес салмағы

жыл сайын 30 мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

120 Жұмыссыз халық (15 жас жəне одан жоғары жастағы) 
(аудандар бойынша)

жыл сайын 6 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

121 Жұмыссыздық деңгейі (аудандар бойынша) жыл сайын 6 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

122 Бір жұмыскердің орташа айлық номиналды жалақысы, 
теңге

тоқсан сайын келесі жылғы мамыр, тамыз, қараша, ақпан ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

123 Нақты жалақы индексі, өткен жылдың тиісті кезеңіне 
пайызбен (еңбекақы төлемі)

тоқсан сайын келесі жылғы мамыр, тамыз, қараша, ақпан ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

124 Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы но-
миналды ақшалай табыстары, теңге

тоқсан сайын 30 наурыз,  29 маусым, 
2 қазан,  29 желтоқсан

ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

125 Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы но-
миналды ақшалай табыстары, өткен жылға пайызбен

тоқсан сайын 30 наурыз, 
29 маусым, 

2 қазан, 
29 желтоқсан

ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

126 Халықтың нақты ақшалай табыстарының индексі, 
пайызбен

тоқсан сайын 30 наурыз, 29 маусым, 
2 қазан,  29 желтоқсан

ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

127 Жоғары оқу орындарының саны, бірлік жыл сайын қаңтар ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

128 Жасы бойынша жоғарғы оқу орындарындағы 
студенттер саны

жыл сайын қаңтар ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

129 Облыстар бөлінісінде (қала /ауыл халқы) Қазақстан 
Республикасындағы техникалық жəне кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беретін оқу орындарының саны 

жыл сайын қаңтар ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

130 Облыстар бөлінісінде (қалалық қоныстар бойын-
ша) Қазақстан Республикасындағы техникалық 
жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін оқу 
орындарының саны 

жыл сайын қаңтар ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

131 Облыстар бөлінісінде (ауылдық жерлер бойын-
ша) Қазақстан Республикасындағы техникалық 
жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін оқу 
орындарының саны 

жыл сайын қаңтар ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

132 Облыстар бөлінісінде (қала/ауыл халқы) Қазақстан 
Республикасындағы техникалық жəне кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беретін оқу орындарының саны 

жыл сайын қаңтар ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

133 Жасы бойынша (қала/ауыл халқы) техникалық жəне 
кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін оқу орын-
дарында оқитындардың саны 

жыл сайын қаңтар ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

134 Табиғи өсім (шығын) (қала/ауыл халқы) жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

135 Жұмыспен қамтылған халық, адам (аудандар бой-
ынша)

жыл сайын 6 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

136 Жалдамалы жұмыскерлер, мың адам (аудандар 
бойынша)

жыл сайын 6 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

137 Жұмыс күші, адам (аудандар бойынша) жыл сайын 6 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

138 Өнімсіз өзін-өзі жұмыспен қамтыған жұмысшылар, 
мың адам

жыл сайын 6 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

139 Құндық мəніндегі бөлшек сауданың көлемі ай сайын 20-нан кешіктірмей ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

140 Бөлшек сауданың нақты көлемінің индексі ай сайын 20-нан кешіктірмей ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

141 2008 жылдан бастап Қазақстан Республикасының 
сыртқы сауда айналымы

жыл сайын 25 шілде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

142 Жұмыс күшін ұстауға жұмсалған шығындар сомасы жыл сайын 8 маусым ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

143 Бір жұмыскерге есептегендегі жұмыс күшінің құны жыл сайын 8 маусым ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

144 Жұмыскердің істелген жұмысының 1 сағатына 
есептегендегі жұмыс күшінің құны

жыл сайын 8 маусым ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

145 Ақшалай нысандағы жалақы қоры жыл сайын 8 маусым ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

146 Заттай нысандағы жалақы қоры жыл сайын 8 маусым ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

147 Жалақы қорында есепке алынбайтын төлемдер мен 
шығыстар

жыл сайын 8 маусым ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

148 Есепті жылы жоғарғы оқу орындарын бітіргендер 
қатарынан жоғары білімі бар мамандардың 
қабылданғаны

жыл сайын 14 маусым ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК
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149 Атқарылмаған адам-күндер саны жыл сайын 14 маусым ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

150 Ұйымда қолданылатын компьютерлер саны жыл сайын 20 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

151 Интернет желісіне қосылған компьютерлер саны жыл сайын 20 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

152 Интернет желілерін пайдаланушылардың үлесі (16-74 
жас аралығындағы)

жыл сайын 30 наурыз ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

153 Кезең басындағы халық саны жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

154 Демографиялық жүктеме коэффициенттері жыл сайын қыркүйек ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

155 Халықтың орташа жасы жыл сайын қыркүйек ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

156 Туылғандар саны (тірі) жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

157 Жалпы бала туу коэффициенті жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

158 Жас топтары бойынша бала туу коэффициенттері жыл сайын қыркүйек ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

159 Жалпы өлім-жітім коэффициенті жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

160 1 жасқа дейін қайтыс болған балалар саны жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

161 Нəрестелер өлім-жітімі коэффициенті жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

162 Өлім-жітім себептерінің негізгі кластары бойынша 
қайтыс болғандар

жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

163 Өлім-жітім себептерінің негізгі кластары бойынша 1 
жасқа дейін қайтыс болғандар саны

жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

164 Халық өсімі жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

165 Жалпы табиғи өсім коэффициенті жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

166 Барлық ағындар бойынша көшіп-қонушылардың келуі жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

167 Барлық ағындар бойынша көшіп-қонушылардың кетуі жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

168 Барлық ағындар бойынша көші-қон сальдосы жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

169 Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерімен көші-
қон- келу

жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

170 Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерімен көші-
қон- кету

жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

171 Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерімен көші-
қон сальдосы

жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

172 Басқа елдермен көші-қон- келу жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

173 Басқа елдермен көші-қон- кету жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

174 Басқа елдермен көші-қон сальдосы жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

175 Облысаралық өткізулер бойынша көші-қон - келу жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

176 Облысаралық өткізулер бойынша көші-қон – кету жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

177 Облысаралық өткізулер бойынша көші-қон сальдосы жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

178 Облысішілік өткізулер бойынша көші-қон - келу жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

179 Облысішілік өткізулер бойынша көші-қон - кету жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

180 Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық 
бірліктері

Жылдық, жартыжылдық 17 ақпан
17 тамыз

ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

181 Есепті жылы жоғарғы оқу орындарында оқитындар 
қабылданды

жыл сайын қаңтар ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

182 Алдыңғы оқу жылында жоғары оқу орындарынан 
студенттерді шығару

жыл сайын қаңтар ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

183 Оқу жылының басына студенттердің жалпы саны жыл сайын қаңтар ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

184 Докторанттар даярлауды жүзеге асыратын ұйымдар 
саны

жыл сайын қаңтар ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

185 Есепті жылдағы докторанттардың жалпы саны жыл сайын қаңтар ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

186 Есепті жылы қабылданған докторанттар саны жыл сайын қаңтар ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

187 Халықтың орташа есеппен жан басына шаққандағы 
ақшалай кірістердің құрылымы 

жыл сайын 14 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

188 Халықтың орташа есеппен жан басына шаққандағы 
тұтынуға жұмсалған кірістер 

жыл сайын 14 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

189 Тұтынуға жұмсалған кірістердің ең төменгі күнкөріс 
деңгейінің шамасымен арақатынасы

жыл сайын 21 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

190 Орташа есеппен үй шаруашылығына шаққандағы үй 
шаруашылығына пайдаланған кірістер 

жыл сайын 18 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

191 Орташа есеппен халықтың жан басына шаққандағы 
халықтың ақшалай шығыстары 

жыл сайын 14 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

192 Орташа есеппен халықтың жан басына шаққандағы 
халықтың тұтынушылық шығыстары

жыл сайын 14 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

193 Орташа есеппен халықтың жан басына шаққандағы 
халықтың азық-түлік тауарларына жұмсаған ақшалай 
шығыстары

жыл сайын 14 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

194 Орташа есеппен халықтың жан басына шаққандағы 
халықтың тамақ өнімдеріне жұмсаған ақшалай 
шығыстары 

жыл сайын 14 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

195 Орташа есеппен халықтың жан басына шаққандағы 
халықтың азық-түлік емес тауарларға ақшалай 
шығыстары 

жыл сайын 14 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

196 Орташа есеппен халықтың жан басына шаққандағы 
халықтың ақылы қызметтерге ақшалай шығыстары 

жыл сайын 14 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

197 Орташа есеппен халықтың үй шаруашылығына 
шаққандағы үй шаруашылықтарының ақшалай 
шығыстары 

жыл сайын 18 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

198 Орташа есеппен халықтың үй шаруашылығына 
шаққандағы үй шаруашылықтарының тұтынушылық 
шығыстары

жыл сайын 18 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

199 Орташа есеппен халықтың үй шаруашылығына 
шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік тау-
арларына жұмсаған ақшалай шығыстары

жыл сайын 18 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

200 Орташа есеппен халықтың үй шаруашылығына 
шаққандағы үй шаруашылықтарының тамақ 
өнімдеріне жұмсаған ақшалай шығыстары 

жыл сайын 18 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

201 Орташа есеппен халықтың үй шаруашылығына 
шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік емес 
тауарларға жұмсаған ақшалай шығыстары 

жыл сайын 18 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

202 Орташа есеппен үй шаруашылығына шаққандағы үй 
шаруашылықтарының ақылы қызметтерге жұмсаған 
ақшалай шығыстары 

жыл сайын 18 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

203 Орташа есеппен жан басына шаққандағы халықтың 
ақшалай шығыстарының құрылымы 

жыл сайын 14 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

204 Орташа есеппен жан басына шаққандағы халықтың 
тұтынушылық шығыстарының құрылымы

жыл сайын 14 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

205 Орташа есеппен жан басына шаққандағы халықтың 
тамақ өнімдеріне жұмсаған ақшалай шығыстарының 
құрылымы

жыл сайын 14 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

206 Орташа есеппен жан басына шаққандағы халықтың 
азық-түлік емес тауарларына жұмсаған ақшалай 
шығыстарының құрылымы

жыл сайын 14 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

207 Орташа есеппен жан басына шаққандағы халықтың 
ақылы қызметтерге жұмсаған ақшалай шығыстарының 
құрылымы 

жыл сайын 14 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

208 Кірістері ең төменгі күнкөріс шамасынан төмен 
халықтың үлесі

жыл сайын 21 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

209 Кірістері азық-түлік себетінің құнынан төмен халықтың 
үлесі

жыл сайын 21 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

210 Кедейшілік шегі жыл сайын 21 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

211 Кедейшіліктің шамадан тыс болуы жыл сайын 21 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

212 Халықтың 10%-дық топтары бойынша Джини 
коэффициенті 

жыл сайын 21 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

213 Халықтың 20%-дық топтары бойынша Джини 
коэффициенті 

жыл сайын 21 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

214 Халықтың 10%-дық топтары бойынша қорлар 
коэффициенті 

жыл сайын 21 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

215 Халықтың 10 пайыздық (децильдік) топтары бойынша 
кірістерінің үлесі 

жыл сайын 21 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

216 Халықтың 20 пайыздық (квинтильдік) топтары бойын-
ша кірістерінің үлесі 

жыл сайын 21 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

217 Халықтың негізгі тамақ өнімдерін тұтынуы жыл сайын 19 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

218 Кірісі ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан 
жоғары халықтың негізгі тамақ өнімдерін тұтынуы

жыл сайын 11 қазан ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

219 Кірісі ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен 
халықтың негізгі тамақ өнімдерін тұтынуы

жыл сайын 11 қазан ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

220 Үй шаруашылықтарының орташа мөлшері жыл сайын 28 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

221 Үй шаруашылықтарын əлеуметтік-демографиялық 
сипаттамалары бойынша бөлу 

жыл сайын 28 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК

222 Тұтыну бағасының индексі ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 7 күні ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК 

223 Қайтыс болғандар саны (қала/ауыл халқы) жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК 

224 Некелер (қала/ауыл халқы) жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК 

225 Ажырасулар (қала/ауыл халқы) жыл сайын сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК 

226 Өз бетінше жұмыспен қамтылғандар, мың адам (ау-
дандар бойынша)

жыл сайын 6 сəуір ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК 

227 Халық үшін ақылы қызметтер көрсету бағасының 
индексі

ай сайын Есепті кезеңнен кейінгі айдың 7 күні ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК 

228 Орташа есеппен халықтың жан басына шаққандағы 
ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы (аудандар 
бойынша)

ай сайын Есепті кезеңнен кейінгі айдың 5 күні ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК 

229 Жекелеген этникалық топтар бойынша Қазақстан 
Республикасы халқының саны

жыл сайын мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК 

230 Өнеркəсіп өнімдерін (тауарлар, қызметтер) 
өндіру көлемі, миллион теңге

жыл сайын Есепті кезеңнен кейінгі жылдың 15 
шілдесінен кешіктірмей

ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК 

231 Өнеркəсіп өндірісінің индексі, алдыңғы жылға қатысты 
%-бен

жыл сайын Есепті кезеңнен кейінгі жылдың 15 
шілдесінен кешіктірмей

ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК 

232 Жалпы өңірлік өнім, миллион теңге, миллион Америка 
Құрама Штаттарының доллары (өңірлер бойынша)

тоқсан сайын 1 тоқсан – шілде, 1 жыртыжылдық – қазан, 
9 ай – қаңтар, жыл - тамыз

ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК 

233 Жалпы өңірлік өнімнің нақты көлемінің индексі, өткен 
жылдың тиісті кезеңіне қатысты % (өңірлер бойынша)

тоқсан сайын 1 тоқсан – шілде, 1 жыртыжылдық – қазан, 
9 ай – қаңтар, жыл - тамыз

ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК 

234 Жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнім, мың 
теңге, мың Америка Құрама Штаттары доллары 
(өңірлер бойынша)

тоқсан сайын 1 тоқсан – шілде, 1 жартыжылдық – қазан, 9 
ай – қаңтар, Жыл - тамыз

ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК 

235 Статистикалық бизнес-тіркелімнен тіркелген заңды 
тұлғалардың саны

ай сайын 15-не дейін ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК 

236 Статистикалық бизнес-тіркелімнен жұмыс істеп тұрған 
заңды тұлғалардың саны

ай сайын 15-не дейін ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК 

237 Статистикалық бизнес-тіркелімнен саны 100 адамнан 
жоғары жұмыс істеп тұрған заңды тұлғалардың саны 

ай сайын 15-не дейін ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК 

238 Жынысы жəне жекелеген жас топтары бойынша 
Қазақстан Республикасы халқының саны (0-15, 16-
62(57), 63(58)

жыл сайын мамыр ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

СК 

239 Табиғи монополиялар субъектілерінің тіркелімі (ТМС) табиғи монополия 
субъектілер тіркеліміне 
субъектілерді қосу тура-
лы бұйрықтың бекітілуіне 

қарай

Бұйрық қабылданғаннан кейін 10 күн ішінде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

ТМРБ жəне ТҚҚК

240 Мемлекеттік тіркелімнің Республикалық бөліміне 
енгізілген табиғи монополия субъектілері көрсететін 
қызметтердің тарифтері 

Тіркелімнің 
Республикалық бөліміне 
енгізілген табиғи моно-
полия субъектілері 

көрсететін қызметтер 
тарифтерінің бекітілуіне 

қарай

бекіткеннен кейін 10 күн ішінде ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

ТМРБ жəне ТҚҚК

241 Мемлекеттік тіркелімнің Республикалық бөліміне 
енгізілген табиғи монополия субъектілерінің инвес ти-
циялық бағдарламаларды (жобаларды) жəне тариф тік 
сметаларды орындау барысы туралы ақпарат

жылына бір рет есепті кезеңнен кейінгі 1 шілдеден 
кешіктірмей

ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

ТМРБ жəне ТҚҚК 

242 Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде үшінші 
елдерге қатысты қолданылатын   арнайы қорғау, дем-
пингке қарсы жəне өтемақы шаралары

жарты жылда бір рет 1 маусым ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

Сыртқы сауда қызметін 
дамыту департаменті 
(бұдан əрі – ССҚДД) 

243 Еуразиялық экономикалық комиссияның Ішкі нарықты 
қорғау департаменті жүргізетін үшінші елдер-
ге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы жəне 
өтемақы шаралары

жарты жылда бір рет 1 маусым ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

ССҚДД

244 Еуразиялық экономикалық комиссия органдарының 
Еуразиялық экономикалық одағының импорттық 
кедендік баж мөлшерлемелерін өзгерту бойынша 
қабылдаған шешімдері 

ай сайын əр айдың бірінші онкүндігі ашық деректер интернет-
порталының АЖО арқылы

ССҚДД 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 9 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16187 болып 
енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 желтоқсан            №435            Астана қаласы

Тиісті салада (аяда) табиғи монополиялар субъектілерінің 
реттеліп көрсетілетін қызметтерінің стандарттарын 

қалыптастыру және сапасын бағалау әдістемесін
бекіту туралы

«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
13-бабы 1-тармағының 4-8) тармақшасына, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 
19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына 
сəйкес «бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Тиісті салада (аяда) табиғи монополиялар субъектілерінің рет-
теліп көрсетілетін қызметтерінің стандарттарын қалыптастыру жəне сапасын бағалау 
əдістемесі бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-
ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 

күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрон-
ды түрдегі көшірмесін ресми жариялауға мерзімді баспасөз басылымдарына, сондай-ақ, ресми 
жариялау жəне «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

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

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

4. Осы бұйрық 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға тиіс. 

Қазақстан Республикасының 
 Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 28 желтоқсандағы №435 бұйрығымен бекітілді 

Тиісті салада (аяда) табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін 
қызметтерінің стандарттарын қалыптастыру жəне сапасын бағалау əдістемесі

1. Жалпы ережелер
1. Осы Тиісті салада (аяда) табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін 

қызметтерінің стандарттарын қалыптастыру жəне сапасын бағалау əдістемесі (бұдан əрі - 
Əдістеме) тиісті салада (аяда) табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін 
қызметтерінің (бұдан əрі – көрсетілетін қызметтер) стандарттарын қалыптастыруды жəне 
сапасын бағалауды регламенттейді.

2. Əдістеме:
1) көрсетілетін қызметтер сапасының стандарттарын əзірлеу жəне бекіту;
2) көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау кезінде қолданылады.
Əдістеме тариф белгілеудің ынталандыру əдістері ескеріле отырып, тарифті бекітуге 

арналған өтінім бекітілген немесе берілген қуаттылығы аз субъектілерді қоспағанда, қуаттылығы 
аз субъектілерге қолданылмайды.

3. Салалар бөлінісінде стандарттарды қалыптастыру жəне көрсетілетін қызметтердің са-
пасын бағалау мынадай қағидаттарға негізделеді:

1) «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының негізгі ережелерін, 
табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу саласына қатысты Қазақстан Республика-
сының өзге де нормативтік құқықтық актілерін сақтау арқылы заңдылықты қамтамасыз ету;

2) көрсетілетін қызметтер сапасының стандарттарын бағалау кезінде көрсетілетін 
қызметтерді тұтынушылардың жəне өнім берушілердің (табиғи монополиялар субъектілерінің) 
пікірін ескеру арқылы көрсетілетін қызметтерді тұтынушылар мен табиғи монополиялар 
субъектілері пікірлерінің мəні тең болуын қамтамасыз ету;

3) табиғи монополиялар субъектілерінің көрсетілетін қызметтері сапасының стандарттарын 
қалыптастыру жəне бағалау бойынша іс-əрекеттерді жасау кезінде ведомствоның жəне/немесе 
оның аумақтық бөлімшесінің объективті тəсілін қамтамасыз ету, уəкілетті орган ведомствосының 
интернет-ресурсында бекітілген көрсетілетін қызметтер сапасының стандарттары, табиғи моно-
полиялар субъектілерінің осы стандарттарды сақтауы жəне көрсетілетін қызметтердің сапасын 
бағалау нəтижелері туралы ақпаратты жариялау арқылы табиғи монополиялар субъектілеріне, 
сол сияқты көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларға көрсетілетін қызметтердің стандарттарын 
қалыптастыру жəне сапасын бағалау нəтижелеріне қол жеткізудің ашықтығын қамтамасыз ету.

4. Əдістемеде мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) жаңадан құрылған субъект – табиғи монополия жағдайында тұтынушыларға тауарларды, 

жұмыстарды өндiру жəне (немесе) қызмет көрсету жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруды бастаған 
немесе бастауды жоспарлайтын дара кəсiпкер немесе заңды тұлға;

2) көрсеткіштің нысаналы мəні – субъект көрсетілетін қызметтің сапа стандартының 
қолданылу кезеңі аяқталуы бойынша қол жеткізетін, Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау комитеті (бұдан əрі - ведомство) жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесі 
бекітетін көрсеткіштің цифрлық мəні;

3) құзыретті орган – мемлекеттік басқарудың тиісті саласына (аясына) басшылықты жүзеге 
асыратын мемлекеттік орган;

4) көрсетілетін қызметтер сапасының стандарты – көрсетілетін қызмет процесінің сипат-
тамасын, мазмұнын, көрсету нəтижелерін, көрсеткіштері мен олардың нысаналы мəндерін 
қамтитын, субъектінің қызметтерді көрсету тəртібіне қойылатын ең төменгі талаптар;

5) көрсетілетін қызмет сапасы стандартының көрсеткіші (бұдан əрі – көрсеткіш) – субъект 
көрсететін қызмет сапасының санмен өлшенетін сипаттамасы;

6) табиғи монополия субъектісі (бұдан əрі – субъект) – табиғи монополия жағдайында 
тұтынушыларға тауарлар өндірумен, жұмыстарды орындаумен жəне (немесе) қызметтер 
көрсетумен айналысатын дара кəсіпкер немесе заңды тұлға;

7) уəкілетті орган – табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты жүзеге асыратын 
мемлекеттік орган.

Əдістемеде пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының 
табиғи монополиялар туралы заңнамасына сəйкес қолданылады. 

2-тарау. Көрсетілетін қызметтер сапасының стандартын əзірлеу жəне бекіту
1-параграф. Табиғи монополиялар салалары бөлінісінде көрсетілетін қызметтер 

сапасының стандарттарын қалыптастыру
5. Көрсетілетін қызметтер сапасының стандартын қалыптастыру мынадай кезеңдерден 

тұрады:
көрсетілетін қызметтер сапасының көрсеткіштерінің тізбесін қалыптастыру;
осы қызметті көрсететін субъектілер бөлінісінде көрсеткіштердің нысаналы мəндерін жəне 

көрсеткіштердің нысаналы мəндерінен жол берілетін ауытқуларды əзірлеу;
көрсетілетін қызметтер сапасының стандартын бекіту.
6. Салалар бөлінісінде көрсетілетін қызметтердің стандарттарын жəне сапасын бағалауды 

əзірлеуді, бекітуді жəне енгізуді ведомство Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 186 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10469 болып тіркелген) бекітілген Табиғи монополиялар 
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтерінің (тауарларының, жұмыстарының) тізбесіне 
сəйкес əрбір көрсетілетін қызмет үшін жеке жүзеге асырады.

7. Табиғи монополиялар салалары бөлінісінде көрсетілетін қызметтер стандарттарын 
қалыптастыру жəне сапасын бағалау кезінде мынадай ақпарат көздері пайдаланылады:

1) көрсетілетін қызметтердің сапа стандарттарын қалыптастыру кезінде ведомство жəне/
немесе оның аумақтық бөлімшесінің тұтынушыларға жүргізген сауалнамаларының нəтижелері;

2) субъектілердің көрсетілетін қызметтердің сапа стандарттарын сақтауы туралы мони-
торинг деректері;

3) ведомствоның өз зерттеулерінің деректері; 
4) құзыретті органдардан алынған мəліметтер;
5) мемлекеттік статистикалық қызмет саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік 

органнан алынған мəліметтер.
8. Ведомство Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметтің сапа 

стандартының жобасын əзірлейді.
9. Көрсетілетін қызметтің сапа стандарты жобасымен жұмыс жасауды бастамастан бұрын 

ведомство көрсетілетін қызмет атауын мынадай жағдайларда айқындайды, егер:
көрсетілетін қызметтің сапа стандартының жобасы алғаш рет əзірленген болса;
көрсетілетін қызмет бойынша сапа стандартының қолданылу кезеңі кемінде күнтізбелік 

200 (екі жүз) күннен кейін аяқталған болса. 
10. Ведомство өзінің интернет-ресурсында көрсетілетін қызметтің сапа стандартының 

жобасын əзірлеу бойынша жұмысты бастау туралы баспасөз релизін (бұдан əрі – баспасөз 
релизі) жариялайды.

11. Баспасөз релизі жарияланғаннан кейін, келісілген шешімдерді əзірлеу үшін ведомство 
басшысы құрамында кемінде 9 (тоғыз) адам болатын Стандарттың жобасын қалыптастыру 
жəне белгілі бір көрсетілетін қызметтің сапасын бағалау жөніндегі жұмыс тобын (бұдан əрі – 
Жұмыс тобы) құрады.

Жұмыс тобына ведомство, табиғи монополияның тиісті саласының уəкілетті жəне құзыретті 
органдарының өкілдері, тəуелсіз сарапшылар, субъектілер бірлестіктерінің өкілдері, субъектілер 
бірлестігі болмаған жағдайда – субъектілер өкілдері, субъектілердің көрсетілетін қызметтерін 
тұтынушылардың өкілдері кіреді.

2-параграф.
Көрсетілетін қызметтер сапасы көрсеткіштерінің тізбесін қалыптастыру

12. Ведомство баспасөз релизі жарияланған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде 
Əдістемеге 2-қосымшада тиісті көрсетілетін қызмет үшін көзделген ең төменгі көрсеткіштер 
тізбесінің көрсеткіштерін қамтитын көрсеткіштер тізбесінің жобасын əзірлейді. 

13. Көрсеткіштер тұтынушылар үшін көрсетілетін қызметтің маңыздылығы негізімен, 
тұтынушылардың көрсетілетін қызмет сапасына қанағаттандырылуы жəне тұтынушыларға 
көрсетілетін қызметтің қолжетімділігі шамасымен қалыптастырылады. 

14. Ведомство жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесі баспасөз релизі жарияланған күннен 
бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік 
тіркеліміне сəйкес ол үшін көрсетілетін қызметтің сапа стандартының жобасы əзірленетін 
қызметтерді көрсететін субъектілер тізбесінің жобасын қалыптастырады.

15. Баспасөз релизі жарияланған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде 
көрсетілетін қызмет сапасы стандартының жобалары бойынша көрсетілетін қызметті ұсынатын 
субъектілерге жіберіледі.

16. Субъект тізбені алған кезден бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде ведомствоға жəне/
немесе оның аумақтық бөлімшесіне Əдістемеге 3-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметтің 
сапасы стандарты көрсеткіштерінің нақты жəне жоспарлы мəндері туралы ақпаратты ұсынады.

Субъект ведомствоға жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесіне субъектінің пікірі бойынша 
көрсеткіштердің орташа жылдық жоспарлық жəне нақты мəндерін айқындау үшін маңызды 
болып табылатын кез-келген ақпаратты жібереді. 

17. Көрсеткіштердің орташа жылдық жоспарлы жəне нақты мəндерін айқындау кезінде 
субъект мынадай ақпарат көздерін пайдаланады:

1) субъектінің жұмыс регламенті;
2) көрсетілетін қызметтің сапасына қойылатын талаптарды регламенттейтін субъектінің 

ішкі бұйрықтары жəне басқа да нормативтік құжаттары;
3) үлгілік шарттарды қоса бере отырып тұтынушылардың тізбесі;
4) субъект көрсеткен қызметтерге тұтынушылардың шағымдары/өтініштері туралы 

авариялық қызметтердің деректері;
5) субъектінің көрсетілетін қызметтерін тұтынушылардың өтінімдерін тіркеу журналдары 

(бар болған жағдайда);
6) субъектінің көрсетілетін қызметтерін тұтынушылардың өтініштерін тіркеу журналдары 

(бар болған жағдайда);
7) тұтынушылардың өтінімдері бойынша тұтынушылардың субъектісі өкілдерінің баруын 

есепке алу журналдары жəне/немесе олардың өтінімдері бойынша тұтынушылардың субъектісі 
өкілдерінің баруы кезінде жасалған актілер;

8) аварияларды есепке алу журналдары.
Субъект ведомствоға жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесіне субъектінің пікірі бойын-

ша көрсеткіштердің орташа жылдық жоспарлы жəне нақты мəндерін айқындау үшін маңызды 
болып табылатын кез-келген ақпаратты жібереді.

18. Тізбені алып тастау жəне/ немесе жаңа көрсеткіштермен толықтыру бойынша 
субъектілерден алынған ұсыныстарды ведомство жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесі 
Жұмыс тобының талқылауына шығарады жəне оларды Жұмыс тобы мақұлдаған жағдайда, 
ведомство жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесі тиісті қызметті көрсететін барлық 
субъектілерден ұсынылып отырған көрсеткіштер бойынша орташа жылдық нақты жəне жо-
спарлы (бар болған жағдайда) мəндерді қосымша жинауды ұйымдастырады.

19. Ведомство тізбенің нақтыланған жобасын қалыптастырады, ол мыналарды:
1) субъектілердің жартысынан көбі алып тастауды ұсынған көрсеткіштерді қоспағанда, 

тізбе жобасынан алынған көрсеткіштерді;
2) субъектілер ұсынған көрсеткіштерді (бар болған жағдайда) қамтиды.
Бұл ретте, тізбе жобасына енгізілетін көрсеткіштердің саны 10-нан (оннан) аспауға тиісті.
20. Тізбе жобасы бойынша ведомство жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесі субъектілер 

бөлінісінде көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларға сауалнама (бұдан əрі – тұтынушылардың 
сауалнамасы) ұйымдастырады.

Сауалнама жүргізуге арналған сауалнама үлгісі Əдістемеге 4-қосымшада көрсетілген. 
Тұтынушылардың сауалнамаға қатысуы ерікті болып табылады. Егер сауалнамаға бірде-бір 
тұтынушы қатыспаған болса, ведомство жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесі көрсетілетін 
қызметті тұтынушыларға мекенжайы бойынша сауалнама парақтарын жіберу арқылы қайталап 
сауалнама жүргізуге бастамашылық жасайды.

21. Тұтынушылардан сауалнама алу сауалнама, сауалнама нысаны бойынша (пəтер 
бойынша) сауалнама жүргізу немесе ведомствоның ресми интернет-ресурсында сауална-
ма орналастыру арқылы жүргізіледі жəне ұзақтығы көрсеткіштер тізбесінің нақты жобасы 
қалыптастырылған сəттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайды.

Ведомство жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесі келісім бойынша тұтынушыларға сау-
алнама жүргізуге субъектілер мен қоғамдық бірлестіктерді тартады. 

23. Тұтынушыларға сауалнама жүргізу мыналарға:
1) көрсетілетін қызметті тұтынушы үшін тиісті субъект көрсететін əрбір көрсеткіштің 

маңыздылық деңгейін;
2) субъектінің көрсететін қызметін тұтынушының көрсетілетін қызмет сапасының стандарты 

əзірленген жылдың алдындағы жыл бойынша əрбір көрсеткіштің орташа жылдық нақты мəніне 
қанағаттануы деңгейін бағалау мақсатында жүргізіледі. 

Тұтынушы көрсетілетін қызмет сапасының стандарты əзірленген жылдың алдындағы 
жыл бойынша əрбір көрсеткіштің орташа жылдық нақты мəніне қанағаттанбаған жағдайда, 
тиісті субъект көрсететін қызметті тұтынушы сауалнамада олар ұсынатын осы көрсеткіштің 
нысаналы мəнін көрсетеді. 

23. Ведомство тұтынушыларға сауалнама жүргізу нəтижелері бойынша тұтынушыларға 
сауалнама жүргізілген сəттен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде көрсеткіштер тізбесінің 
соңғы жобасын қалыптастырады, онда көрсетілетін қызметті тұтынушылар үшін мейлінше 
маңызды тізбе көрсеткіштерін, сондай-ақ көрсетілетін қызметті тұтынушылар аз қанағаттанатын 
көрсеткіштер қамтылады.

24. Сауалнамаға қатысатын тұтынушылар болмаған жағдайда, ведомство тізбе жоба-
сына тізбе жобасының барлық көрсеткіштерін енгізеді. Тізбе жобасына іріктеліп алынған 
көрсеткіштердің жалпы саны 3-тен (үштен) басталуы, бірақ 10-нан (оннан) аспауы тиіс. 

25. Көрсеткіштер тізбесінің соңғы жобасын ведомство тұтынушыларға жүргізілген сауал-
нама нəтижелерін қоса бере отырып Жұмыс тобының қарауына енгізеді. Қарау қорытындысы 
бойынша Жұмыс тобы көрсеткіштер тізбесінің жобасы енгізілген сəттен бастап ұсыныстар 
жəне/немесе ұсынымдар əзірлейді, олар ведомство басшысына жіберіледі. 

3-параграф. Көрсеткіштердің нысаналы мəндерін жəне субъектілер тұрғысынан 
көрсеткіштердің нысаналы мəндерінен жол берілген ауытқуларды əзірлеу

26. Ведомство немесе оның аумақтық бөлімшесі субъект енгізген Табиғи монополиялар 
субъектілерінің мемлекеттік тіркелімі бөліміне қарай, көрсеткіштер тізбесінің түпкілікті жоба-
сы енгізілгеннен кейін тұрмыстық жəне тұрмыстық емес тұтынушылар үшін жеке түпкілікті 
тізбе көрсеткіштерінің нысаналы мəндерін (бұдан əрі – көрсеткіштердің нысаналы мəндері) 
тұрмыстық жəне тұрмыстық емес тұтынушылар бойынша жеке субъектілерінің бөлінісінде 
есептейді.

27. Əрбір субъект үшін көрсеткіштің нысаналы мəнін есептеу мақсатында ведомство 
көрсеткіштер тізбесінің түпкілікті жобасы енгізілген күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) 
күн ішінде көрсеткіштердің орташа арифметикалық орташа жылдық нақты жəне жоспарлы 
мəндерін есептейді.

28. Егер көрсеткіш мəнінің төмендеуі немесе артуы көрсетілетін қызмет сапасының 
жақсаруымен сипатталатын болса, онда ведомство көрсеткіштің  есептік нысаналы 
мəнін былайша есептейді: төмендегілер арасында ең аз/ең көп ретінде:

субъектінің ұсынған көрсеткішінің нақты мəні, Рнқ;
субъектінің ұсынған көрсеткішінің орташа арифметикалық мəні жəне субъектінің көрсе-

тетін қызметтерін тұтынушыларға сауалнама жүргізу нəтижесінде алынған, субъектінің 

тұтынушылары ұсынатын, Рф, ( - 3*Ϭ;  + 3*Ϭ) интервалында тұрған көрсеткіштің 
нысаналы мəні.

мұндағы:
Ϭ – көрсеткіштің нақты мəнінен болатын статистикалық стандарттық ауытқу;
Ро 

 
- көрсеткіштің орташа арифметикалық нақты мəні.

29. Егер субъект көрсеткіштің нақты жəне/немесе жоспарлы мəндері ұсынбаған болса, онда 
ведомство оларды басқа субъектілер ұсынған орташа арифметикалық мəндерге, тиісінше осы 
көрсеткіштің нақты жəне жоспарлы мəндеріне тең деп қабылдайды.

Егер, субъект жоспарлы мəндердің жақсаруы туралы мəлімдемесе, онда ведомство 
көрсетілетін қызмет сапасы стандарттарының нысаналы мəндерін өз бетінше белгілейді.

31. Ведомство жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесі көрсеткіштердің нысаналы мəндері 
есептелгеннен кейін субъектілер бөлінісінде көрсетілетін қызмет сапасы стандартының 
қолданылуы кезеңінің əр жылы үшін тізбе көрсеткіштерінің нысаналы мəндерінен жол берілген 
ауытқуларды мынадай формуламен есептейді:

мұндағы:
∆t – бір жылдағы тізбе көрсеткішінің нысаналы мəнінен субъект үшін жол берілген нақты 

ауытқу;
t – көрсетілетін қызмет сапасы стандартының қолданылуы кезеңіндегі жыл;
Т – көрсетілетін қызмет сапасы стандартының қолданылуы кезеңі;
Рнқ – субъектінің ұсынған көрсеткішінің нақты мəні;
Рнс – субъект үшін ведомство жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесі есептеген көрсеткіштің 

нысаналы мəні.
32. Нысаналы мəндерді жəне нысаналы мəндерден қол жеткізілетін ауытқуларды əзірлеуді 

ведомство жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесі қызмет көрсететін əрбір субъект үшін жеке 
жүзеге асырады.

4-параграф. Көрсетілетін қызмет сапасының стандартын бекіту
32. Көрсеткіштер тізбесінің түпкілікті жобасы енгізілген жəне көрсеткіштердің нысаналы 

мəндері есептелгеннен кейін ведомство Көрсетілетін қызмет сапасы стандартының жобасын 
Жұмыс тобының қарауына шығарады. Қарау қорытындысы бойынша Жұмыс тобы көрсетілетін 
қызмет сапасы стандартының жобасы енгізілген сəттен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде ведом-
ство басшылығына жіберілетін өзінің ескертулері мен ұсыныстарын шығарады. 

33. Жұмыс тобының ескертулері мен ұсыныстарын ескере отырып, ведомство басшысы 
күнтізбелік 10 (он) күн ішінде көрсетілетін қызмет сапасының стандартын бекітеді.

34. Ведомство басшысы бекіткен көрсетілетін қызмет сапасының стандарты болған 
жағдайда, жаңадан құрылған субъект үшін ведомство нысаналы мəндерді жəне көрсеткіштердің 
нысаналы мəндерінен рұқсат етілген ауытқуларды əзірлейді. Ведомство жаңадан құрылған 
субъект үшін нысаналы мəндерді жəне көрсеткіштердің нысаналы мəндерінен рұқсат етілген 
ауытқуларды əзірлеу жөніндегі жұмысты субъектінің құрылған сəтінен бастап бір жыл өткен 
соң бастайды. 

3-тарау. Көрсетілетін қызметтер сапасын бағалауды қалыптастыру
35. Субъект көрсететін қызмет сапасын бағалауды ведомство жəне/немесе оның аумақтық 

бөлімшесі көрсетілетін қызмет сапасы стандартының сақталуы туралы есепті қарау жолымен 
жүзеге асырады. 

36. Субъект жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей 
ведомствоға жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесіне Əдістемеге 5-қосымшаға сəйкес ны-
сан бойынша субъект ұсынатын қызмет сапасы стандартының сақталуы туралы есеп береді. 
Көрсетілетін қызмет сапасы стандартының сақталуы туралы есепке субъект есепті кезеңдегі 
көрсеткіштердің нысаналы мəндерінен жол берілген ауытқулардағы түзетілген нысаналы 
мəндермен (бұдан əрі – сəйкес келмеу себептері) есепті кезеңде субъект қол жеткізген нақты 
көрсеткіштердің (болған жағдайда) сəйкес келмеуі себептері жөнінде көрсеткіштер бөлінісіндегі 
түсіндірме жазбаны қоса ұсынады.

37. Субъект көрсетілетін қызмет сапасы стандартының сақталуы туралы есеп ведомствоға 
жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесіне жіберілген күнінен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн 
ішінде оны өзінің ресми интернет-ресурсында (бар болған жағдайда) орналастырады, не 
көрсетілетін қызмет сапасы стандартының сақталуы туралы есепті ведомствоның интернет-
ресурсында орналастыру қажеттілігі туралы ведомствоға өтініш жібереді.

38. Көрсетілетін қызмет сапасы стандартының сақталуы туралы субъектінің есебінде 
ұсынылған ақпараттың дұрыстығын тексеру мақсатында ведомство жəне/оның аумақтық 
бөлімшесі:

1) субъектінің көрсетілетін қызметін тұтынушыларға, оның ішінде тəуелсіз ұйымдарды 
тарта отырып сауалнама жүргізеді;

2) қажетті ақпаратты:
құзыретті органдардан;
жергілікті атқарушы органдардан;
мемлекеттік статистикалық қызмет саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік 

органнан;
субъектілерден жəне жеке кəсіпкерліктің аккредиттелген субъектілер бірлестіктерінен 

сұратады.
39. Субъектінің көрсеткен қызмет сапасын бағалау кезінде, ведомство жəне/немесе оның 

аумақтық бөлімшесі субъектінің есебі алынған сəттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде: 
1) есепті кезеңдегі субъектінің қол жеткізген əрбір көрсеткішінің іс жүзіндегі мəнінің 

есепті кезеңдегі нысаналы мəннен рұқсат етілген ауытқуға (бұдан əрі – есепті кезеңдегі қол 
жеткізілген көрсеткіш мəні) түзетілген осы көрсеткіштің нысаналы мəніне сəйкестігі коэф-
фициентін есептеуді;

2) субъектінің көрсетілетін қызмет сапасы стандартын сақтауы коэффициентін есептеуді; 
3) субъектінің көрсететін қызмет сапасын бағалауды жүзеге асырады.
Көрсетілетін қызмет сапасы стандартының сақталуы туралы субъектінің есебінде берілген 

ақпараттың дұрыстығына ведомство жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесі тексеру жүргізген 
жағдайда, Əдістеменің 38-тармағына сəйкес көрсетілетін қызмет сапасының стандартын 
субъектінің сақтауына мониторинг жүргізу мерзімі ақпарат алынған сəтке дейін тоқтатыла 
тұрады, бірақ бұл мерзім күнтізбелік 30 күннен аспауы тиіс. 

40. Егер көрсеткіш мəнінің азаюы қызмет сапасының жақсарғанын сипаттайтын болса, 
ведомство жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесі субъектінің есепті кезеңде қол жеткізген 
көрсеткішінің нақты мəніне сəйкестік коэффицентін осы көрсеткіштің есепті кезеңдегі жол 
берілген мəнін мына формула бойынша есептейді:

мұндағы: 
Кі – есепті кезеңде субъекті қол жеткізген, есепті кезеңде осы стандарт i мəніне жол берілген 

і стандартының нақты мəнінің сəйкестік коэффициенті;
Рнқ

i – і есепті кезеңде субъектінің қол жеткізген і көрсеткішінің нақты мəні;
Рнсi – i көрсеткішінің нысаналы мəні;
Δti – есепті кезеңдегі і көрсеткішінің нысаналы мəнінен жол берілетін ауытқу.
41. Егер көрсеткіш мəнінің ұлғаюы көрсетілетін қызмет сапасының жақсарғанын сипат-

тайтын болса, ведомство жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесі субъектінің есепті кезеңде 
қол жеткізген көрсеткішінің іс жүзіндегі мəніне сəйкестік коэффицентін осы көрсеткіштің есепті 
кезеңде жол берілген мəнін мына формула бойынша есептейді:

мұндағы: 

Кі – есепті кезеңде субъектінің қол жеткізген, есепті кезеңде осы i көрсеткіші мəніне жол 
берілген і стандартының нақты мəнінің сəйкестік коэффициенті;

Рнқ
i – і есепті кезеңде субъекті қол жеткізген і көрсеткішінің нақты мəні;

Рнс– i көрсеткішінің нысаналы мəні;
Δti - есепті кезеңдегі і көрсеткішінің нысаналы мəнінен жол берілетін ауытқу.
42. Есепті кезеңде көрсеткіштің нысаналы мəніне сəйкес келмейтін (Кі > 1) субъектінің есепті 

кезеңде қол жеткізген нақты мəнінің əрбір көрсеткіші үшін, субъектінің түсіндірме жазбасында 
(бар болған жағдайда) ұсынылған себептерді ескере отырып, ведомство жəне/немесе оның 
аумақтық бөлімшесі Кі сəйкестік коэффициентіне түзетуді жүзеге асырады. Кі коэффициентін 
түзетуді ведомство жəне/немесе мынадай өлшемшарттарға сəйкес жүзеге асырады:

ведомство жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесі Кі = 1 сəйкестік коэффициентін, егер 
осы көрсеткіш үшін сəйкес келмеу себептері ретінде субъекті оған тəуелді емес факторларды 
келтірген жағдайда, қабылдайды;

барлық басқа жағдайларда Ki коэффициентіне түзету жүргізілмейді.
43. Субъектіге тəуелсіз факторлар:
тиісті органның қорытындысымен расталған метеорологиялық жағдайлар; 
дыбыс жəне бейне жазу құралдарымен, аяқталған жұмыстарды қабылдау жəне беру 

актілерімен расталған тұтынушылардың, үшінші тұлғалардың іс-əрекеттері/əрекетсіздігі;
«Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сəйкес расталған 

төтенше жағдайлар.
44. Ведомство жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесі тарифті белгілеудің ынталан-

дыру əдістері шеңберінде субъектінің тарифінде ескерілетін көрсетілетін қызмет сапасы 
стандартының сақталуы коэффицентін мына формуламен есептейді:

мұндағы:
В – субъект ұсынатын қызметтің тарифінде ескерілетін қызмет сапасы стандартын 

субъектінің сақтауы коэффициенті;
I – көрсеткіштер саны.
45. Ведомство жəне/оның аумақтық бөлімшесі мынадай өлшемшарттарға сəйкес субъектінің 

көрсететін қызмет сапасына бағалауды жүзеге асырады:
егер В > 1, субъект көрсетілетін қызметтің жоғары сапасына қол жеткізсе;
егер B < 1, субъекті көрсетілетін қызметтің төмен сапасына қол жеткізсе; 
егер В = 1, субъекті көрсетілетін қызметтің орташа сапасына қол жеткізсе. 
46. Субъектінің көрсетілетін қызмет сапасының стандартын сақтауына мониторинг жүргізу 

нəтижелері бойынша ведомство жəне/оның аумақтық бөлімшесі мынадай құрылым бойынша 
талдамалық есеп жобасын жасайды: 

кіріспе – субъектінің атауы жəне қызмет сапасының стандарты, есептік кезең жəне пайда-
ланылатын ақпарат пен құжаттар тізімі көрсетіледі;

əрбір көрсеткіш үшін сəйкестік коэффициентін есептеу – субъектінің есепті кезеңде қол 
жеткізген нақты көрсеткіштері анықталады, олардың мəндері осы көрсеткіштердің есепті 
кезеңдегі жол берілген нысаналы мəндеріне сəйкес келеді не сəйкес келмейді;

көрсеткіштердің сəйкестігі коэффициенттерін түзету (бар болған жағдайда) – ведомство 
жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесі негіздемелер мен субъект берген сəйкес келмеуі 
себептерін қоса бере отырып сəйкестік коэффициентін түзету жүзеге асырылған көрсеткіштер 
айқындалады;

субъектінің көрсетілетін қызмет сапасының стандартын сақтауы коэффицентін есеп-
теу – субъектінің көрсетілетін қызмет сапасы стандартын сақтауы коэффицентінің мəнімен 
айқындалады;

субъект көрсететін қызмет сапасын бағалау жөніндегі қорытынды.
47. Талдамалық есептің жобасын субъектінің есебі алынған сəттен бастап күнтізбелік 40 

(қырық) күн ішінде ведомство жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесі субъектінің көрсетілетін 
қызмет сапасының стандартын сақтауына мониторинг жүргізу үдерісінде пайдаланылған 
құжаттарды қоса отырып Жұмыс тобының қарауына жібереді. Əдістеменің 40-тармағында 
көзделген субъектінің көрсетілетін қызмет сапасының стандарттарын сақтауына монито-
ринг жүргізу мерзімі тоқтатылған жағдайда, ведомство талдамалық есептің жобасын барлық 
құжаттарды қоса бере отырып субъектінің есебі алынған күннен бастап күнтізбелік 70 (жетпіс) 
күннен кешіктірмей Жұмыс тобының қарауына жібереді.

Талдамалық есептің жобасын қарау қорытындысы бойынша Жұмыс тобы талдамалық 
есептің жобасын енгізілген сəттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ескертулері мен 
ұсынымдарын шығарады, бар болған жағдайда ведомство жəне/немесе оның аумақтық 
бөлімшесінің басшылығына жібереді. 

48. Ведомство жəне/немесе оның аумақтық бөлімшесі басшысының бұйрығымен субъектінің 
есебі алынған сəттен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде Жұмыс тобының ескертулері 
мен ұсынымдары ескеріле отырып субъектінің көрсетілетін қызмет сапасының стандартын 
сақтауы туралы талдамалық есеп бекітіледі. Əдістеменің 40-тармағында көзделген субъектінің 
көрсетілетін қызмет сапасының стандарттарын сақтауына мониторинг жүргізу мерзімі 
тоқтатылған жағдайда талдамалық есеп субъектінің есебі алынған сəттен бастап күнтізбелік 
90 (тоқсан) күннен кешіктірілмей бекітіледі.

49. Ведомство субъектінің көрсетілетін қызмет сапасының стандартын сақтауы туралы 
талдамалық есеп алынған сəттен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде оны өзінің ресми ин-
тернет-ресурсында жариялайды.

Тиісті салада (аяда) табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін 
қызметтерінің стандарттарын қалыптастыру жəне сапасын бағалау əдістемесіне 

1-қосымша
Нысан

 (уəкілетті органның атауы)
____ жылғы «__» _________

 № ___ 
бұйрығымен 

бекітілген

Көрсетілетін қызметтің сапа стандарты ______________________________
                                 (көрсетілетін қызметтің атауы)

1. Жалпы ережелер

көрсетілетін қызметтің атауы
20 ___ - 20____ жылдары көрсетілетін қызметтің сапа стандартының қолданылу кезеңі

2. Реттеліп көрсетілетін қызметтің 
сапа стандартының көрсеткіштері

Р/с 
№ 

Көрсетілетін қызметтің сапа 
стандарты көрсеткішінің атауы

Өлшем 
бірлігі

Көрсетілетін қызметтің сапа стандар ты-
ның  көрсеткіштерін есептеу формуласы

1 2 3
1
2
3

3. Ерекше шарттар
халықтың əлеуметтік жағынан əлсіз топтарына қызмет көрсетудің ерекшеліктері
шағын жəне орта бизнеске қызмет көрсетудің ерекшеліктері.

4. «Нысаналы мəндер жəне көрсетілетін қызметтердің сапа стандарты 
көрсеткіштерінің нысаналы мəндерінен жол берілетін ауытқуларды»

ведомство қызметті көрсететін əрбір субъект бойынша жеке қалыптастырады, осы 
көрсетілетін қызмет үшін осы көрсетілетін қызмет сапасы стандартына қосымшаға сəйкес 
көрсетілетін қызмет сапасы стандартының жобасы қалыптастырылады. 

_____________________________________ 
 (көрсетілетін қызметтің атауы) көрсетілетін

қызметтің сапа стандартына қосымша

Нысаналы мəндер жəне _______________________ субъектісі көрсететін қызметтердің
                                                 (субъектінің атауы)       сапа стандарты көрсеткіштерінің 

нысаналы мəндерінен жол берілетін ауытқулар

Р/с 
№

Көрсетілетін 
қызметтің сапа стан-
дарты көрсеткішінің 

а тауы

Ө
лш

ем
 б
ір
лі
гі Көрсетілетін 

қызметтердің 
сапа стандарты 
көрсеткішінің ны-
саналы мəн і

Көрсетілетін қызметтердің сапа 
стандарты көрсеткіштерінің 
нысаналы мəн дерінен жол 

берілетін ауытқу

1 жыл 
***

2 жыл 
*** 

3 жыл 
***

4 жыл 
***

5 жыл 
***

т/т* те/т** т/т
*

те
/т*

*
т/т

*
те

/т*
*

т/т
* 

те
/т*

*
т/т

*
те

/т*
*

т/т
*

те
/т*

*

1 2 3 4 5
1
2  
3

Ескерту
* - тұрмыстық тұтынушылар; 
** - тұрмыстық емес тұтынушылар; 
*** - көрсетілетін қызметтің сапа стандартының қолданылу мерзімі



18  13 АҚПАН 2018 ЖЫЛ
РЕСМИ

Тиісті салада (аяда) табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін 
қызметтерінің стандарттарын қалыптастыру жəне сапасын бағалау əдістемесіне 

2-қосымша
Көрсеткіштердің ең төменгі тізбесі

1-нысан Электр энергиясын беру саласында көрсетілетін қызметтердің сапа 
стандарттары көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі
 №  Көрсеткіш Көрсеткішті есептеу формуласы 
1 Тұтынушының өтінішін алған кез-

ден бастап электр желілеріне 
тұтынушылардың электр қондыр-
ғыларын қосуға техникалық та-
лаптарды қосу жəне беру туралы 
өтінімін субъектінің қарау мерзімі

Есепті жыл ішінде өтінімді алған кезден бастап 
субъектінің электр желілеріне тұтынушылардың 
электр қондырғыларын қосуға арналған 
техникалық талаптарды қосу жəне беру өтінімін 
субъектінің жалпы қарау ұзақтығының (жұмыс 
күнінде) мұндай өтінімдер санына қатынасы

2 Электр энергиясын беруді жəне 
(немесе) таратуды жоспардан тыс 
үзудің ұзақтығы

Есепті жылы электр энергиясын беруді жəне 
(немесе) таратуды жоспардан тыс үзудің жалпы 
ұзақтығының (жұмыс күндерінде) есепті жылдағы 
мұндай үзулердің санына қатынасы 

3 Тұтынушылардың электр 
қондырғыларын электр желілеріне 
қосу үшін техникалық талап-
тарды уақытылы бермеуіне 
тұтынушының шағымын 
субъектінің қарау мерзімі

Тұтынушылардың электр қондырғыларын электр 
желілеріне қосу үшін техникалық талаптарды 
уақытылы бермеуіне тұтынушының шағымын 
субъектінің қарау мерзімінің жалпы ұзақтығының 
(жұмыс күндерінде) тұтынушылардың мұндай 
шағымдарының санына қатынасы 

4 Бір тұтынушыға қызмет көрсетуді 
тоқтатудың ұзақтығы (SAIDI)

Жыл ішіндегі қызмет көрсетудің барлық (жо-
спарлы жəне жоспардан тыс) тоқтатудың жал-
пы ұзақтығының абоненттердің жалпы санына 
(қосылуларына) қатынасы 

5 Бір тұтынушыға қызмет көрсетуді 
тоқтатудың жиілігі (SAIFI)

Жыл ішіндегі қызмет көрсетудің барлық (жос-
парлы жəне жоспардан тыс) тоқтатудың жал-
пы санының абоненттердің жалпы санына 
(қосылуларға) қатынасы 

2-нысан. Электр энергиясын желіге босатуды жəне тұтынуды техникалық диспетчер-
лендіру саласында электр энергиясын желіге босатуды жəне тұтынуды техникалық 
диспетчерлендіру бойынша көрсетілетін қызметтің сапа көрсеткіштерінің ең төменгі 
тізбесі
№  Көрсеткіш Көрсеткішті есептеу формуласы
1 Қызметке қолжетімділікті алуға 

тұтынушының өтінімін субъектінің 
қарау мерзімі 

Есепті жылы субъекті шешім қабылдаған, 
Субъектінің атына келіп түскен кезден ба-
стап көрсетілетін қызметке қолжетімділік 
алуға тұтынушылардың барлық өтінімдерін 
субъектінің қарауының жалпы ұзақтығының 
(жұмыс күндерінде) мұндай өтінімдердің саны-
на қатынасы

2 Тұтынушының электр энергиясын 
шектеуді енгізу туралы алдын ала 
хабарлау мерзімі 

Субъектінің тұтынушыларды есепті жылы ал-
дын ала хабардар етуінің (тұтынушыларға 
электр энергиясын босатуды іс жүзінде шекте-
генге дейін хабарлаған кезден бастап) жалпы 
(сағатпен) ұзақтығының есепті жылы электр 
энер гиясын босатуды жалпы шектеу санына 
қатынасы

3 Электр энергиясын боса-
ту жүйесіндегі авариялық 
жағдайларға субъектінің ден қою 
мерзімі

Авариялық жағдайлар туындаған кезден бастап 
электр энергиясын босатуды қалпына келтірудің 
жалпы ұзақтығының (сағат бойынша) есепті 
жылы электр энергиясын босату жүйесіндегі 
барлық авариялық жағдайлар санына қатынасы 

4 Бір тұтынушыға қызмет көрсетуді 
тоқтату ұзақтығы

Жыл ішіндегі қызмет көрсетудің барлық (жо-
спарлы жəне жоспардан тыс) тоқтатуларының 
жалпы санының тұтынушылардың жалпы саны-
на қатынасы 

5 Бір тұтынушыға көрсетілетін 
қызметті тоқтату жиілігі 

Жыл ішіндегі қызмет көрсетудің барлық (жо-
спарлы жəне жоспардан тыс) тоқтатуларының 
жалпы санының тұтынушылардың жалпы саны-
на қатынасы 

3-нысан. Электр энергиясын өндіру-тұтыну теңгерімін ұйымдастыру саласында 
электр энергиясын өндіру-тұтыну теңгерімін ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін 
қызметтің сапа стандарты көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі
№ Көрсеткіш Көрсеткішті есептеу формуласы
1 Көрсетілетін қызметке қол 

жеткізуге тұтынушының өтінімін 
субъектінің қарау мерзімі 

Есепті жылы субъекті шешімдер қабылдаған, 
субъектінің атына түскен кезден бастап көрсе-
тілетін қызметке қол жеткізуге тұтынушы лардың 
барлық өтінімдерін субъектінің қарауының жал-
пы ұзақтығының (жұмыс күндерінде) мұндай 
өтінімдердің санына қатынасы 

2 Электр энергиясын өндіру-тұтыну 
теңгерімін ұйымдастыру бойынша 
қызмет көрсетуді жоспардан тыс 
тоқтатудың ұзақтығы

Есепті кезеңде электр энергиясын өндіру-тұтыну 
теңгерімін ұйымдастыру бойынша қызмет 
көрсетуді жоспардан тыс тоқтатудың жалпы 
ұзақтығының (жұмыс күндерінде) есепті жылы 
мұндай тоқтатулардың санына қатынасы 

3 Субъектінің электр желісі 
учаскелері қимасының асқын 
жүктемесіне əкеп соғатын электр 
энергиясы теңгерімсіздігінің ту-
ындауы туралы тұтынушыға ал-
дын ала хабарлау мерзімі жəне 
қызметті көрсету шартын біржақты 
тəртіппен тоқтату

Есепті жылы субъектінің тұтынушыларға (электр 
желісі учаскелері қимасының асқын жүктемесіне 
əкеп соғатын электр энергиясы теңгерімсіздігінің 
іс жүзінде туындауы жəне қызметті көрсету 
шартын біржақты тəртіппен тоқтату туралы 
хабарлаған кезден бастап) алдын ала хабардар 
етудің жалпы ұзақтығының (сағатпен) есепті 
жылы субъектінің шарттарды мұндай бұзуының 
барлық жағдайының санына қатынасы

4 Бір тұтынушыға қызмет көрсетуді 
тоқтату ұзақтығы

Жыл ішіндегі қызмет көрсетуді барлық (жоспар-
лы жəне жоспардан тыс) тоқтатудың жалпы 
ұзақ тығының тұтынушылардың жалпы санына 
қатынасы 

5 Бір тұтынушыға көрсетілетін 
қызметті тоқтату жиілігі 

Жыл ішіндегі қызмет көрсетудің барлық (жос-
парлы жəне жоспардан тыс) тоқтатудың жал-
пы санының тұтынушылардың жалпы санына 
қатынасы 

4-нысан. Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеу жəне Қазақстан 
Республикасының шегінен тыс жерге экспорттау мақсатында тауарлық газды сақтауды, 
тасымалдауды қоспағанда, тауарлық газды сақтау, жалғастырушы, магистральдық газ 
құбырлары жəне (немесе) газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау, топтық резервуарлық 
қондырғыларды пайдалану, сондай-ақ шикі газды жалғастырушы газ құбыржолдары 
арқылы тасымалдау саласында мынадай көрсетілетін қызметтер стандарттары 
көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі: 

тауарлық газды жалғастырушы газ құбыржолдары арқылы тасымалдау;
тауарлық газды магистральдық газ құбыржолдары арқылы тасымалдау;
тауарлық газды Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ таратушы 

жүйелері арқылы тасымалдау;
шикі газды жалғастырушы газ құбыржолдары арқылы тасымалдау.

№ Көрсетілетін қызметтің сапа 
стандартының көрсеткіші

Көрсеткішті есептеу формуласы 

1 Тұтынушының қызметке қосылуға 
берген өтінімін қарау мерзімі 

Субъекті есепті жылы шешім қабылдаған, 
тұтыну шылардың қызметке қосылуға барлық 
өтінімдері субъектінің атына түскен кезден ба-
стап қарауының жалпы ұзақтығының (жұмыс 
күн дерінде) мұндай өтінімдердің санына 
қатынасы

2 Тұтынушыдан өтінім алған кезден 
бастап тұтынушыны көрсетілетін 
қызметтерге қосудың техникалық 
шарттарын беру мерзімі

Субъекті есепті жылы беру туралы шешім 
қабылдаған, тұтынушылардан өтініш алған 
кезден бастап, реттеліп көрсетілетін қызметке 
қосылуға техникалық шарттар берудің жал-
пы ұзақтығының (жұмыс күндерінде) мұндай 
өтінімдер санына қатынасы 

3 Субъектінің қызмет көрсетуді 
жоспарлы үзу туралы тұтынушыға 
алдын ала хабарлау мерзімі

Есепті жылы субъектінің тұтынушыларға алдын 
ала хабарлауының (тұтынушыларға қызмет 
көрсетуді жоспарлы үзуді іс жүзінде бастағанға 
дейін хабарлаған кезден бастап) жалпы 
(сағатпен) ұзақтығының есептік жылы барлық 
мұндай үзудің санына қатынасы

4 Тұтынушыны көрсетілетін 
қызметке қосуға техникалық 
шарттарды уақытылы бермеуіне 
тұтынушыдан өтініш алған кезден 
бастап тұтынушының шағымын 
қарау мерзімі

Есепті жылы субъекті олар бойынша шешім 
қабылдаған, тұтынушыларды техникалық шарт-
тарды уақытылы бермеуіне тұтынушылардан 
өтініш алған кезден бастап тұтынушылардың 
шағымдарын қараудың жалпы ұзақтығының 
(жұмыс күндерінде) тұтынушылардың мұндай 
шағымдарының санына қатынасы 

5 Бір тұтынушыға көрсетілетін 
қызметті тоқтатудың жиілігі 

Жыл ішіндегі қызмет көрсетуді барлық (жоспар-
лы жəне жоспардан тыс) тоқтатудың жалпы 
ұзақтығының тұтынушылардың жалпы санына 
қатынасы 

5-нысан. Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеу жəне Қазақстан 
Республикасының шегінен тыс жерге экспорттау мақсатында тауарлық газды сақтауды, 
тасымалдауды қоспағанда, тауарлық газды сақтау, жалғастырушы, магистральдық газ 
құбырлары жəне (немесе) газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау, топтық резервуарлық 
қондырғыларды пайдалану, сондай-ақ шикі газды жалғастырушы газ құбырлары 
арқылы тасымалдау саласында сұйытылған газды топтық резервуарлық қондырғыдан 
тұтынушыны қосатын кранға дейін газ құбыржолдары арқылы тасымалдау жөніндегі 
көрсетілетін қызметтің сапа стандарты көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі
№ Көрсетілетін қызметтің сапа 

стандартының көрсеткіші
Көрсеткішті есептеу формуласы 

1 Тұтынушының қызметке қосылуға 
берген өтінімін қарау мерзімі 

Есепті жылы олар бойынша шешім қабыл-
данған, тұтынушылардың көрсетілетін қызметке 
қосылуға барлық өтінімдері субъектінің атына 
түскен кезден бастап субъектінің қарауының 
жалпы ұзақтығының (жұмыс күндерінде) мұндай 
өтінімдердің санына қатынасы

2 Тұтынушыдан өтініш алған кез-
ден бастап көрсетілетін қызметке 
тұтынушыны қосуға техникалық 
шарттарды беру мерзімі

Есепті жылы субъект оларды беру туралы 
шешім қабылдаған, тұтынушылардан өтініштер 
алған кезден бастап реттеліп көрсетілетін 
қызметке қосуға техникалық шарттар берудің 
жалпы ұзақтығының (жұмыс күндерінде) мұндай 
өтініштердің санына қатынасы 

3 Субъектінің қызмет көрсетуді 
жоспарлы тоқтату туралы 
тұтынушыға алдын ала хабар-
лау мерзімі

Есепті жылы субъектінің тұтынушыларға алдын 
ала хабарлауының (тұтынушыларға алдын ала 
хабарлаған кезден бастап қызмет көрсетуді 
жоспарлы тоқтату іс жүзінде басталғанға дейін) 
жалпы ұзақтығының (сағатта) есепті жылы 
барлық тоқтатудың санына қатынасы 

4 Субъектінің тұтынушыға газ 
жеткізудің орташа тəуліктік нор-
масына дейін тұтынушының газды 
жеткізуін мəжбүрлеп шектеу тура-
лы алдын ала хабарлау мерзімі 

Есепті жылы субъектінің тұтынушыларға алдын 
ала хабарлауының (тұтынушыларға хабарлаған 
кезден бастап газды жеткізудің орташа тəуліктік 
нормасына дейін газды тұтынушының жеткізуін 
мəжбүрлеп шектеу іс жүзінде басталғанға дейін) 
жалпы ұзақтығының (жұмыс күндерінде) есепті 
жылы барлық шектеулердің санына қатынасы 

5 Тұтынушыдан өтініш алған кезден 
бастап тұтынушыны көрсетілетін 
қызметке қосуға техникалық шарт-
тарды уақытылы бермегені үшін 
тұтынушының шағымын қарау 
мерзімі

Есепті жылы субъектілер олар бойынша шешім 
қабылдаған тұтынушылардан шағым алған кез-
ден бастап техникалық шарттарды уақытылы 
бермегені үшін тұтынушылардың шағымдарын 
қарау мерзімінің жалпы ұзақтығының (жұмыс 
күндерінде) тұтынушылардың мұндай 
шағымдарының санына қатынасы 

6-нысан. Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеу жəне Қазақстан 
Республикасының шегінен тыс жерге экспорттау мақсатында тауарлық газды сақтауды, 
тасымалдауды қоспағанда, тауарлық газды сақтау, жалғастырушы, магистральдық газ 
құбырлары жəне (немесе) газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау, топтық резервуарлық 
қондырғыларды пайдалану, сондай-ақ шикі газды жалғастырушы газ құбырлары арқылы 
тасымалдау саласында тауарлық газды сақтау жөніндегі көрсетілетін қызметтің сапа 
стандарты көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі 
№ Көрсетілетін қызметтің сапа 

стандартының көрсеткіші
Көрсеткішті есептеу формуласы 

1 Тауарлық газды сақтау жөніндегі 
қызметке қол жеткізу үшін 
тұтынушының өтінімін қарау 
мерзімі

Субъекті есепті жылы олар бойынша шешім 
қабылдаған, субъектінің тауарлық газды 
сақ тау жөніндегі қызметіне қол жеткізуге 
тұтынушылардың барлық өтінімдерін субъектінің 
атына түскен кезден бастап қарауының жалпы 
ұзақтығының (жұмыс күндерінде) тұтынушы-
лардың мұндай өтінімдерінің санына қатынасы

2 Тауарлық газды құюға жəне 
(немесе) сақтауға жəне (неме-
се) іріктеуге əсер етуі мүмкін 
туындаған төтенше жəне 
авариялық жағдайлар туралы 
субъектінің тұтынушыға ақпарат 
беру мерзімі

Есепті жылы субъект ұсыну туралы шешім 
қабылдаған, мұндай жағдайлар туындаған кез-
ден бастап тауарлық газды құюға жəне (немесе) 
сақтауға жəне (немесе) іріктеуге əсер етуі мүмкін 
туындаған төтенше жəне авариялық жағдайлар 
туралы субъектінің тұтынушыға ақпарат беруінің 
жалпы ұзақтығының (жұмыс күндеріндегі) 
төтенше жəне авариялық жағдайлардың туын-
дауы ның барлық жағдайының санына қатынасы 

3 Субъектінің қызмет көрсету шар-
ты бойынша міндеттемелерді 
бұзуымен туындаған залалды өтеу 
туралы тұтынушының өтінішін 
субъектінің қарау мерзімі

Есепті жылы субъект олар бойынша шешім 
қабылдаған, мұндай өтініштер түскен кезден 
бастап субъектінің қызмет көрсету шарты бой-
ынша міндеттемелерді бұзуымен туындаған 
залалды өтеу туралы тұтынушының өтінішін 
субъектінің қарау мерзімінің жалпы ұзақтығының 
(жұмыс күндерінде) тұтынушылардың барлық 
өтініштерінің санына қатынасы 

4 Бір тұтынушыға қызмет көрсетуді 
тоқтатудың ұзақтығы

Жыл ішінде қызмет көрсетуді барлық (жоспарлы 
жəне жоспардан тыс) тоқтатудың жалпы саны-
ның тұтынушылардың жалпы санына қатынасы 

5 Бір тұтынушыға көрсетілетін 
қызметті тоқтатудың жиілігі 

Жыл ішінде қызмет көрсетудің барлық (жос пар лы 
жəне жоспардан тыс) тоқтатудың жалпы санының 
тұтынушылардың жалпы санына қатынасы 

7-нысан. Топырақтың жылуын, жерасты суларды, өзендерді, су айдындарын өнер-
кəсіптік кəсіпорындардың жəне электр станцияларының, кəріздік-тазарту құрылыс-
тарының сарқынды суларын пайдалана отырып, өндірілген жылу энергиясын қоспа-
ғанда, жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу жəне (немесе) онымен жабдықтау саласын-
да жылу энергиясын өндіру жөніндегі көрсетілетін қызметтердің сапа стандарттары 
көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі 
№ Көрсетілетін қызметтің сапа 

стандартының көрсеткіші
Көрсеткішті есептеу формуласы

1 Жылу энергиясын өндіруді жо-
спардан тыс тоқтатудың ұзақтығы

Есепті жылы жылу энергиясын өндіруді жоспар-
дан тыс тоқтатудың жалпы ұзақтығының (жұмыс 
күндерінде) есепті жылы мұндай тоқтатулардың 
санына қатынасы 

2 Субъектінің тұтынушыға жылу 
энергиясын өндіруді жоспарлы 
тоқтату туралы алдын ала хабар-
лау мерзімі

Есепті жылы субъектінің тұтынушыға (тұтынушы-
ларға хабарлаған кезден бастап жылу энергия-
сын өндіруді жоспарлы тоқтатуды іс жүзінде бас-
тағанға дейін) алдын ала хабарлауының жалпы 

(Жалғасы. Басы 17-бетте) ұзақтығының (жұмыс күндерінде) есепті жылғы 
барлық жоспарлы тоқтатудың санына қатынасы

3 Бір тұтынушыға қызмет көрсетуді 
тоқтатудың ұзақтығы

Жыл ішінде қызмет көрсетуді барлық (жоспарлы 
жəне жоспардан тыс) тоқтатудың жалпы санының 
тұтынушылардың жалпы санына қатынасы 

4 Бір тұтынушыға қызмет көрсетуді 
тоқтатудың жиілігі 

Жыл ішінде қызмет көрсетудің барлық (жоспарлы 
жəне жоспардан тыс) тоқтатудың жалпы санының 
тұтынушылардың жалпы санына қатынасы 

8-нысан. Топырақтың жылуын, жерасты суларды, өзендерді, су айдындарын өнер-
кəсіптік кəсіпорындардың жəне электр станцияларының, кəріздік-тазарту құрылыс-
тарының сарқынды суларын пайдалана отырып, жылу энергиясын өндіру, беру, 
бөлу жəне (немесе) онымен жабдықтау саласында жылу энергиясын беру жəне бөлу 
жөніндегі көрсетілетін қызметтердің сапа стандарты көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі
№ Көрсетілетін қызметтің сапа 

стандартының көрсеткіші
Көрсеткішті есептеу формуласы

1 Субъектінің тұтынушыға жылу 
энергиясын беруді жəне (немесе) 
таратуды жоспарлы тоқтату тура-
лы алдын ала хабарлау мерзімі

Есепті жылы субъектінің тұтынушыларға алдын 
ала хабарлауының (тұтынушыларға хабарлаған 
кезден бастап жылу энергиясын беруді жəне 
(немесе) таратуды жоспарлы тоқтату іс жүзінде 
басталғанға дейін) жалпы ұзақтығының (жұмыс 
күндерінде) есепті жылы барлық жоспарлы 
тоқтатудың санына қатынасы 

2 Субъектінің мұндай өтініш бер-
ген кезден бастап жылумен 
жабдықтаудағы үзілістер немесе 
жылу энергия сапасының ауытқуы 
салдарынан берілген жылу энер-
гиясы үшін ақы төлеу сомасын 
қайта есептеуге тұтынушының 
қарау мерзімі

Есепті кезеңде субъекті ол бойынша шешім 
қабылдаған, субъектінің мұндай өтініштер бер-
ген кезден бастап жылумен жабдықтаудағы 
үзілістер немесе жылу энергия сапасының 
ауытқуы салдарынан берілген жылу энерги-
ясы үшін ақы төлеу сомасын қайта есептеуге 
тұтынушының қарауының жалпы ұзақтығының 
(жұмыс күндерінде) тұтынушылардың мұндай 
өтініштерінің санына қатынасы 

3 Бір объектіге қызмет көрсетуді 
жос пардан тыс тоқтатудың 
ұзақтығы

Жыл ішінде қызмет көрсетуді жоспардан тыс 
тоқтатудың жалпы санының объектілердің жал-
пы санына қатынасы 

4 Бір объектіге қызмет көрсетуді 
жос пардан тыс тоқтатудың жиілігі 

Жыл ішінде қызмет көрсетуді жоспардан тыс 
тоқтатудың жалпы санының объектілердің жал-
пы санына қатынасы 

9-нысан. Топырақтың жылуын, жерасты суларды, өзендерді, су айдындарын өнер-
кəсіптік кəсіпорындардың жəне электр станцияларының, кəріздік-тазарту құрылыс-
тарының сарқынды суларын пайдалана отырып, жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу 
жəне (немесе) онымен жабдықтау саласында жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі 
көрсетілетін қызметтердің сапа стандарты көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі
№ Көрсетілетін қызметтің сапа 

стандартының көрсеткіші
Көрсеткішті есептеу формуласы

1 Қызметке қосылу үшін 
тұтынушының жылумен жабдықтау 
шартын жасасуға өтініштерін 
қарау мерзімі 

Субъектінің жылу энергиясымен жабдықтау 
қызметтерін көрсетуге шарт жасасуға өтініштерді 
қарауының жалпы ұзақтығының (күнтізбелік 
күндерде) мұндай өтініштердің санына қатынасы 

2 Көрсетілген қызметтердің сапасы, 
оның ішінде ақы төлеуге берілген 
шоттар мəселелері бойынша 
тұтынушылардың өтініштеріне 
жау аптарды қарау мерзімі

Субъектінің көрсетілген қызметтердің сапа-
сы, оның ішінде ақы төлеуге берілген шот-
тар мəселелері бойынша тұтынушылардың 
өтініштеріне жауаптарды қарауының жалпы 
ұзақтығының (күнтізбелік күндерде) тұтыну шы-
лардың мұндай өтінімдерінің санына қатынасы

10-нысан. Топырақтың жылуын, жерасты суларды, өзендерді, су айдында-
рын өнеркəсіптік кəсіпорындардың жəне электр станцияларының, кəріздік-тазарту 
құрылыстарының сарқынды суларын пайдалана отырып, жылу энергиясын өндіру, 
беру, тарату жəне (немесе) онымен жабдықтау саласында мынадай көрсетілетін 
қызметтердің сапа стандарты көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі:

жылу энергиясын өндіру, беру жəне тарату;
жылу энергиясын өндіру, беру, тарату жəне (немесе) онымен жабдықтау 

№ Көрсетілетін қызметтің сапа 
стандартының көрсеткіші

Көрсеткішті есептеу формуласы

1 Тұтынушының көрсетілетін 
қызметке қосуға арналған өтінімін 
қарау мерзімі 

Есепті кезеңде субъектілер шешімдер 
қабылдаған, субъектінің көрсетілетін қызметіне 
қосуға арналған тұтынушының барлық 
өтінімдерін, олар субъектінің атына келіп түскен 
сəтінен бастап субъектінің қарауының жал-
пы ұзақтығының (жұмыс күндерінде) мұндай 
өтінімдер санына қатынасы 

2 Тұтынушыдан өтінім алған кезден 
бастап субъектінің жылу торапта-
рына тұтынушының объектілерін 
қосуға арналған техникалық шарт-
тарды беру мерзімі

Есепті кезеңде субъектілер беру туралы 
шешімдер қабылдаған, тұтынушылардан өтінім 
алынған кезден бастап субъектінің жылу торап-
тарына тұтынушылардың объектілерін қосуға 
арналған техникалық шарттарды берудің жал-
пы ұзақтығының (жұмыс күндерінде) мұндай 
өтінімдер санына қатынасы

3 Жылу энергиясын өндіру, беру 
жəне (немесе) таратуды жоспар-
дан тыс тоқтату ұзақтығы

Есептік кезеңдегі жылу энергиясын өндіру, 
беру жəне (немесе) таратуды жоспардан тыс 
тоқтатулардың жалпы ұзақтығының (жұмыс 
күндерінде) есепті кезеңдегі мұндай тоқтатулар 
санына қатынасы

4 Субъектінің тұтынушыны жылу 
энергиясын өндіру, беру жəне (не-
месе) таратуды жоспарлы тоқтату 
туралы алдын ала хабардар ету 
мерзімі

Есепті кезеңде субъектінің тұтынушыны ал-
дын ала хабардар етуінің (жылу энергия-
сын өндіру, беру жəне/немесе таратудың 
жоспарлы тоқтатулары нақты басталғанға 
дейін тұтынушыларға хабарландыру берілген 
кезден бастап) жалпы ұзақтығының (жұмыс 
күндерінде) есептік жылдағы барлық жоспарлы 
тоқтатулардың санына қатынасы 

5 Субъектінің берілген жылу энер-
гиясы үшін жылумен жабдықтау не-
месе жылу энергиясы сапасының 
ауытқуындағы үзілістер салдары-
нан төлем сомасын қайта есептеу-
ге берген тұтынушының өтінішін 
мұндай өтініш берілген кезден 
бастап қарауы мерзімі

Есепті кезеңде субъект шешімдер қабылдаған, 
субъектінің берілген жылу энергиясы үшін жы-
лумен жабдықтау немесе жылу энергиясы сапа-
сының ауытқуындағы үзілістер салдарынан 
төлем сомасын қайта есептеуге берген тұтыну-
шылардың өтініштерін тұтынушылардың мұндай 
өтініштері берілген кезден бастап қарауы жал-
пы ұзақтығының (жұмыс күндерінде) тұтыну-
шылардың мұндай өтінімдерінің санына қатынасы 

11-нысан. Магистральдық темір жол желілері саласында көрсетілетін қызметтің сапа 
стандарты көрсеткіштерінің ең аз тізімдемесі:

жүктерді контейнерлерде тасымалдау жəне бос контейнерлерді тасымалдау кезіндегі 
магистральдық темір жол желісі қызметтерін қоспағанда, магистральдық темір жол 
желісін пайдалануға беру;

жүктерді контейнерлерде тасымалдау жəне бос контейнерлерді тасымалдау кезіндегі 
магистральдық темір жол желісі қызметтерін қоспағанда, жылжымалы құрамды 
магистральдық темір жол желісі арқылы өткізуді ұйымдастыру;

жүктерді контейнерлерде тасымалдау жəне бос контейнерлерді тасымалдау кезіндегі 
магистральдық темір жол желісі қызметтерін қоспағанда, магистральдық темір жол 
желісін пайдалануға беру жəне ол арқылы жылжымалы құрамды өткізуді ұйымдастыру.
№ Көрсетілетін қызмет сапасы 

стандартының көрсеткіші
Көрсеткішті есептеу формуласы

1 Субъектінің магистральдық темір 
жол желісі қызметтеріне рұқсат 
алуға арналған тұтынушының 
өтінімін тұтынушының мұндай 
өтінім берген сəтінен бастап 
қарауы мерзімі

Есепті кезеңде субъект шешім қабылдаған 
субъектінің магистральдық темір жол 
желісі қызметтеріне рұқсат алуға арналған 
тұтынушылардың барлық өтінімдерін, олар 
субъектінің атына берілген кезден бастап қарауы 
жалпы ұзақтығының (жұмыс күндерінде) мұндай 
өтінімдердің санына қатынасы

2 Тұтынушының магистральдық 
темір жол желілері қызметтеріне 
рұқсат алуға арналған 
тұтынушының өтінімдерін қарауға 
мұндай өтінімдерді ұсынған кез-
ден бастап қабылдаудан бас тарту 
туралы тұтынушының хабарлау 
мерзімі

Есепті кезеңде субъект бас тарту тура-
лы шешімдер қабылдаған, тұтынушының 
магистральдық темір жол желілері қызметтеріне 
рұқсат алуға арналған тұтынушының өтінімдерін 
қарауға мұндай өтінімдерді ұсынған кез-
ден бастап қабылдаудан бас тарту туралы 
тұтынушының хабарлауы жалпы ұзақтығының 
(жұмыс күндерінде) тұтынушылардың мұндай 
өтінімдерінің санына қатынасы

3 Субъектінің қызмет көрсетуге 
арналған шарт бойынша 
міндеттемені бұзуы арқылы 
туындаған залалдарды өтеу тура-
лы тұтынушының өтінішін қарауы 
мерзімі

Есепті жылы субъект шешім қабылдаған 
субъектінің қызмет көрсетуге арналған шарт 
бойынша міндеттемені бұзуы арқылы туындаған 
залалдарды өтеу туралы тұтынушылардың 
өтініштерін, мұндай өтініштердің келіп түскен 
сəтінен бастап қарауы жалпы ұзақтығының 
(жұмыс күндерінде) тұтынушылардың мұндай 
өтінімдерінің санына қатынасы

12-нысан. Бəсекелес теміржол болмаған жағдайда, концессия шарттары бойынша 
теміржол көлігі объектілері бар теміржолдар қызметін көрсету саласында бəсекелес 
теміржол болмаған жағдайда, концессия шарттары бойынша теміржол көлігі объектілері 
бар темір жолдарды пайдалануға беру жөніндегі көрсетілетін қызметтің сапа стандарты 
көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі
№ Көрсетілетін қызмет сапасы 

стандартының көрсеткіші
Көрсеткішті есептеу формуласы

1 Субъектінің концессия шарттары 
бойынша темір жолдары қызметіне 
рұқсат алу туралы тұтынушының 
өтінімін, тұтынушының мұндай 
өтінімі берілген кезден бастап 
қарауы мерзімі

Есепті жылы субъект шешімдер қабылдаған, 
тұтынушылардың концессия шарттары бой-
ынша теміржол жолдары қызметтеріне рұқсат 
алуға арналған барлық өтінімдерін, оларды 
тұтынушылардың субъектінің атына берген 
сəтінен бастап қарауы жалпы ұзақтығының 
(жұмыс күндерінде) мұндай өтінімдердің саны-
на қатынасы

2 Субъектінің поезды техникалық 
жəне/немесе коммерциялық 
тексеруге беру уақыты туралы 
тұтынушыға алдын ала хабардар 
ету мерзімі

Есептік жылы субъектінің тұтынушыны 
(тұтынушының темір жолдарды пайдалануы 
басталғанға дейін) алдын-ала хабарландырудың 
жалпы ұзақтығының (жұмыс күндерінде) есептік 
жылғы барлық тексерулердің санына қатынасы

3 Поездардың қозғалысының 
бекітілген кестесінен тұтынушыға 
қызмет көрсетудің ауытқу ұзақтығы

Есептік жылы поездардың қозғалысы бекітілген 
кесте бойынша тұтынушыларға қызмет көрсету-
дің ауытқуының жалпы ұзақтығының (жұмыс 
күндерінде) есептік жылы мұндай ауытқу лар дың 
барлық жағдайларының санына қатынасы 

13-нысан. Бəсекелес кірме жол болмаған жағдайда, кірме жолдар саласында мына-
дай көрсетілетін қызметтердің сапа стандарттары көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі:

бəсекелес кірме жол болмаған жағдайда, жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме 
жолды беру;

бəсекелес кірме жол болмаған жағдайда маневрлік жұмыстар, тиеу-түсіру, тасы-
малдау процесінің басқа да технологиялық операциялары үшін, сондай-ақ тасымал-
дау процесінің технологиялық операцияларында көзделмеген жылжымалы құрамның 
тұрағы үшін кірме жолды беру 
№ Көрсетілетін қызмет сапасы 

стандартының көрсеткіші
Көрсеткішті есептеу формуласы

1 Кірме жолдарға рұқсат алуға 
арналған тұтынушының өтінішін 
субъектінің қарауы мерзімі 

Субъект есептік жылда шешім қабылдаған, 
тұтынушылардың субъектінің қызметін рұқсат 
алуға арналған барлық өтініштерін, олардың су-
бъектінің атына түскен сəтінен бастап қарауы 
жал пы ұзақтығының (жұмыс күндерінде) тұты-
ну  шылардың мұндай өтініштерінің санына 
қатынасы 

2 Субъектінің кірме жол қызметін 
ұсынуды жоспарлы тоқтата тұру 
туралы тұтынушыны алдын ала 
хабардар ету мерзімі 

Есептік жылы субъектінің тұтынушыны алдын-
ала хабардар етуінің (қызмет көрсетуді жо-
спарлы тоқтата тұру нақты басталғанға дейін 
тұтынушылардың хабарлама алған сəтінен ба-
стап) жалпы ұзақтығының (жұмыс күндерінде) 
есепті жылдағы барлық жоспарлы тоқтату саны-
на қатынасы

3 Субъектінің қызмет көрсету шарты 
бойынша міндеттемелерді бұзуы 
арқылы туындаған залалдарды 
өтеу туралы тұтынушының өтінішін 
субъектінің қарауы мерзімі

Субъект есептік жылы шешім қабылдаған, 
субъектінің қызмет көрсету шарты бойынша 
міндеттемелерді бұзуы арқылы туындаған залал-
дарды өтеу туралы тұтынушылардың өтініштерін, 
мұндай өтініштер келіп түскен кезден бастап 
субъектінің қарауы жалпы ұзақтығының (жұмыс 
күндерінде) тұтынушылардың мұндай өтініштер 
санына қатынасы 

14-нысан. Халықаралық жəне транзиттік ұшуларға аэронавигациялық қызмет 
көрсетуді жəне əуеайлақ маңындағы əуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет 
көрсетуді қоспағанда, аэронавигация саласындағы халықаралық ұшуды жүзеге асы-
ратын əуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан 
Республикасының əуе кеңістігіндегі əуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету 
жөніндегі көрсетілетін қызметтің сапа стандарты көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі
№ Көрсетілетін қызмет сапасы 

стандартының көрсеткіші
Көрсеткішті есептеу формуласы

1 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2016 жылғы 11 наурыздағы № 136 
қаулысымен бекітілген Азаматтық ави-
ация саласындағы ұшу қауіпсіздігі 
жөніндегі бағдарламада көзделген ұшу 
қауіпсіздігінің нысаналы (ең төмен) 
деңгейі А, В, С, D күрделілік сыныбының 
көрсеткіштерін арттыру

2,31х10-8 ҰҚҰ жүйесінің тікелей ықпалы 
бар АО;
2,31х10-5 ҰҚҰ жүйесінің тікелей ықпалы 
бар күрделі инциденттер;
2,31х10-4 ҰҚҰ жүйесінің тікелей ықпалы 
бар маңызды инциденттер;
2,31х10-2 ҰҚҰ жүйесінің тікелей ықпалы бар 
елеулі инциденттер

15-нысан. Порттар, əуепорттар саласында кейіннен порттан шығып танкерге/тан-
керден құбыржолдар арқылы мұнайды жəне мұнай өнімдерін ауыстырып тиеу үшін 
кеменің теңіз портына кіргені үшін (кеменің кіруі) көрсетілетін қызметтің сапа стандарты 
көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі 
№ Көрсетілетін қызмет сапасы 

стандартының көрсеткіші
Көрсеткішті есептеу формуласы

1 Тұтынушының мұз өткізуге 
арналған өтінішін қарауы 
мерзімі 

Субъект есептік жылда шешім қабылдаған, 
тұтынушылардың мұз өткізуге арналған барлық 
өтінімдерін, олардың субъектінің атына келіп түскен 
сəтінен бастап қарауының жалпы ұзақтығының 
(жұмыс күндерінде) тұтынушылардың мұндай 
өтінімдерінің санына қатынасы 

2 Тұтынушының 
радиолокациялық өткізуге 
арналған өтінімін қарау мерзімі

Субъект есептік жылда шешім қабылдаған, 
тұтынушылардың радиолокациялық өткізуге 
арналған өтінімдерін, олардың субъектінің аты-
на келіп түскен сəтінен бастап қарауының жалпы 
ұзақтығының (жұмыс күндерінде) тұтынушылардың 
мұндай өтінімдерінің санына қатынасы

3 Кеменің портқа келуін ресімдеу 
ұзақтығы

Есептік жылы субъект кеменің портқа келуін куəлан-
дыратын құжат бергенге дейін тұтынушылардың 
ресімдеуге өтінімдер берген сəтінен бастап кеменің 
портқа келуін ресімдеудің жалпы ұзақтығының 
(жұмыс күндерінде) есептік жылы портқа кірген 
барлық кемелердің санына қатынасы 

4 Кеменің порттан шығуын 
ресімдеудің ұзақтығы 

Субъект кеменің порттан шыққанын куəландыратын 
құжатты беру сəтіне дейін тұтынушылардың 
ресімдеуге өтінімдер берген сəтінен бастап кеменің 

порттан шыққанын ресімдеудің жалпы ұзақтығының 
(жұмыс күндерінде) есептік жылы порттан шығатын 
барлық кемелердің санына қатынасы

5 Субъектінің тұтынушыны 
портқа кіреберістегі мұзды 
жағдай туралы алдын ала ха-
бардар ету мерзімі 

Есептік жылы субъект тұтынушыларды портқа 
кіреберістегі мұзды жағдай туралы хабардар ететін 
кеменің портқа кіруіне дейінгі жалпы ұзақтығының 
(сағатпен) есептік жылы портқа кіре берістегі мұзды 
жағдай кезінде портқа кіретін барлық кемелердің 
санына қатынасы 

16-нысан. Порттар, əуежайлар саласында Қазақстан Республикасының əуежай-
ларында коммерциялық емес мақсаттарда техникалық қонуды жүзеге асыра отырып, 
Қазақстан Республикасының əуе кеңістігі арқылы транзиттік ұшып өтуді жүзеге асыратын 
жəне халықаралық бағыттар бойынша авиатасымалдарға қызмет көрсетуді қоспағанда, 
əуе кемесінің ұшуы мен қонуын қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтің сапа 
стандарты көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі
№ Көрсетілетін қызмет сапасы 

стандартының көрсеткіші
Көрсеткішті есептеу формуласы

1 Тұтынушының субъектінің ұшу-қону 
жолағын, рульдік жолдарды, пер-
рондарды тұтынушыға беруін күту 
ұзақтығы

Тұтынушының субъектінің ұшу-қону жолағын, 
рульдік жолдарды, перрондарды тұтынушыға 
беруін күткен есептік жыл ішіндегі жалпы 
ұзақтығының (сағатпен) есептік жылы ұшу-қону 
жолағын, рульдік жолдарды, перрондарды 
тұтынушыға ұсынудың барлық жағдайларының 
санына қатынасы 

2 Аэродромды жарық техникалық 
қамтамасыз етуді тоқтатудың 
ұзақтығы

Есептік жыл ішіндегі аэродромды жарық 
техникалық қамтамасыз етуді тоқтатудың жал-
пы ұзақтығының (сағатпен) есептік жыл ішіндегі 
мұндай тоқтатуларға қатынасы

3 Тұтынушы субъектінің қонатын 
əуежайда өңдеуге (тиеуге жəне/
немесе түсіруге) жататын жүктер 
(пошталар) болған жағдайда жо-
лаушылар тасымалдайтын əуе 
кемесіне, қонғаннан кейін үш 
сағатқа субъектінің əуеайлақтан 
тұрақ орнын беруін күтудің 
ұзақтығы 

Есептік жыл ішінде тұтынушылар қонатын 
əуежайда өңдеуге (тиеуге жəне/немесе 
түсіруге) жататын жүктер (пошталар) болған 
жағдайда, жолаушылар тасымалдайтын əуе 
кемесіне қонғаннан кейін үш сағатқа субъектінің 
тұрақ орнын беруін күтудің жалпы ұзақтығының 
(сағатпен) есептік жылы əуежайда барлық 
мұндай қонулардың санына қатынасы 

4 Субъекті қонатын əуежайда 
өңдеуге (тиеуге жəне/немесе 
түсіруге) жататын жүктер (по-
шталар) болған жағдайда, əуе 
кемесіне қонғаннан кейін жүк тасы-
малдайтын жəне жүк-жолаушылар 
тасымалдайтын əуе кемелерінің 
сертификатталған үлгілері үшін 
алты сағатқа тұрақ орнын беруді 
тұтынушының күтуінің ұзақтығы 

Тұтынушылар күткен есептік жыл ішінде 
субъектімен қонатын əуежайда өңдеуге (ти-
еуге жəне/немесе түсіруге) жататын жүктер 
(пошталар) болған жағдайда, əуе кемесіне 
қонғаннан кейін тұтынушының жүк тасымал-
дайтын жəне жүк-жолаушылар тасымалдайтын 
əуе кемелерінің сертификатталған үлгілері үшін 
алты сағатқа тұрақ орнын беруінің ұзақтығының 
(сағатпен) есептік жылы əуежайда барлық 
мұндай қонулардың санына қатынасы 

5 Субъектінің өңдеуге жататын 
жүктер (пошталар) болмаған 
жағдайда жүк тасымалдайтын жəне 
жүк-жолаушылар тасымалдайтын 
əуе кемелерінің сертификатталған 
үлгілері үшін алты сағатқа тұрақ 
орнын беруін тұтынушының күтуінің 
ұзақтығы 

Тұтынушылар күткен есептік жыл ішінде 
субъектінің қонатын əуежайда өңдеуге жата-
тын жүктер (пошталар) болмаған жағдайда, 
тұтынушылардың жүк тасымалдайтын 
жəне жүк-жолаушылар тасымалдайтын əуе 
кемелерінің сертификатталған үлгілері үшін 
алты сағатқа тұрақ орнын берудің жалпы 
ұзақтығының (сағатпен) есептік жылы əуежайда 
барлық мұндай қонулардың санына қатынасы

17-нысан. Порттар, əуежайлар саласында Қазақстан Республикасының əуежай-
ларында коммерциялық емес мақсаттарда техникалық қонуды жүзеге асыра отырып, 
Қазақстан Республикасының əуе кеңістігі арқылы транзиттік ұшып өтуді жүзеге асы-
ратын жəне халықаралық бағыттар бойынша əуе тасымалдарына қызмет көрсетуді 
қоспағанда, авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызмет 
сапасы стандарты көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі
№ Көрсетілетін қызмет сапасы 

стандартының көрсеткіші
Көрсеткішті есептеу формуласы

1 Жолаушыларды, олардың 
қол жүгі мен багажын қарап 
тексеруді жүргізудің ұзақтығы

Есептік жылы жолаушыларды, олардың қол жүгі 
мен багажын қарап тексеру жүргізудің жалпы 
ұзақтығының (сағатпен) есептік жылдағы барлық 
жолаушылар санына қатынасы

2 Əуе кемесін, жүктерді, пошта-
ны жəне борттық тамақтануды 
ұшу алдында қарап тексеру 
жүргізудің ұзақтығы

Есептік жылы əуе кемесін, жүктерді, поштаны жəне 
борттық тамақтануды ұшу алдындағы қарап тек-
серуді жүргізудің жалпы ұзақтығының (сағатпен) 
есептік жылдағы барлық əуе кемелерінің санына 
қатынасы 

3 Бір тұтынушыға қызмет 
көрсетуді тоқтатудың ұзақтығы

Бір жыл ішіндегі қызмет көрсетудің барлық (жос-
парлы жəне жоспардан тыс) тоқтатуларының ұзақ-
тығының тұтынушылардың жалпы санына қатынасы 

4 Бір тұтынушыға қызмет 
көрсетуді тоқтатудың жиілігі

Бір жыл ішіндегі қызмет көрсетудің барлық (жоспар-
лы жəне жоспардан тыс) тоқтатуларының жалпы 
санының тұтынушылардың жалпы санына қатынасы 

18-нысан. Порттар, əуежайлар саласында Қазақстан Республикасының əуежайла-
рында коммерциялық емес мақсаттарда техникалық қонуды жүзеге асыра отырып, 
Қазақстан Республикасының əуе кеңістігі арқылы транзиттік ұшып өтуді жүзеге асы-
ратын жəне халықаралық бағыттар бойынша əуе тасымалдарына қызмет көрсетуді 
қоспағанда, қонатын əуежайда өңдеуге (тиеуге жəне/немесе түсіруге) жататын жүктер 
(пошталар) болған жағдайда, жолаушылар тасымалдайтын əуе кемесіне қонғаннан 
кейін үш сағаттан жəне жүк тасымалдайтын жəне жүк-жолаушылар тасымалдайтын 
əуе кемелерінің сертификатталған түрлері үшін алты сағаттан астам тұрақ орнын беру 
жөніндегі көрсетілетін қызмет сапасы стандарты көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі
№ Көрсетілетін қызмет сапасы 

стандартының көрсеткіші
Көрсеткішті есептеу формуласы

1 Субъектінің тұтынушының 
əуеайлақта тұрақ орнын беруге 
арналған өтінімін қарау мерзімі

Есепті жылы субъект шешім қабылдаған, 
тұтыну шылардың əуеайлақта тұрақ орнын бе-
руге арналған өтінімдерін, тұтынушылардың 
өтінімдерді субъектінің атына берген сəтінен 
бастап субъектінің қарауының есепті жылы жал-
пы ұзақтығының (жұмыс күндерінде) тұтыну шы-
лардың мұндай өтінімдерінің санына қатынасы 

2 Қонатын əуежайда өңдеуге (тиеу-
ге жəне/немесе түсіруге) жата-
тын жүктер (пошталар) болған 
жағдайда, жолаушылар тасымал-
дайтын əуе кемесіне қонғаннан 
кейін үш сағаттан аса субъектінің 
тұрақ орнын беруін тұтынушының 
күтуінің ұзақтығы

Есепті жыл ішінде қонатын əуежайда өңдеуге 
(тиеуге жəне/немесе түсіруге) жататын жүктер 
(пошталар) болған жағдайда, жолаушылар та-
сымалдайтын əуе кемесіне қонғаннан кейін үш 
сағаттан аса субъектінің тұрақ орнын беруін 
тұтынушының күтуінің жалпы ұзақтығының 
(сағатпен) барлық мұндай тұрақ орындарының 
санына қатынасы

3 Қонатын əуежайда өңдеуге (тиеу-
ге жəне/немесе түсіруге) жата-
тын жүктер (пошталар) болған 
жағдайда, əуе кемесіне қонғаннан 
кейін жүк тасымалдайтын жəне 
жүк-жолаушылар тасымалдайтын 
əуе кемелерінің сертификатталған 
үлгілері үшін субъектінің алты 
сағаттан артық тұрақ орнын беруін 
тұтынушының күтуінің ұзақтығы

Есепті жыл ішінде тұтынушылардың қонатын 
əуежайда өңдеуге (тиеуге жəне/немесе түсіруге) 
жататын жүктер (пошталар) болған жағдайда, 
əуе кемесіне қонғаннан кейін жүк тасымалдай-
тын жəне жүк-жолаушылар тасымалдайтын əуе 
кемелерінің сертификатталған үлгілері үшін 
алты сағаттан артық тұрақ орнын субъектінің 
беруін күтуінің жалпы ұзақтығының (сағатпен) 
есептік жылдағы барлық мұндай қонулардың 
санына қатынасы 

4 Базалық əуеайлақта əуе 
кемесіне тұрақ орнының 
уақтылы берілмеуіне қатысты 
тұтынушының өтінішін субъектінің 
қарауы мерзімі 

Есепті жылы субъект шешім қабылдаған, тұты-
нушылардың базалық əуеайлақта əуе кемесіне 
уақтылы тұрақ орнын беруге арналған өтініштерін 
субъектінің қарауы мерзімінің жал пы ұзақтығының 
(жұмыс күндерінде) тұтыну шы лардың барлық 
мұндай өтініштерінің санына қатынасы 

19-нысан. Порттар, əуежайлар саласында халықаралық бағыттарды қоспағанда, əуе 
кемесіне базалық əуеайлақта тұрақ орнын беру жөніндегі көрсетілетін қызмет сапасы 
стандарты көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі
№ Көрсетілетін қызмет сапасы 

стандартының көрсеткіші
Көрсеткішті есептеу формуласы

1 Тұтынушының базалық 
əуеайлақта əуе кемелеріне тұрақ 
орнын беруге арналған өтінімін 
субъектінің қарауы мерзімі

Есепті жыл ішінде субъект шешім қабылдаған 
тұтынушының базалық əуеайлақта əуе 
кемеле ріне тұрақ орнын беруге арналған 
өтінімін субъектінің қарауы мерзімінің жалпы 
ұзақтығының (жұмыс күндерінде) тұтынушы-
лардың мұндай өтінімдерінің санына қатынасы

2 Базалық əуеайлақта əуе кемесіне 
тұрақ орнын субъектінің беруін 
тұтынушының күтуінің ұзақтығы

Есепті жыл ішінде базалық əуеайлақта əуе 
кемесіне тұрақ орнын субъектінің беруін 
тұтынушының күтуінің жалпы ұзақтығының 
(сағатпен) есепті жылы барлық мұндай 
орындардың санына қатынасы 

3 Базалық əуеайлақта əуе 
кемесіне тұрақ орнының 
уақтылы берілмеуіне қатысты 
тұтынушының өтінішін субъектінің 
қарауы мерзімі

Есепті кезеңде субъект шешім қабылдаған, 
əуе кемелеріне тұрақ орындарының уақтылы 
берілмеуіне қатысты тұтынушылардың өтініш-
терін субъектінің қарауының жалпы ұзақтығының 
(жұмыс күндерінде) есептік жылдағы тұтынушы-
лардың мұндай өтініштерінің санына қатынасы 

20-нысан. Телекоммуникация желілерін жалпы пайдаланудағы телекоммуникация 
желісіне қосуға технологиялық жағынан байланысты кəбілдік кəріздер мен өзге де 
негізгі құралдарды мүліктік жалдауға (жалға) немесе пайдалануға беру жөніндегі сала-
да телефон кəрізін пайдалануға беру жөніндегі көрсетілетін қызмет сапасы стандарты 
көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі
№ Көрсетілетін қызмет сапасы 

стандартының көрсеткіші
Көрсеткішті есептеу формуласы

1 Көрсетілетін қызметке рұқсат 
алуға арналған тұтынушының 
өтінішін субъектінің қарауы 
мерзімі

Есепті жылы субъект шешім қабылдаған, 
тұтынушылардың субъектінің көрсетілетін қызметіне 
рұқсат алуға арналған барлық өтініштерін, олардың 
субъектінің атына түскен сəтінен бастап субъектінің 
қарауының жалпы ұзақтығының (жұмыс күндерінде) 
тұтынушылардың мұндай өтініштерінің санына 
қатынасы 

2 Субъектінің тұтынушыға 
субъектінің көрсетілетін 
қызметтеріне қосылуға 
арналған техникалық шарттар-
ды беруінің ұзақтығы

Есепті жылы көрсетілетін қызметтерге қол жеткізуге 
арналған тұтынушылардың өтінімдері алынған кез-
ден бастап субъектінің көрсетілетін қызметтеріне 
тұтынушыларды қосуға арналған техникалық 
шарттарды берудің жалпы ұзақтығының (жұмыс 
күндерінде) есепті жылы тұтынушылардың 
өтініштерінің санына қатынасы 

3 Тұтынушының кінəсінен пай-
да болған телефон (кəбілдік) 
кəрізіндегі авариялық жағдайда 
субъектінің əрекет ету мерзімі 

Тұтынушыдан авариялық жағдай туындағаны туралы 
сигнал алған кезден бастап мұндай жағдайлардың 
себептерін жою сəтіне дейін тұтынушының кінəсінен 
пайда болған телефон (кəбілдік) кəрізіндегі 
авариялық жағдайда субъектінің əрекет етуінің жал-
пы ұзақтығының есептік жылдағы барлық авариялық 
жағдайлар санына қатынасы

4 Тұтынушының кінəсінен пай-
да болған телефон (кəбілдік) 
кəрізіндегі ақаулар мен 
зақымдалуларға субъектінің 
əрекет ету мерзімі 

Ақаулар жəне зақымдар анықталған кезден бастап 
олардың себептері жойылғанға дейін тұтынушының 
кінəсінен пайда болған телефон (кəбілдік) кəрізіндегі 
ақаулар мен бүлінгендерге субъектінің əрекет етуінің 
жалпы ұзақтығының есептік жылы барлық анық-
талған ақаулар жəне зақымдар санына қатынасы

5 Ұсынылған қызмет үшін 
туындаған берешек туралы 
субъектімен тұтынушыны ал-
дын ала хабардар ету мерзімі

Есепті жылы субъектінің тұтынушыны (тұтынушылар-
мен хабарлама алған кезден бастап ұсынылған 
қызмет үшін іс жүзінде берешек туындағанға дейін) 
алдын ала хабардар етудің жалпы ұзақтығының 
(жұмыс күндерінде) қызмет үшін төлеу мерзімін 
өткізіп алғаны үшін қызметті көрсетуді барлық 
тоқтату санына қатынасы 

21-нысан. Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеу жəне Қазақстан 
Республикасының шегінен тыс жерге экспорттау мақсатында мұнайды жəне (немесе) 
мұнай өнімдерін тасымалдауды қоспағанда, оларды магистральдық құбырлар арқылы 
тасымалдау саласындағы магистральдық құбыржолдар арқылы мұнай тасымалдау 
жөніндегі қызметтер үшін сапа стандарты көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі: 

бірыңғай маршруттау бойынша операторлық қызмет;
мұнайды магистральдық құбыржол жүйесі арқылы қайта айдау;
мұнайды теміржол цистерналарынан құйып алу;
мұнайды теміржол цистерналарына құю;
мұнайды танкерлерге құю;
мұнайды автоцистерналардан құйып алу;
мұнайды автоцистерналарға құю;
мұнайды сақтау;
мұнайды ауыстырып құю;
мұнайды араластыру

№ Көрсетілетін қызмет сапасы 
стандартының көрсеткіші

Көрсеткішті есептеу формуласы 

1 Магистральдық құбыр арқылы 
мұнайды жəне (немесе) мұнай 
өнімдерін тасымалдауды біржақты 
тоқтата тұру туралы тұтынушыға 
субъектінің алдын ала хабардар 
ету мерзімі 

Есепті жылы магистральдық құбыр арқылы 
мұнайды жəне (немесе) мұнай өнімдерін 
тасымал дауды біржақты тоқтата тұру туралы 
тұтынушыға субъектінің алдын ала хабарлама 
ұсынатын жалпы ұзақтығының (жұмыс күнде-
рінде) есепті жылдағы мұндай тоқтату лардың 
санына қатынасы 

2 Субъектінің қызмет көрсету шар-
ты бойынша міндеттемелерді 
бұзуынан туындаған залалдарды 
өтеу туралы тұтынушының өтінішін 
субъектінің қарауы мерзімі

Субъектінің қызмет көрсету бойынша шарттың 
міндеттемелерін бұзуынан туындаған залал-
дарды өтеу туралы, есепті жылы субъект шешім 
қабылдаған тұтынушылардың өтініштерін, 
мұндай өтініштер келіп түскен кезден ба-
стап субъектінің қарауы жалпы ұзақтығының 
(жұмыс күндерінде) тұтынушылардың мұндай 
өтініштерінің санына қатынасы 

3 Апаттардың салдарынан мұнай 
жəне (немесе) мұнай өнімдерін 
тасымалдау бойынша қызметтер 
көрсету тоқтатыла тұрған жағ-
дайда, магистральдық құбыр 
арқылы мұнайды жəне (немесе) 
мұнай өнімдерін тасымалдауды 
авариялық үзуге əрекет ету мерзімі 

Есепті жылы тасымалдау толық қалпына кел-
генге дейін авария нəтижесінде мұнайды жəне 
(немесе) мұнай өнімдерін тасымалдау бойынша 
қызметтер көрсету тоқтатыла тұрған жағдайда 
мұнай жəне (немесе) мұнай өнімдерін тасымал-
дау үзілген кезден бастап жалпы ұзақтығының 
(сағатпен) есепті жылғы апаттық тоқтату саны-
на қатынасы 

4 Бір тұтынушыға қызмет көрсетуді 
тоқтату ұзақтығы

Бір жыл ішіндегі қызмет көрсетудің барлық (жо-
спарлы жəне жоспардан тыс) тоқтатуларының 
жалпы санының тұтынушылардың жалпы саны-
на қатынасы 

22-нысан. Сумен жабдықтау жəне (немесе) су бұру саласындағы мынадай 
көрсетілетін қызметтердің сапа стандарттары көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі 

суды магистральдық құбыржолдары арқылы беру 
суды арналар арқылы беру 

№ Көрсетілетін қызметтердің сапа 
стандартының көрсеткіші

Көрсеткішті есептеу формуласы

1 Көрсетілетін қызметке қол жеткізуді 
алуға тұтынушының өтінімін 
субъектінің қарау мерзімі

Есепті жылы субъекті олар бойынша шешім 
қабылдаған, тұтынушылардың субъектінің 
көрсетілетін қызметіне қол жеткізуді алуға

барлық өтінімдерін олар субъектінің атына 
түскен кезден бастап субъектінің қарауының 
жалпы ұзақтығының (жұмыс күндерінде) есепті 
жылы тұтынушылардың мұндай өтінімдерінің 
санына қатынасы

2 Тұтынушыдан өтініш алған кез-
ден бастап субъектінің жы-
лумен жабдықтау желілеріне 
тұтынушылардың объектілерін 
қосудың техникалық шарттарын 
тұтынушыға беру мерзімі

Есепті жылы субъекті оларды беру тура-
лы шешім қабылдаған, тұтынушылардан 
өтініштер алған кезден бастап субъектінің 
сумен жабдықтау желілеріне тұтынушылардың 
объектілерін қосуға техникалық шарттар 
берудің жалпы ұзақтығының есепті жылы 
тұтынушылардың барлық өтінімдерінің саны-
на қатынасы 

3 Төлемегені үшін қызмет көрсетуді 
тоқтата тұру жағдайларын 
қоспағанда, субъектінің тұтынушыға 
қызмет көрсетуді бір тəуліктен 
астам тоқтата тұру туралы алдын 
ала хабарлау мерзімі

Субъекті тұтынушыларды мұндай тоқтата тұру 
хабарлаған, төлемегені үшін қызмет беруді 
тоқтату жағдайларын қоспағанда, субъектінің 
қызмет көрсетуді бір тəуліктен астам тоқтата 
тұрған кезге дейін тұтынушыларға алдын ала 
хабарлаудың жалпы ұзақтығының (күнтізбелік 
күндерде) есепті жылы тұтынушыларға қызмет 
көрсетуді барлық тоқтатудың санына қатынасы 

4 Қызметті көрсетуді тоқтата тұру 
себебін жойған кезден бастап 
тұтынушыға қызмет көрсетуді 
субъектінің қалпына келтіру мерзімі 

Қызмет көрсетуді тоқтата тұру себептерін 
жойған кезден бастап субъектінің қызмет 
көрсетуді толық қалпына келтіргенге дейінгі 
жалпы ұзақтықтың (күнтізбелік күндерде) 
есепті жылы мұндай тоқтата тұрудың санына 
қатынасы 

5 Тұтынушының сумен жабдықтау 
жəне (немесе) су бұру жүйесі 
құрылысының жұмысында туын-
даған ақаулар туралы шағымына 
мұндай шағымды кəсіпорынның 
кеңсесі арқылы жазбаша нысанда 
немесе диспетчер арқылы ауыз-
ша нысанда алған кезден бастап 
субъектінің ден қою мерзімі

Субъекті су бұру жүйесі құрылысының 
жұмысында туындаған ақаулар туралы 
тұтынушылардың шағымдарын алған кез-
ден бастап осы құрылыстың жұмысы толық 
қалпына келгенге дейін жалпы ұзақтығының 
(ауызша өтініш берген кезде сағатпен 
жəне жазбаша өтініш берген кезде жұмыс 
күндерінде) есепті жылы мұндай барлық келіп 
түскен шағымдардың санына қатынасы

23-нысан. Сумен жабдықтау жəне (немесе) су бұру саласындағы суды тарату-
шы желілер арқылы беру бойынша көрсетілетін қызметтердің сапа стандарттары 
көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі:
№ Көрсетілетін қызметтің сапа 

стандартының көрсеткіші
Көрсеткішті есептеу формуласы

1 Субъектінің қызметке қол жеткізуді 
алуға тұтынушының өтінімін қарау 
мерзімі

Есепті жылы субъекті олар бойынша шешім 
қабылдаған субъектінің көрсетілетін қызметіне 
қол жеткізуді алуға тұтынушылардың барлық 
өтінімдерін олар субъектінің атына түскен кезден 
бастап қарауының жалпы ұзақтығының (жұмыс 
күндерінде) есепті жылы тұтынушылардың 
мұндай өтінімдерінің санына қатынасы

2 Тұтынушыдан өтінім алған 
кезден бастап субъектінің су-
мен жабдықтау желілеріне 
тұтынушының объектілерін 
қосуға техникалық шарттарды 
тұтынушыға беру мерзімі

Есепті жылы субъекті оларды беру тура-
лы шешім қабылдаған, тұтынушылардан 
өтініштер алған кезден бастап субъектінің 
сумен жабдықтау желілеріне тұтынушының 
объектілерін қосуға техникалық шарттар берудің 
жалпы ұзақтығының (жұмыс күндерінде) мұндай 
өтініштердің санына қатынасы 

3 Төлемегені үшін қызмет көрсетуді 
тоқтата тұру жағдайларын 
қоспағанда, субъектінің 
тұтынушыға қызмет көрсетуді бір 
тəуліктен астам тоқтата тұру тура-
лы алдын ала хабарлау мерзімі

Есепті жылы мұндай тоқтата тұру тура-
лы тұтынушыларға субъекті хабарлайтын, 
төлемегені үшін қызмет көрсетуді тоқтата 
тұру жағдайларын қоспағанда, субъектінің 
тұтынушыға қызмет көрсетуді бір тəуліктен астам 
тоқтата тұру туралы алдын ала хабарлауының 
жалпы ұзақтығының (күнтізбелік күндерде) есепті 
жылы тұтынушыларға қызмет көрсетудің барлық 
тоқтата тұрудың санына қатынасы 

4 Қызмет көрсетуді тоқтата тұру 
себептерін жойған кезден бастап 
тұтынушыға қызмет көрсетуді 
субъектінің қалпына келтіру 
мерзімі 

Қызмет көрсетуді тоқтата тұру себептерін жойған 
кезден бастап субъекті қызмет көрсетуді толық 
қалпына келтіргенге дейінгі жалпы ұзақтықтың 
(күнтізбелік күндерде) есепті жылғы барлық 
мұндай тоқтатудың санына қатынасы 

5 Тұтынушының сумен жабдықтау 
жəне (немесе) су бұру жүйесі 
құрылысының жұмысында туын-
даған ақаулар туралы шағымына 
мұндай шағымды кəсіпорынның 
кеңсесі арқылы жазбаша нысанда 
немесе диспетчер арқылы ауыз-
ша нысанда алған кезден бастап 
субъектінің ден қою мерзімі

Субъектінің сумен жабдықтау жəне (немесе) су 
бұру жүйесі құрылысының жұмысында туындаған 
ақаулар туралы тұтынушылардың шағымдарын 
алған кезден бастап осы құрылыстың жұмысын 
толық қалпына келтіргенге дейін (ауызша өтініш 
кезінде сағаттарда жəне жазбаша өтініш кезінде 
жұмыс күндерінде) есепті жылы барлық мұндай 
шағымдардың санына қатынасы

6 Тұтынушының есепке алу 
аспаптарының жұмысында 
туындаған ақаулар туралы 
шағымына мұндай шағымды алған 
кезден бастап субъектінің ден 
қою мерзімі

Субъекті есепке алу аспаптарының жұмысында 
туындаған ақаулар туралы тұтынушылардың 
шағымдарын алған кезден бастап осы аспаптың 
жұмысы толық қалпына келтірілгенге дейінгі жал-
пы ұзақтығының (сағатпен) есепті жылы түскен 
барлық шағымдардың санына қатынасы 

24-нысан. Сумен жабдықтау жəне (немесе) су бұру саласындағы мынадай көрсетілетін 
қызметтердің сапа стандарттары көрсеткіштерінің ең төменгі тізбесі:

гидротехникалық сүйеу құрылыстарының көмегімен жер үстіндегі ағынды суды реттеу;
сарқынды суларды тазарту 

№ Көрсетілетін қызметтің сапа 
стандартының көрсеткіші

Көрсеткішті есептеу формуласы

1 Қызметке қол жеткізуге 
тұтынушының өтінімін субъектінің 
қарау мерзімі

Есепті жылы субъекті оларды беру тура-
лы шешім қабылдаған, тұтынушылардан 
өтініштер алған кезден бастап тұтынушылар 
объектілерін субъектінің су бұру желілеріне 
қосуға техникалық шарттар берудің жалпы 
ұзақтығының (жұмыс күндерінде) тұтынушы-
лардың мұндай өтінімдерінің санына қатынасы 

2 Субъектінің тұтынушыға қызмет 
көрсетуді тоқтата тұру туралы 
тұтынушыға алдын ала хабар-
лау мерзімі 

Есепті жылы субъектінің тұтынушыға алдын ала 
хабарлауының (тұтынушыларға хабарлаған кезден 
бастап қызмет көрсетуді іс жүзінде тоқ тата тұрғанға 
дейін) жалпы ұзақтығының (жұмыс күндерінде) 
есепті жылы тұтынушыларға қызмет көрсетуді 
барлық тоқтата тұрудың санына қатынасы 

3 Қызмет көрсетуді тоқтата тұру 
себептерін жойған кезден бастап 
субъектінің тұтынушыға қызмет 
көрсетуді қалпына келтіру мерзімі

Қызмет көрсетуді тоқтата тұру себептерін 
жойған кезден бастап субъектінің қызмет 
көрсетуді толық қалпына келтіргенге дейінгі жал-
пы ұзақтықтың (жұмыс күндерінде) есепті жылы 
мұндай тоқтата тұрудың санына қатынасы 

25-нысан. Сумен жабдықтау жəне (немесе) су бұру саласындағы сарқынды су-
ларды бұру бойынша көрсетілетін қызметтердің сапа стандарты көрсеткіштерінің ең 
төменгі тізбесі:
№ Көрсетілетін қызметтің сапа 

стандартының көрсеткіші
Көрсеткішті есептеу формуласы

1 Көрсетілетін қызметке қол 
жеткізуге тұтынушының өтінімін 
субъектінің қарау мерзімі

Есепті жылы субъекті олар бойынша шешім 
қабылдаған, субъектінің көрсетілетін 
қызметін алуға тұтынушылардың өтінімдерін 
субъектінің атына түскен кезден бастап 
субъектінің қарауының жалпы ұзақтығының 
(жұмыс күндерінде) тұтынушылардың мұндай 
өтінімдерінің санына қатынасы 

2 Тұтынушыдан өтінім алған 
кезден бастап субъектінің су 
бұру желілеріне тұтынушының 
объектілерін қосуға техникалық 
шарттарды тұтынушыға беру 
мерзімі

Есепті жылы субъекті беру туралы шешім 
қабылдаған, тұтынушылардан өтінім 
алған кезден бастап субъектінің су бұру 
желілеріне тұтынушылардың объектілерін 
қосуға техникалық шарттар берудің жалпы 
ұзақтығының (жұмыс күндерінде) тұтынушы-
лардың мұндай өтінімдерінің санына қатынасы 

3 Субъектінің тұтынушыға қызмет 
көрсетуді тоқтата тұру туралы 
тұтынушыға алдын ала хабар-
лау мерзімі 

Есепті жылы субъектінің тұтынушыға алдын 
ала хабарлауының (тұтынушыларға хабарлаған 
кезден бастап қызмет көрсетуді іс жүзінде 
тоқтатуға дейін) жалпы ұзақтығының (жұмыс 
күндерінде) есепті жылы тұтынушыларға қызмет 
көрсетуді барлық мұндай тоқтата тұрудың са-
нына қатынасы 

4 Қызмет көрсетуді тоқтата тұру 
себептерін жойған кезден бастап 
субъектінің тұтынушыға қызмет 
көрсетуді қалпына келтіру мерзімі 

Қызмет көрсетуді тоқтата тұру себептерін 
жойған кезден бастап субъекті қызмет көрсетуді 
толық қалпына келтіргенге дейінгі жалпы 
ұзақтығының (жұмыс күндерінде) есепті жылғы 
мұндай тоқтата тұрудың санына қатынасы 

Тиісті салада (аяда) табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін 
қызмет терінің стандарттарын қалыптастыру жəне сапасын бағалау əдістемесіне 

3-қосымша

Нысан əкімшілік деректерді жинау үшін арналған

____________________________________________сапа стандарты көрсеткіштерінің
                     (көрсетілетін қызметтің атауы)                нақты жəне жоспарлы мəндері

Нысан қайда ұсынылады: ___________________________________________________ 
  (ведомствоның немесе оның аумақтық бөлімшесінің атауы)
Ұсыну мерзімі: ______________________________
Мақсаты: Көрсетілетін қызметтердің сапа стандартының жобасын қалыптастыру 

Р/с 
№

Көрсет-
кіштің 
атауы

Көрсе-
тілетін 

қызметтің 
сапа стан-
дарты 
көрсет-
кішінің 

формуласы

Ө
лш

ем
 б
ір
лі
гі Орташа 

жылдық 
нақты 
мəндер

Орташа жылдық жоспарлы мəні

1 жыл 
***

2 жыл 
***

3 жыл 
***

4 жыл 
***

5 жыл 
***

т/т
*

те
/т*

*

т/т
*

те
/т*

*

т/т
*

те
/т*

*

т/т
*

те
/т*

*

т/т
*

те
/т*

*

т/т
*

те
/т*

*

Субъектінің атауы_____________________________________________________ 
Мекенжайы__________________________________________________________________
Телефоны ___________________________________________________________________ 
Электрондық пошта мекенжайы_________________________________________________ 
Орындаушының тегі жəне телефоны ____________________________________________
Субъектінің басшысы _________________________________________________________ 
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы)

 Күні « » ______________ 20___жыл
 Мөр орны

Ескерту: 
«Көрсетілетін қызметтің сапа стандарты көрсеткішінің атауы» бағанында ведомство 

бастапқы тізбе жобасының көрсеткіштерін көрсетеді.
Субъектіде бастапқы тізбе жобасын жаңа көрсеткіштермен толықтыру бойынша ұсыныстар 

болған жағдайда, субъект бастапқы тізбе жобасы көрсеткіштерінің астына жаңа жолдар қосады.
«Орташа жылдық нақты құн» бағанында көрсетілетін қызметтің сапа стандартын əзірлеу 

жылының алдындағы жылдың көрсеткіштерінің нақты мəндері көрсетіледі.
«Орташа жылдық жоспарлы мəн» бағанында көрсетілетін қызметтің сапа стандартын 

əзірлеу жылына жəне келесі 4 жылға арналған көрсеткіштердің жоспарлы мəндері көрсетіледі.
Нысаналы міндерді əзірлеу кезінде жоспарлы мəндер болмаған жағдайда нақты міндер 

ғана пайдаланылады. Нақты мəндер есепті кезеңдегі субъектінің нақты көрсеткіштері болып 
ұғындырылады.

Тиісті салада (аяда) табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін 
қызметтерінің стандарттарын қалыптастыру жəне сапасын бағалау əдістемесіне 

4-қосымша
Нысан 

Сауалнама
Құрметті тұтынушы!

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды 
реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті 
___________________________________ 
    көрсетілетін қызметтің атауы
көрсетілетін қызметтің сапа стандартының жобасын əзірлеуді жүзеге асырады, оның 

шеңберінде субъектілердің тұтынушыларына сауалнама жүргізіледі. 

Сауалнаманың мақсаты - ___________________________________ көрсетілетін қызметтің
                                                     көрсетілетін қызметтің атауы
сапа стандартының көрсеткіштері бойынша 
  
тұтынушылардың артықшылықтарын бағалау. 
Өзіңіздің қызметті тұтыну тəжірибеңіз бойынша мына сұрақтарға жауап беріңіз. 
Сіз тұрмыстық  немесе тұрмыстық емес  тұтынушы болып табылатыныңызды 

белгілеңіз. 
Өзіңіз тұтынатын _______________________________ қызметтің əкімшілік-аумақтық бірлігін
                  көрсетілетін қызметтің атауы 
көрсетіңіз. қызметтің атауы
 Сіз қызметтерін қолданатын субъектінің атауы _________________________ .
ЖСН/БСН ___________________,Сізбен хабарласуға болатын 
телефон ______________, электрондық мекенжай ______________.

Р/с 
№

Кө
рс
ет
кіш

тің
 а
та
уы

Ө
лш

ем
 б
ір
лі
гі

Көрсеткіштің мəні
Сіз үшін 

көрсеткіштің 
маңыздылық 

деңгейін көрсетіңіз

Өзіңіздің 
көрсеткіштің ор-
таша жылдық 
нақты құнымен 
қанағаттану 

дəрежесін көрсетіңіз

Ег
ер

 с
із 
қа
на
ға
тт
ан
ба
са
ңы

з н
ем

ес
е 
мү

лд
ем

 
қа
на
ға
тт
ан
ба
са
ңы

з, 
он
да

 с
із 
ұс
ын

ат
ын

 
кө
рс
ет
кіш

тің
 м
ақ
са
тт
ы 
мə

ні
н 
кө
рс
ет
ің
із

О
рт
аш

а 
жы

лд
ық

, н
ақ
ты

 * Орташа жылдық 
жоспарлы мəні *

Ас
а 
ма

ңы
зд
ы

Ө
те

 м
аң
ыз

ды
Са

лы
ст
ыр

ма
лы

 тү
рд
е 

ма
ңы

зд
ы

О
нш

а 
ма

ңы
зд
ы 
ем

ес
М
аң
ыз

ды
 е
ме

с

То
лы

ғы
ме

н 
қа
на
ға
тт
ан
ам

ын

Ж
ар
ты

ла
й 
қа
на
ға
тт
ан
ам

ын
Са

лы
ст
ыр

ма
лы

 тү
рд
е 

қа
на
ға
тт
ан
ам

ын
Қа
на
ға
тт
ан
ба
йм

ын
М
үл
де
м 
қа
на
ға
тт
ан
ба
йм

ын

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3

*респонденттің тұрмыстық / тұрмыстық емес тұтынушы болып табылатынына байланысты 
тұрмыстық / тұрмыстық емес тұтынушыларға арналған мəндер көрсетіледі

(Соңы 19-бетте) 
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Тиісті салада (аяда) табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін 
қызметтерінің стандарттарын қалыптастыру жəне сапасын бағалау əдістемесіне 

5-қосымша

Субъектінің көрсетілетін қызметінің сапа стандартының сақталуы туралы есеп 

Есепті кезең 20 ___ жыл

Индексі: № ОССКУС-1 нысаны
Кезеңдігі: жылдық
Ұсынатын тұлғалар тобы: субъектілер 
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 

Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
комитеті

Ұсыну мерзімі: келесі есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамыры

Р/с 
№

Көрсет-
кіштің 
атауы

Өлшем 
бірлігі

Көрсет-
кіштің 
ныса-
налы 
мəні

Есепті кезеңге 
(жылға) 

арналған ны-
саналы мəннен 
жол берілетін 

ауытқу

Есепті ке-
зең (жыл) 
үшін көр-
сеткіштің 
нақты 
мəні 

Есепті кезеңде 
(жылы) 

көрсеткіштің 
нақты мəнінің 
нақты мəнінен 
нақты ауытқуы

Ау
ы
тқ
у 

се
бе

пт
ер

і
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3

Субъектінің атауы_____________________________________________________ 
Мекенжайы__________________________________________________________________ 
Телефоны ___________________________________________________________________ 
Электрондық почта мекенжайы________________________________________________ 
Орындаушының тегі жəне телефоны ____________________________________________
 Субъектінің басшысы ________________________________________________________

          (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы)
 Күні « » ______________ 20___жыл
 Мөр орны

«Субъектінің көрсететін қызметінің сапа стандартының сақталуы туралы есеп» 
нысанын толтыру бойынша түсініктеме

Нысан мынадай түрде толтырылады:
«№» деген 1-бағанда реті бойынша нөмір көрсетіледі. Келесі ақпарат реті бойынша 

белгіні бұзбауға тиіс;
 «Көрсеткіштің атауы» деген 2-бағанда табиғи монополиялардың тиісті саласындағы 

көрсетілетін қызметтің сапа стандартының көрсеткіштері көрсетіледі;
«Өлшем бірлігі» деген 3-бағанда сапа стандартының тиісті көрсетілетін қызметінің өлшем 

бірлігі көрсетіледі;
«Көрсеткіштің нысаналы мəні» деген 4-бағанда Сапа стандарты көрсеткішінің нысаналы 

мəні көрсетіледі;
«Есепті кезеңге (жылға) арналған нысаналы мəннен жол берілетін ауытқу» деген 5-бағанда 

есепті кезеңге (жылға) арналған нысаналы мəннен жол берілетін ауытқу көрсетіледі;
«Есепті кезең (жыл) үшін көрсеткіштің нақты мəні» деген 6-бағанда есепті кезең (жыл) үшін 

көрсеткіштің нақты мəні көрсетіледі;
«Есепті кезеңде (жылы) көрсеткіштің нақты мəнінің нақты мəнінен нақты ауытқуы» деген 

7-бағанда есепті кезеңде (жылы) көрсеткіштің нақты мəнінің нақты мəнінен нақты ауытқуы 
көрсетіледі;

«Ауытқу себептері» деген 8-бағанда ауытқу себептері көрсетіледі.

 Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 11 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16211 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 17-18-беттерде) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 29 желтоқсан             №445             Астана қаласы

Қазақстан Республикасы 
Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің кейбір 

бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы

бұйырамын: 
1. «Тəулік зоналары бойынша жəне (немесе) оны жеке тұлғалардың тұтыну көлеміне қарай 

электр энергиясына арналған тарифтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың саралау 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі 
төрағасының 2009 жылғы 20 ақпандағы № 57-НҚ бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5602 болып тіркелген, 2009 жылғы 10 сəуірдегі № 53 (1476) 
«Заң газетінде» жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясына тарифтерді жеке тұлғалардың 

оны тұтыну көлеміне қарай саралау қағидаларын бекіту туралы»; 
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Қоса беріліп отырған Энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясына 

тарифтерді жеке тұлғалардың оны тұтыну көлеміне қарай саралау қағидалары бекітілсін»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Тəулік зоналары бойынша жəне (немесе) оны жеке 

тұлғалардың тұтыну көлеміне қарай электр энергиясына арналған тарифтерді энергиямен 
жабдықтаушы ұйымдардың саралау қағидалары осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес редак-
цияда жазылсын.

2. «Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, 
жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін жəне 
тарифтік сметаларды бекіту қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Табиғи 
монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2013 жылғы 17 шілдедегі № 213-НҚ бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8625 болып тіркелген, 2013 
жылғы 20 қарашадағы № 257(28196) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, 

жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін жəне 
тарифтік сметаларды бекіту қағидаларын бекіту туралы;»;

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы 

Заңының 14-1-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына жəне «Мемлекеттік статистика туралы» 
2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) 
тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 
қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 
17-тармағының 254) тармақшасына сəйкес бұйырамын:»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп 
көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алым-
дар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін жəне тарифтік сметаларды бекіту қағидаларында:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, 

жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін жəне 
тарифтік сметаларды бекіту қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Табиғи монополиялар ту-
ралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – Заң) жəне 
табиғи монополиялар саласындағы өзге де нормативтік құқықтық актілерге сəйкес əзірленді.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Осы Қағидаларда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
1) базалық тарифтік смета – Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу 

агенттігі төрағасының 2013 жылғы 25 сəуірдегі № 130-НҚ бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8480 болып тіркелген) Табиғи монопо-
лиялар субъектiлерiнiң реттеліп көрсетiлетiн қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) 
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекiту кезiнде қолданылатын 
шығындарды қалыптастырудың ерекше тəртiбiнің (бұдан əрі – Ерекше тəртіп) талаптарына 
сəйкес қалыптастырылған Субъект тарифтерінiң (бағаларының, алымдар мөлшерлемелерінің) 
шекті деңгейі енгізілген бірінші жылға арналған тарифтік смета;

2) болжанатын тарифтік смета – Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық 
дамуының көрсеткіштері (инфляция) ескеріле отырып қалыптастырылған ұзақ мерзімді кезеңнің 
кейінгі жылдарына арналған тарифтік смета;

3) тарифтік кіріс – уəкiлеттi орган Заңның 18-бабының 7-тармағына сəйкес бекіткен 
тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейі бойынша Субъектінің 
реттеліп көрсетiлетiн қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) көрсетуден алатын кірісі; 

4) тарифтік сметаны жəне (немесе) тарифтің шекті деңгейін түзету – тарифтің бекітілген 
шекті деңгейін ұлғайтпай, тарифтік сметаның көрсеткіштерін жəне (немесе) тарифтің шекті 
деңгейін түзету; 

5) уəкілетті орган – табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты жүзеге асыратын 
мемлекеттік орган;

6) уəкілетті органның ведомствосы – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министр-
лігінің Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитеті;

7) уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі – табиғи монополиялар сала-
сында басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі.

8) электр энергиясын беру – технологиялық тұрғыдан байланысты, электр энергиясын 
электр желілері арқылы беруге жəне (немесе) таратуға бағытталған іс-əрекеттер;

Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан 
Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына сəйкес қолданылады.»;

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Субъектілердің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тауарларына, жұмыстарына) 

тарифтердің (бағалардың, алымдар ставкаларының) шекті деңгейін бекітуге өтінімді ұсыну 
мен қабылдау тəртібі»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін бекітуге 

арналған өтінімге:
1) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін бекіту қажеттігі 

туралы түсіндірме жазба;
2) бес жылдық жəне одан көп мерзімге арналған инвестициялық бағдарламаның (жобаның) 

жобасы не қабылданған шешімнің нөмірі мен күнін көрсете отырып, бекітілген инвестициялық 
бағдарламаның (жобаның) болуын растайтын құжат;

3) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейінің жобасы;
4) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, 

жұмыстардың) тарифтік сметасы;
5) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы №143 бұйрығына 

(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10641 болып тіркелген) 
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бухгалтерлік баланс (бұдан əрі – бухгалтерлік баланс);

6) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 143 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10641 болып тіркелген) 
3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша пайдалар мен шығындар туралы есеп (бұдан əрі – пай-
далар мен шығындар туралы есеп);

7) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 143 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10641 болып тіркелген) 4 
жəне 5-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп 
(тікелей жəне жанама əдіс);

8) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 282 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14590 болып тіркелген) 1-қосымшаға сəйкес статистикалық 
нысан бойынша еңбек жөніндегі есеп (коды 1211101, индексі 1-Т, кезеңділігі тоқсандық);

9) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 143 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10641 болып тіркелген) 
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша капиталдағы өзгерістер туралы есеп (бұдан əрі – 
капиталдағы өзгерістер туралы есеп);

10) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 10 қарашадағы № 165 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16038 болып тіркелген) 1-қосымшаға сəйкес кəсіпорынның 
қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп (коды 271112130, индексі 1-ПФ, кезеңділігі жылдық);

11) Қағидалардың осы тармағының 5) – 7), 9) тармақшаларында көзделген қаржылық 
есептілікке түсіндірме жазба;

12) өзге жəне басқа да шығыстардың таратылып жазылуы;
13) тиісті салада (аяда) қолданылатын үлгі нормалар мен нормативтердің негізінде 

жасалған персонал саны, шикізат, материалдар, отын, энергия қажеттіліктерінің есептері жəне 
техникалық шығындардың есептері;

14) негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін ағымдағы жəне күрделі жөндеулер мен 
басқа да жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарына бағытталған шығындардың жылдық сметасы;

15) есепке алу саясаты (ол болған жағдайда);
16) қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасына пайда мөлшерлемесінің есебі;
17) инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асырғанға дейін пайдаланылатын жəне 

ұзақ мерзімді кезеңге инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру кезінде пайдалануға 
берілетін негізгі құралдарға амортизациялық аударымдардың жылдарға бөлінген есебі;

18) қарыз ресурстарын қаржыландыру жəне өтеу шарттары (кредиттер үшін пайыздар, 
қаржыландыру кезеңі, комиссиялық төлемдер, өтеу мерзімдері жəне басқалар);

19) табиғи монополия субъектісінің жобалық қуаты туралы жəне оны нақты пайдалану 
туралы деректер;

20) реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарланған көлемін 
растайтын құжаттар (ниет хаттамалары, шарттар, табиғи монополия субъектісінің жалпыға 
бірдей сапалы қызмет көрсету міндетіне жəне мүмкіндіктеріне, тарифтер (бағалар, алымдар 
мөлшерлемелері) деңгейін ұстап тұру немесе өсіру мақсатында көлемін төмендетуге жол бер-
меуге сүйене отырып, тауарларды өндіру көлемінің есептері, тұтыну сұраныстарын маркетингтік 
зерттеу материалдары) қоса беріледі.

Ескертпе: тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін бекітуге 
арналған өтінімге 5) – 12) тармақшаларда көрсетілген құжаттар өткен күнтізбелік екі жыл 
үшін ұсынылады.»;

3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейінің жəне 

тарифтік сметалардың жобасын бекіту тəртібі»;
21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«21. Уəкілетті органның ведомствосы Субъект тарифтерінiң (бағаларының, алымдар 

мөлшерлемелерінің) шекті деңгейінің жəне тарифтік сметаларының жобасын осы Қағидаларға 
сəйкес экономикалық негiзделген есептеулер берiлген жағдайда өтінім берілген сəттен бастап 
күнтізбелік бір жүз қырық бес күннен аспайтын мерзімде қарайды.

Уəкілетті органның ведомствосы табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін 
қызметтеріне тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейлерінің 
жəне тарифтік сметалардың жобаларын төтенше реттеуші шара ретінде шешім қабылдау 
үшін күнтізбелік жиырма күннен асырмай қарайды.

Егер тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) жəне тарифтік сметалардың 
жобаларын қарау кезінде қосымша ақпарат қажет болған жағдайда, уəкілетті органның ве-
домствосы оны Субъектіден бес жұмыс күнінен кем болмайтын мерзімді белгілеп жазбаша 
түрде сұратады.»;

30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«30. Тарифтік сметаны жəне (немесе) тарифтің шекті деңгейін (бағаның, алым мөлшерле-

месінің) көтермей, түзету үшін табиғи монополия субъектісі уəкілетті органның ведомствосына 
ағымдағы жылдың соңына дейін күнтізбелік алпыс күннен кешіктірілмейтін мерзімде тарифтің 
(бағаның, алым мөлшерлемесінің) шекті деңгейін көтермей, тарифтік сметаны жəне (немесе) 
тарифтің (бағаның, алым мөлшерлемесінің) шекті деңгейін түзету туралы ұсыныс жолдайды.

Тарифтік сметаны жəне (немесе) тарифтің (бағаның, алым мөлшерлемесінің) шекті 
деңгейін түзету туралы ұсыныспен өтініш берген кезде табиғи монополия субъектісі уəкілетті 
органға түзетулерді ескере отырып, тарифтің (бағаның, алым мөлшерлемесінің) шекті 
деңгейін көтермей, оның жобасын жəне түзетулерді енгізудің қажеттігін негіздейтін матери-
алдарды ұсынады.

Тарифтік сметаның жəне (немесе) тарифтің (бағаның, алым мөлшерлемесінің) шекті 

деңгейінің ұсынылған жобасы жəне материалдар осы Қағидалардың 17-тармағы 1) тармақша-
сының талаптарына сəйкес келуге тиіс.»;

35-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«35. Тарифтік сметада көзделген, шикізат, материалдар, отын, энергия қажеттіліктерін 

ескере отырып айқындалған шығындар баптарын түзету аталған шығыстардан асып кеткен 
жағдайда не еңсерілмейтін күш мəн-жайларын жəне төтенше жағдайларды қоспағанда, шығыс 
нормаларын бес пайыздан астам төмендеткен жағдайда жүзеге асырылады. 

Субъект табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тау-
арларына, жұмыстарына) тарифтік сметаны орындау туралы есепті Заңның 7-бабының 7-6) 
тармақшасы негізінде уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен өзінің интернет-ресурсында не 
уəкілетті органның интернет-ресурсында орналастырады. 

Субъект тұтынушыларды тарифтік сметаны орындау барысы туралы есепті кезеңінің 
жартыжылдығында бір рет тиісті ақпаратты Заңның 7-бабының 7-7) тармақшасы негізінде 
уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен өзінің интернет-ресурсында не уəкілетті орган 
ведомствосының интернет-ресурсында орналастыру арқылы хабардар етеді.»;

мынадай мазмұндағы 4-тараумен толықтырылсын: 
«4-тарау. Қызметі «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан 

Республикасы Заңының 13-1-бабы 6-тармағының талаптарына сəйкес келмейтін электр энер-
гиясын беру жөніндегі қызметті көрсететін табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін 
қызметіне тарифті немесе оның шекті деңгейін бекіту тəртібі»;

36. Қызметі «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 13-1-бабы 6-тармағының талаптарына сəйкес келмейтін электр энергиясын беру 
жөніндегі қызметті көрсететін табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметіне 
тарифті немесе оның шекті деңгейін бекіту тəртібі қызметі мынадай талаптарға сəйкес келетін 
электр энергиясын беру жөніндегі қызметті көрсететін табиғи монополиялар субъектілерінің 
(бұдан əрі – Компания) тарифін бекіту кезінде қолданылады жəне мыналардың: 

2018 жылғы 1 қаңтардан кешіктірмей, диспетчерлік технологиялық басқарудың; 
2020 жылғы 1 қаңтардан кешіктірмей, электр желілерін, жабдықты, тетіктерді пайдалану-

ды жəне оларға техникалық қызмет көрсетуді, еңбекті қорғауды жəне қауіпсіздік техникасын 
жүзеге асыратын жеке жəне ұжымдық қорғану құралдарымен, арнайы киіммен, аспаптармен 
жəне құрылғылармен қамтамасыз етілген, оқытылған жəне аттестатталған персоналмен 
жасақ талған қызметтердің;

2020 жылғы 1 қаңтардан кешіктірмей, Қазақстан Республикасының электр энергетикасы 
туралы заңнамасына сəйкес желілік қызметтерді көрсетуге желілік оператормен жасалған 
шарттардың; 

2022 жылғы 1 қаңтардан кешіктірмей, желілік операторда жəне өңірлік электр желісі ком-
паниясында орнатылған жүйелермен біріздендіруді қамтамасыз ететін коммерциялық есепке 
алудың автоматтандырылған жүйелерінің, телекоммуникациялар жүйелерінің болуын қамтиды. 

37. Электр энергиясын беру жөніндегі қызметті көрсететін табиғи монополиялар 
субъектілерінің Қағиданың 36-тармағында көзделген талаптарға сəйкессіздігін айқындау 
тəртібін энергетикалық қадағалау жəне бақылау жөніндегі мемлекеттік орган айқындайды. 

38. Энергетикалық қадағалау жəне бақылау жөніндегі мемлекеттік орган уəкілетті органың 
ведомствосына немесе уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесіне электр энер-
гиясын беру жөніндегі қызметті көрсететін табиғи монополиялар субъектілерінің Қағиданың 
36-тармағында көзделген талаптарға сəйкес келмейтіндігі туралы ақпаратты ұсынады. 

39. Уəкілетті органның ведомствосы немесе уəкілетті орган ведомствосының аумақтық 
бөлімшесі Заңның 18-бабының 8-тармағына сəйкес Компанияға Қағидалардың 38-тармағында 
көзделген ақпаратты алған кезден бастап күнтізбелік отыз күн ішінде электр энергиясын 
беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметке тарифті немесе оның шекті деңгейін бекітеді. 

40. Уəкілетті органның ведомствосы немесе уəкілетті орган ведомствосының аумақтық 
бөлімшесі Субъектіге электр энергиясын беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметке тарифті 
немесе оның шекті деңгейін бекіткен кезде мыналарды: 

тауарларды өндіруге жəне көрсетілетін қызметтерге арналған шығындардағы жəне кезең 
шығыстарындағы амортизациялық аударымдарды; 

сыйақы төлеуге арналған шығыстарды (олар болған жағдайда); 
мүлік жəне көлік салықтарын өтеуге арналған шығыстарды; 
негізгі борышты төлеуді (олар болған жағдайда); 
пайданы; 
негізгі құралдар құнының өсуіне алып келетін күрделі шығындарды алып тастайды. 
41. Осы Қағидалардың 40-тармағында көзделген шығындарды қоспағанда, Компанияға 

электр энергиясын беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметке тарифті немесе оның шекті 
деңгейін бекіту туралы шешім Заңның 18-бабына сəйкес уəкілетті орган ведомствосының не-
месе уəкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшесі басшысының не осы Қағидалардың 
4-қосымшасына сəйкес тарифтік сметаны бекітуді, басшының міндетін атқарушы адамның 
бұйрығымен ресімделеді. 

42. Уəкілетті органның ведомствосы немесе уəкілетті орган ведомствосының аумақтық 
бөлімшесі бұйрықты тариф қолданысқа енгізілгенге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей 
Компанияға табыс етеді.

43. Компания электр энергиясын беру жөніндегі қызметке тарифтің өзгеруі туралы ақпа-
ратты тариф қолданысқа енгізілгенге дейін күнтізбелік бес күннен кешіктірмей тұтынушы ның 
назарына жеткізеді.»;

1 жəне 2-қосымшалар осы бұйрыққа 2 жəне 3-қосымшаларға сəйкес редакцияда жазылсын;
Осы Бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес 4-қосымшамен толықтырылсын.
3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-

ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесін ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

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

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

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен кейін 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрінің міндетін атқарушы Р.ДƏЛЕНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Энергетика
министрі _____________ Қ. Бозымбаев
2017 жылғы 29 желтоқсан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 445 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 
2009 жылғы 20 ақпандағы №57-НҚ бұйрығымен бекітілген

Энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясына 
тарифтерді жеке тұлғалардың оны тұтыну көлеміне қарай саралау қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясына тарифтерді жеке 

тұлғалардың оны тұтыну көлеміне қарай саралау қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 2015 
жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексінің (бұдан əрі – Кодекс) 
124-5-бабы 1-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларына жəне «Электр энергетикасы тура-
лы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес 
əзірленген жəне энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясына тарифтерді жеке 
тұлғалардың оны тұтыну көлеміне қарай саралау тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда қолданылатын негізгі ұғымдар:
1) босату тарифі – энергиямен жабдықтаушы ұйым электр энергиясын өткізу үшін 

қолданылатын тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) бағасы;
2) ең жоғары тариф – жеке тұлғалар үшін электр энергиясын тұтыну шамасынан тыс 

тұтынылатын электр энергиясына тариф;
3) ең төмен тариф – жеке тұлғалар үшін электр энергиясын тұтыну шамасы шегінде 

тұтынылатын электр энергиясына тариф;
4) есептеу аспабы көрсеткіштерінің есептік мəні – есептеу аспабы уақытша болмаған не 

нақты көрсеткішті алу мүмкін емес болған жағдайда алдыңғы кезеңдегі электр энергиясының 
орташа тəуліктік шығысын (тұтынылуын) осы кезеңдегі күнтізбелік күндер санына көбейту 
жолымен анықталатын оның көрсеткіштері ретінде қабылданған электр энергиясының көлемі;

5) тұтыну көлемдеріне қарай электр энергиясына сараланған тарифтер (бұдан əрі – 
сараланған тарифтер) – осы Қағидаларға сəйкес жеке тұлғалар үшін қолданылатын, тұтыну 
көлемдеріне қарай əртүрлі электр энергиясына арналған тарифтер; 

6) тұтынушы – электр энергиясын шарт негізінде тұтынатын жеке тұлға;
7) уəкілетті орган – табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын 

мемлекеттік орган;
8) уəкілетті органның ведомствосы – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министр-

лігінің Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитеті;

9) электр энергиясының орташа тəуліктік шығысы (тұтынылуы) – есептеу аспабы жөнделген 
жəне пломбаланған белгілі бір уақыт кезеңіндегі электр энергиясының нақты көлемінің осы 
кезеңдегі күнтізбелік күндердің санына қатынасы ретінде айқындалатын электр энергиясының 
көлемі. Кезең есептеу аспабының алынған көрсеткіштері болған кезде күнтізбелік отыз күн 
есебінен таңдалады;

10) энергиямен жабдықтаушы ұйым – сатып алынған электр энергиясын тұтынушыларға 
сатуды жүзеге асыратын ұйым.

Қағидаларда пайдаланылатын өзге де ұғымдар Заңға сəйкес қолданылады.
3. Осы Қағидаларда пайдаланылған энергиямен жабдықтаушы ұйымдар Кодекстің 124-

5-бабы 1-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларына сəйкес мемлекеттік реттелуге жататын 
ұйымдар болып табылады.

Энергиямен жабдықтаушы ұйым сараланған тарифтерді уəкілетті органның ведомство-
сымен келіскеннен кейін енгізеді. 

4. Энергиямен жабдықтаушы ұйым сараланған тарифтердің қолданылуына байланысты 
кірісті толық алмаған немесе кірісті негізсіз алған жағдайда толық алмаған кірістің сомасы не-
месе негізсіз алынған кірістің сомасы босату тарифінің тиісті өзгерісінің есебінен тарифтерді 
кезекті қайта қарау кезінде ескеріледі.

5. Энергиямен жабдықтаушы ұйым босату тарифінің деңгейі өзгерген кезде сараланған 
тарифке қайта есептеуді жүргізеді.

6. Энергиямен жабдықтаушы ұйымдар сараланған тарифтердің есептеулеріне өзгерістер 
енгізілген жағдайда, осы Қағидаларға сəйкес өзгертілген сараланған тарифтерді уəкілетті 
органның ведомствосымен келіседі.

7. Тұтынушылар электр энергиясын тұтыну көлемдеріне қарай сараланған тарифтерді 
қолдануға өтініш берген жағдайда, энергиямен жабдықтаушы ұйымдар осы тұтынушыларға 
тұтынылатын энергия көлемдеріне қарай электр энергиясына сараланған тарифтерді ескере 
отырып тұрмыстық мұқтаждарға тұтынылған электр энергиясы үшін шоттар береді.

Егер электр энергиясын есептеу аспаптарының көрсеткіштерін жазып алу арасындағы 
нақты кезең күнтізбелік отыз күнге тең болмаса, электр энергиясын тұтыну шамаларының 
мөлшерін энергиямен жабдықтаушы ұйымы немесе тұтынушы нақты кезеңнің ұзақтығын 
ескере отырып түзетеді.

Электр энергиясын тұтыну шамасының шегінде толық пайдаланылмаған электр энергиясы 
келесі айда пайдаланылмайды.

8. Тұтыну көлеміне қарай сараланған тарифтер бойынша тұтынылған электр энергиясы 
үшін төлемақы тұрақты тұратын тұтынушылардың саны ескеріле отырып айқындалады, оны 
айқындау үшін «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамы тұрғылықты жерінен берген мекенжай анықтамасы негіз болып табылады.

Елді мекендерде «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммер-
циялық емес акционерлік қоғамы болмаған жағдайда тұрақты тұратын тұтынушылардың санын 
айқындау үшін село жəне/немесе ауыл əкімі берген тұратын тұтынушылардың саны туралы 
анықтама негіз болып табылады.

9. Есептеу аспаптарының көрсеткiштерiн екі есептік айырысу кезең ішінде алу мүмкін 
болмаған кезде, егер бұл ретте тұтынушының өзi энергиямен жабдықтау ұйымына өзiнiң 
жұмсаған энергиясының саны туралы мəлімет ұсынбаса, энергиямен жабдықтаушы ұйым оны 
тұтыну көлеміне қарай электр энергиясына сараланған тарифтер бойынша ағымдағы айда 
тұтынушы тұтынған электр энергиясын есепке жатқызу үшін есептеу аспабы көрсеткіштерінің 
есептік мəнін айқындай отырып, электр энергиясының орташа тəуліктік шығысы (тұтынылуы) 
бойынша есептеу жүргізеді.

Есептеу аспаптарының нақты көрсеткіштері есептеу аспабы көрсеткіштерінің есептік 
мəндерінен кем болса, энергиямен жабдықтаушы ұйым келесі айдың 10-күнінен кешіктірмей 
электр энергиясының тұтыну көлеміне қайта есептеу жүргізеді де, ол төлем құжатында 
көрсетіледі.

10. Бір айдан аспайтын мерзімде есептеу аспаптары болмаған кезеңде электр энергия-
сының орташа тəуліктік шығысы (тұтынылуы) бойынша айқындалған тұрмыстық мұқтаждарға 
тұтынылатын электр энергиясына төлемақыны энергиямен жабдықтаушы ұйым сараланбаған 
босату тарифі бойынша белгілейді. 

Бұл ретте есептеу аспаптары болмаған кезде электр энергиясының орташа тəуліктік 
шығысы (тұтынылуы) бойынша есеп айырысу кезеңі бір есептік кезеңнен аспайды. Кейінгі 
қайта есептеулер белгіленген қуат бойынша жүргізіледі.

11. Үйге ортақ мұқтаждарға тұтынылатын электр энергиясына (кезекті жарықтандыру, 
лифттер, паркингтер жəне басқа да үйге ортақ мұқтаждықтар) төлемақы сараланбаған босату 
тарифі бойынша жүргізіледі.

Коммерциялық есепке алу аспаптары баланстық тиесілілік шекарасында орнатылмаған 
кезде бөлу шекарасынан коммерциялық есепке алу аспаптары орнатылған жерге дейінгі желі 
учаскесіндегі электр энергиясының шығындарын (трансформаторларда жəне желілерде) 
көрсетілген желі учаскесі балансында тұрған тарап сараланбаған босату тарифі бойынша төлейді.

2-тарау. Энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясына тарифтерді 
жеке тұлғалардың оны тұтыну көлеміне қарай саралау тəртібі

12. Асыра тұтынғаны үшін ең жоғары тариф бойынша төлемақы алынатын электр энерги-
ясын тұтыну шамасы электр энергиясын тұтыну шамасы тұтынушыларды энергия үнемдеуге 
түрткі болатын жəне халықты əлеуметтік қорғауды қамтамасыз ететін ынталандыру ескеріле 
отырып электр плиталарын пайдаланатын жəне пайдаланбайтын тұтынушылар үшін бөлек 
айқындалады. Бұл ретте электр плиталарын пайдаланатын тұтынушыларға газдандыруға жат-
пайтын не үй құрылысының жобасында немесе кондоминиум объектісіне арналған техникалық 
паспортта газдандыру көзделмеген үйлердің тұрғындары жатады.

Асыра тұтынғаны үшін ең жоғары тариф бойынша төлемақы алынатын электр энергия-
сын тұтыну шамасы электр энергиясын тұтыну шамасы тұтынушыларды энергия үнемдеуге 
түрткі болатын жəне халықты əлеуметтік қорғауды қамтамасыз ететін ынталандыру ескеріле 
отырып жеке меншігінде біреуден артық тұрғын үй-жайы (пəтері) бар жалғыз тұратын жасына 
байланысты зейнеткерлерді, мүгедектерді, Ұлы Отан соғысына қатысушыларды жəне оларға 
теңестірілген адамдарды қоспағанда, электр плиталарын пайдаланатын жəне пайдаланбай-
тын аталған адамдар үшін бөлек айқындалады.

Екі деңгейлі тарифтерді қолдану кезінде тиісті өңірдің жылумен жабдықтау, газ-
бен жабдықтау ұйымдарының немесе жергілікті атқарушы органдарының ақпараты 
негізінде орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталмаған үйлердің тұрғындары жəне 
орталықтандырылған газбен жабдықтау жүйесі жұмыс істемейтін, бұрын газдандырылған 
үйлердің тұрғындары электр плиталарын пайдаланатын тұтынушыларға теңестіріледі.

13. Екі деңгейлі тарифтерді қолдана отырып сараланған тарифтерді есептеу кезінде ең 
жоғары тариф (Т макс) мынадай формула бойынша айқындалады:

Т ең жоғары = 1,2*Tб, мұндағы: (7)
Tб – электр энергиясын босату тарифі.
14. Электр плиталарын пайдаланатын (Тең төмен1) тұтынушылар үшін ең төмен тариф 

мынадай формула бойынша айқындалады:
Т ең төмен1 = (Тб *Wтұрм1 – Т ең жоғары*(Wтұрм1 – k*Wең төмен1))/k*W ең төмен1, 

мұндағы: (8)
Wтұрм1 – алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланатын тұтынушылар 

тұтынған электр энергиясының нақты көлемі, киловатт-сағат (бұдан əрі – кВт.сағ.);
Wең төмен1 – алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланатын 

тұтынушылар электр энергиясының тұтыну шамасын асырмай тұтынған электр энергиясының 
нақты көлемі, кВт.сағ.;

k – электр энергиясын үнемдеуді ескере отырып, тұтынушылардың электр энергиясын 
тұтыну көлемдерін қайта бөлу коэффициенті, осы Қағидаларды алғаш қолдану кезінде k=1,1, 
кейіннен k=1.

15. Электр плиталарын пайдаланбайтын (Т ең төмен2 ) тұтынушылар үшін ең төмен тариф 
мынадай формула бойынша айқындалады:

Т ең төмен2 = (Тб*Wтұрм2 – Т ең жоғарғы*(Wтұрм2 – k*Wең төмен2))/k*Wең төмен2, 
мұндағы: (9)

Wтұрм2 – алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланбайтын 
тұтынушылар тұтынған электр энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ.;

Wең төмен2 – алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланбайтын 

тұтынушылар электр энергиясын тұтыну шамасынан асырмай тұтынған электр энергиясының 
нақты көлемі, кВт.сағ.

16. Есептік айда нақты тұтынылған электр энергиясының шамасы бір тұтынушыға шаққанда 
тұтынылған электр энергиясының төлемақысы тиісті тұтынушылар үшін электр энергиясын 
тұтыну шамасынан аспаған жағдайда, мынадай формула бойынша айқындалады:

П = Т ең төмен *W нақты, мұндағы: (10)
П – есептік айда тұтынылған электр энергиясының төлемақысы, теңгемен;
W нақты – есептеу аспабының көрсеткіштері бойынша есептік айда тұтынылған электр 

энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ.
17. Есептеу аспабының көрсеткіштері бойынша есептік айда нақты тұтынылған электр 

энергиясының шамасы бір тұтынушыға шаққанда тұтынылған электр энергиясының төлемақысы 
тиісті тұтынушылар үшін электр энергиясын тұтыну шамасынан асқан жағдайда мынадай 
формула бойынша айқындалады:

П ең жоғары = Т ең төмен *n*W лим +Т ең жоғары * (W нақты – n* W лим ), мұндағы: (11)
W лим – асыра тұтынғаны үшін ең жоғары тариф бойынша төлемақы алынатын бір 

тұтынушы тұтынатын электр энергиясының шамасы, кВт.сағ.; 
n – тұратын тұтынушылардың саны.
18. Асыра тұтынғаны үшін екінші немесе үшінші деңгейлі тарифтер бойынша төлемақы 

алынатын электр энергиясын тұтыну шамасы тұтынушыларды энергия үнемдеуге түрткі бо-
латын жəне халықты əлеуметтік қорғауды қамтамасыз ететін ынталандыру ескеріле отырып 
электр плиталарын пайдаланатын жəне пайдаланбайтын тұтынушылар үшін бөлек белгілейді.

Бұл ретте электр плиталарын пайдаланатын тұтынушыларға газдандыруға жатпайтын не 
үй құрылысының жобасында немесе кондоминиум объектісіне арналған техникалық паспортта 
газдандыруы көзделмеген үйлердің тұрғындары жатады.

Үш деңгейлі тарифтерді қолдану кезінде тиiстi өңірдің жылумен жабдықтау, газ-
бен жабдықтау ұйымдарының немесе жергілікті атқарушы органдарының ақпараты 
негізінде орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталмаған үйлердің тұрғындары жəне 
орталықтандырылған газбен жабдықтау жүйесі жұмыс істемейтін, бұрын газдандырылған 
үйлердің тұрғындары электр плиталарын пайдаланатын тұтынушыларға теңестіріледі.

Асыра тұтынғаны үшін екінші деңгейлі тариф (бұдан əрі – V2) бойынша төлемақы алынатын 
электр энергиясын тұтыну шамасы тұтынушыларды энергия үнемдеуге түрткі болатын жəне 
халықты əлеуметтік қорғауды қамтамасыз ететін ынталандыру ескеріле отырып белгіленеді.

Асыра тұтынғаны үшін үшінші деңгейлі тариф (бұдан əрі – V3) бойынша төлемақы алынатын 
электр энергиясын тұтыну шамасы олардың саны жалпы тұтынатын тұтынушылар санының 
10-15%-нан аспайтын, ең көп энергия үнемдеуге түрткі болатын тұтынушыларды ынталанды-
ру ескеріле отырып белгіленеді.

Асыра тұтынғаны үшін үшінші деңгейлі тариф бойынша төлемақы алынатын электр энергия-
сын тұтыну шамасын электр энергиясын тұтыну шамасы тұтынушыларды энергия үнемдеуге 
түрткі болатын жəне халықты əлеуметтік қорғауды қамтамасыз ететін ынталандыру ескеріле 
отырып жеке меншігінде біреуден артық тұрғын үй-жайы (пəтері) бар жалғыз тұратын жасына 
байланысты зейнеткерлерді, мүгедектерді, Ұлы Отан соғысына қатысушылар жəне оларға 
теңестірілген адамдарды қоспағанда, электр плиталарын пайдаланатын жəне пайдаланбай-
тын аталған адамдар үшін бөлек белгілейді.

19. Электр плиталарын пайдаланатын (Т1 с э/п) тұтынушылар үшін бірінші деңгейлі тариф 
мынадай формула бойынша айқындалады:

Т1 э/п-мен = (Tб*Wо э/п – Т2*W2 с э/п – Т3*W3 с э/п) / W1 с э/п, мұндағы: (12)
Т2 – 14 - формула бойынша белгіленген екінші деңгейлі тариф;
Т3 – 15 - формула бойынша белгіленген үшінші деңгейлі тариф;
Wо э/п мен – алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланатын тұтынушылар 

тұтынған электр энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ.;
W1 э/п-мен – алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланатын тұтынушылар 

V2 асырмай тұтынған электр энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ;
W2 э/п-мен – алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланатын тұтынушылар 

V2 асырып, бірақ V3 шегінде тұтынған электр энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ.;
W3 э/п-мен – алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланатын тұтынушылар 

V3 асырып тұтынған электр энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ.
20. Электр плиталарын пайдаланбайтын (Т1 без э/п) тұтынушылар үшін бірінші деңгейлі тариф 

мынадай формула бойынша айқындалады:
Т1 э/п-сыз = (Tо*Wо э/п-сыз – Т2*W2 э/п-сыз – Т3*W3 э/п-сыз)/W1 э/п-сыз, мұндағы, (13)
Wо э/п-сыз – алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланбайтын тұтынушылар 

тұтынған электр энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ.;
W1 э/п-сыз – алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланбайтын тұтынушылар 

V2 асырмай тұтынған электр энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ;
W2 э/п-сыз – алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланбайтын тұтынушылар 

V2 асырып, бірақ V3 шегінде тұтынған электр энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ;
W3 э/п-сыз – алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр плиталарын пайдаланбайтын тұтынушылар 

V3 асырып тұтынған электр энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ.
21. Үш деңгейлі тарифтерді қолдана отырып электр энергиясына сараланған тарифтерді 

есептеу кезінде екінші деңгейлі тариф (Т2) мынадай формула бойынша айқындалады:
Т2 = 1,2*Tб, мұндағы: (14)
Tб – электр энергиясын босату тарифі.
22. Үш деңгейлі тарифтерді қолдана отырып электр энергиясына сараланған тарифтерді 

тұтынушылар оны тұтыну көлеміне қарай есептеу кезінде үш деңгейлі тариф (Т3) мынадай 
формула бойынша айқындалады:

Т3 = 1,5*Tб, мұндағы: (15)
Tб – электр энергиясын босату тарифі.
23. Есептік айда тұтынылған электр энергиясының төлемақысы (П) осы Қағидаларға 

1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша айқындалады.
24. Сараланған тарифтердің деңгейлерін келісу үшін энергиямен жабдықтаушы ұйым 

сараланған тарифтер қолданысқа енгізілгенге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, мы-
надай құжаттар мен материалдарды:

1) түсіндірме жазбаны;
2) сараланған тарифтердің есебін;
3) сараланған тарифтерді бекіту туралы бұйрықтың жобасын;
4) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша электр энергиясына арналған 

тарифтерді оны тұтыну көлеміне қарай саралау туралы ақпаратты (тұтынушылар үшін) 
негіздеуші материалдарды қоса отырып уəкілетті органның ведомствосына ұсынады.

25. Уəкілетті органның ведомствосы сараланған тарифтердің деңгейлерін келісу үшін 
ұсынылған құжаттар мен материалдарды күнтізбелік отыз күн ішінде қарайды. Қарау мерзімі 
құжаттар мен материалдар берілген сəттен бастап есептеледі.

26. Энергиямен жабдықтаушы ұйым бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сараланған та-
рифтер туралы ақпаратты олар қолданысқа енгізілгенге дейін күнтізбелік бес күннен кешіктірмей 
тұтынушылардың назарына жеткізеді.

Энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясына тарифтерді жеке 
тұлғалардың оны тұтыну көлеміне қарай саралау қағидаларына 

1-қосымша
Нысан 

Есептік айда тұтынылған электр энергиясының төлемақысы

Есептік айда есептеу аспабының 
көрсеткіштері бойынша бір 
тұтынушыға шаққанда нақты 
тұтынылған электр энергиясының 
көлемі

Есептік айда тұтынылған электр энергиясы үшін 
төлемақыны есептеу формуласы

тиісті тұтынушылар үшін V2 аспайды П=Т1*Wнақты, мұндағы:
Wнақты – есептеу аспабының көрсеткіштері 
бойынша есептік ай үшін тұтынылған электр 
энергиясының нақты көлемі, кВт.сағ.*

тиісті тұтынушылар үшін V2 асады, 
бірақ V3 кем емес 

П = Т1*n *Wбелг1 + Т2*( Wнақты - n * Wбелг1), мұндағы:
n – тұратын тұтынушылардың саны.
Wбелг1 – бір жеке тұлғаның бірінші деңгейдің ша-
масына сəйкес келетін электр энергияны тұтыну 
шамасы, кВт.сағ.

тиісті тұтынушылар үшін V3 асады П=Т1*n*Wбелг1+Т2*n *(Wбелг2 -Wбелг1)+Т3*(Wнақты 

-n*Wбелг2), мұндағы:
Wбелг2 – бір тұтынушының екінші деңгейдің ша-
масына сəйкес келетін электр энергияны тұтыну 
шамасы, кВт.сағ.

Ескертпе: *кВт.сағ.– киловатт-сағат
П- есепті айда тұтынылған электр энергиясына ақы төлеу.

Энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясына тарифтерді жеке 
тұлғалардың оны тұтыну көлеміне қарай саралау қағидаларына 

2-қосымша

Энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясына тарифтерді жеке 
тұлғалардың оны тұтыну көлеміне қарай саралау қағидаларына 

2-қосымша
Нысан

Электр энергиясына арналған тарифтерді оны тұтыну
көлеміне қарай саралау туралы ақпарат (жеке тұлғалар үшін)

Абонент-
тің жеке 
шоты

Тұратын 
тұтыну-

шылардың 
саны

Есепті жылдағы тұтыну көлемі, айлар 
бойынша

Есепті жыл-
дағы тұтыну 

көлемі, 
барлығы
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Ескертпе: ақпарат энергиямен жабдықтау ұйымдары қызмет көрсететін əкімшілік аудандар 
(қалалар) бөлінісінде беріледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін 
атқарушының 2017 жылғы 29 желтоқсандағы №445 бұйрығына 

2-қосымша

Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне 
(тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар ставкаларының) 

шекті деңгейін жəне тарифтік сметаларды бекіту қағидаларына 
1-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп
Есепті кезең 20___ ж.
Индексі: ТСО-1
Кезеңділігі: жылдық
Ұсынады: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 
Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын 

қорғау комитеті
Ұсыну мерзімі – жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей 

Көрсеткіштердің атауы* Өлшем бірлігі
Бекітілген 
тарифтік 
сметада 
көзделген

Тарифтік 
сметаның 
нақты 

қалыптасқан 
көрсеткіштері %

 а
уы

тқ
у

Ау
ыт

қу
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ң 
се
бе
пт
ер
і

1 2 3 4 5 6
Тауарларды өндіруге 
жəне қызметтерді ұсынуға 
арналған шығындар, 
барлығы, оның ішінде

мың теңге

Материалдық шығындар, 
барлығы, оның ішінде
Шикізат жəне материалдар
Сатып алынатын 
бұйымдар
Жанар-жағармай матери-
алдары 
Отын
Энергия 
Еңбекке ақы төлеу шығыс-
тары, барлығы, оның 
ішінде
Өндірістік персоналдың 
жалақысы
Əлеуметтік салық
Амортизация 
Жөндеу, барлығы, оның 
ішінде
Негізгі қорлар құнының 
ұлғаюына алып келмейтін 
күрделі жөндеу
Өзге шығындар 
(таратып жазу) 
Кезең шығыстары, 
барлығы, оның ішінде
Жалпы жəне əкімшілік 
шы ғыстар, барлығы: оның 
ішінде: 
Əкімшілік персоналды ң 
жалақысы
Əлеуметтік салық
Салықтар
Өзге шығыстар (тара-
тып жазу) 
Сыйақылар төлеуге 
арналған шығыстар
Қызметтер ұсынуға арнал-
ған барлық шығындар
Кіріс (АРБ*ПС)
Қолданысқа енгізілген 
актив тердің реттелетін ба-
засы (АРБ) 
Барлық кіріс
Көрсетілетін қызметтердің 
(тауарлардың, 
жұмыстардың) көлемі

заттай 
көрсеткіштерде

Нормативтік техникалық 
ысыраптар

% 

Тариф теңге/
көрсетілетін 
қызметтердің 
(тауарлардың, 
жұмыстардың) 

бірлігіне 
арналған

Ескертпе:
* – шығындар қажет болған жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін
Ұйымның атауы _________________________________________________
Мекенжайы ____________________________________________________
Телефоны ______________________________________________________
Электрондық поштаның мекенжайы _______________________________
Орындаушының тегі жəне телефоны _______________________________ 
Басшысы _______________________________________________________
                              (тегі аты əк есінің аты (болған жағдайда), қолы)
Күні 20 жылғы « » ______________
Мөр орны

 Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысандарды толтыру жөніндегі түсіндірме 
Реттеліп көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы 

мəліметтер
1-тарау. Жалпы нұсқаулық

Осы түсіндірме өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия 
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтік сметаны орындау тура-
лы есепті дайындауына арналған. Тарифтік смета – бұл уəкілетті орган реттеліп көрсетілетін 
қызметтер (тауарлар, жұмыстар) бөлінісінде бекітетін кірістер мен шығыстар баптары тура-
лы, реттеліп көрсетілетін қызметтер (тауарл ар, жұмыстар) көлемдері туралы көрсеткіштер 
жəне «Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңы 
3-бабының 21) тармақшасына сəйкес уəкілетті органның ведомствосы бекіткен нысан бойынша 
табиғи монополия субъектісі қызметінің басқа да экономикалық көрсеткіштері.

Тарифтер (бағалар, алымдар мөлшерлемелері) жобаларын, оның ішінде сараланған 
тарифтерді бекіту туралы өтінімді беру жəне олар бойынша шешім қабылдау, сондай-ақ 
тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті қарау кезінде уəкілетті органның ведомство-
сы жəне табиғи монополия субъектілері Ерекше тəртіпті, тарифтерді (бағаларды, алымдар 
мөлшерлемелерін), оның ішінде сараланған тарифтерді есептеудің салалық əдістемелерін 
қоса алғанда, табиғи монополиялар салаларындағы өзге де нормативтік құқықтық актілерді, 
сондай-ақ табиғи монополия субъектілерінің тауарларына (жұмыстарына, қызметтеріне) 
тарифтік сметаның орындалуы туралы есепті қарау кезінде бухгалтерлік есеп, салық заңнамасы 
стандарттарын белгілейтін нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алады.

Тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) жəне тарифтік сметаларды төтенше 
реттеуші шара ретінде бекіту жəне «Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабының 5-тармағында көзделген жағдайларды 
қоспағанда, табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтеріне (тауарларына, 
жұмыстарына) тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шекті 
деңгейлерін жəне тарифтiк сметаларды бекiту бекітілген шекті тарифтің қолданылу кезеңінде 
бiр реттен жиі жүргiзiлмейдi. Жаңа тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) жəне 
тарифтік сметаларды қолданысқа енгізу тарифтер (бағалар, алымдар мөлшерлемелері) 
бекітілген айдан кейінгі екінші айдың бірінші күнінен бастап жүзеге асырылады.

Табиғи монополия субъектісі «Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 11) тармақшасына сəйкес тарифтік сметаны 
орындау туралы есепті қол жеткізілген нақты көрсеткіштерді құжаттармен растап жəне олар 
келісілген нұсқадан ауытқыған жағдайда себептерін түсіндіре отырып, есепті кезеңнен кейінгі 
жылғы 1 мамырдан кешіктірмей жыл сайын ұсынуға міндетті.

2-тарау.
Нысанды толтыру бойынша түсіндірмелер

1-баған – уəкілетті органның ведомствосы реттеліп көрсетілетін қызметтер (тауарлар, 
жұмыстар) бөлінісінде бекітетін тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы, кірістер мен шығыстар 
баптары туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) көлемдері туралы 
көрсеткіштер жəне уəкілетті органның ведомствосы бекіткен нысан бойынша табиғи монополия 
субъектісі қызметінің басқа да экономикалық көрсеткіштері көрсетіледі;

2-баған – тарифтік смета көрсеткіштерінің өлшем бірлігі көрсетіледі;
3-баған – бекітілген тарифтік сметада көзделген кірістер мен шығыстар баптары туралы, 

реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемдері жəне табиғи моно-
полия субъектісі қызметінің басқа да экономикалық көрсеткіштері көрсетіледі;

4-баған – тарифтік сметаның кірістер мен шығыстар баптары туралы, реттеліп көрсетілетін 
қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемдері туралы нақты қалыптасқан көрсеткіштер 
жəне тарифтік сметаны орындау туралы есепті ұсыну кезеңінде табиғи монополия субъектісі 
қызметінің басқа да экономикалық көр сеткіштері көрсетіледі;

5-баған – тарифтік сметаның бекітілген көрсеткіштеріне тарифтік сметаның нақты 
қалыптасқан көрсеткіштерінің пайыздық арақатынасы көрсетіледі;

6-баған – тарифтік смета көрсеткіштерінің ауытқу себептерінің толық сипаттамасы 
көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2017 жылғы 29 желтоқсандығы №445 бұйрығына 3-қосымша

Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне 
(тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар ставкаларының) 

шекті деңгейін жəне тарифтік сметаларды бекіту қағидаларына 2-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қарыздар бойынша пайда болған міндеттемелерді нақты төлеу туралы ақпарат

 
Есепті кезең 20___ ж.
Индексі: ҚНТ-1
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынады: инвестициялық бағдарламасы (жобасы) бар табиғи монополиялар субъектілері
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи 

монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті 
ұсынатын мерзімі: тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 25 күніне дейін

Көрсеткіштердің атауы Өлшем 
бірлігі 1-тоқсан 2-тоқсан 3-тоқсан 4-тоқсан ... 

Төлем бойынша міндеттемелер: мың $*
млн. теңге*

Кредиттер үшін пайыздар мың $
млн. теңге

Комиссиялық төлемақы, 
сыйақылар, жəне т.б. 

мың $
млн. теңге

Қарыздың негізгі сомасы мың $
млн. теңге

Резервтік қорға жіберілді мың $
млн. теңге

Есепті кезең аяғында резервтік 
қорда қаражаттардың нақты 
болуы

мың $
млн. теңге

Жинақталған қаражатқа сыйақы 
есептеу сомалары 

мың $
млн. теңге

Ескертпе:
* – Егер қарыздар ұлттық валютада болған жағдайда, онда тек теңгемен төлемдер бойынша 

ақпарат жіберіледі. Егер қарыздар шетел валютасымен алынған жағдайда, онда ақпарат екі 
өлшемде: шетел валютасымен, алынған қарыздар бойынша міндеттемелерге төлемақының 
нақты бағамы бойынша ұлттық валютамен беріледі.

** – АҚШ долларына теңгенің бағамын көрсету.
Ұйымның атауы _________________________________________________
Мекенжайы ____________________________________________________
Телефоны ______________________________________________________
Электрондық поштаның мекенжайы _______________________________
Орындаушының тегі жəне телефоны _______________________ ________
Басшысы _______________________________________________________
( тегі аты əкесінің аты (болған жағдайда), қолы)
Күні 20 жылғы « » ______________
Мөр орны

 Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме 
Қарыздар бойынша пайда болған міндеттемелерді нақты төлеу туралы мəліметтер

1-тарау. Жалпы нұсқаулық
Осы түсіндірме табиғи монополиялар субъектілерінің қарыздары бойынша пайда болған 

міндеттемелерді нақты төлеу туралы ақпаратты дайындауға арналған.
Көрсетілген ақпаратты инвестициялық бағдарламасы (жобасы) бар табиғи монополия-

лар субъектілері тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 25 күніне дейін қол жеткізілген 
нақты көрсеткіштерді құжаттармен растап жəне олар келісілген нұсқадан ауытқыған жағдайда 
себептерін түсіндіріп ұсынады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейіне инвестициялық 

бағдарламаны (жобаны) іске асыру үшін кредиттерге сыйақылар төл еуге арналған шығындар 
енгізіледі. Алынған кредиттер бойынша сыйақылар мөлшерін (кредиттер үшін пайыздарды, 
комиссиялық төлемдерді) өзгерту инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру кезеңінде 
тек төмендету жағына рұқсат беріледі.

Шетел валютасымен алынған кредиттер үшін сыйақылар Қазақстан Республикасының 
əлеуметтік-экономикалық даму болжамының негізгі көрсеткіштерінің (инфляция) негізінде теңге 
бағамының шетел валютасына болжамды өзгерілуі ескеріле отырып, тарифтердің (бағалардың, 
алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейіне енгізіледі.

1-баған – инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру үшін кредиттерге сыйақылар 
төлеуге көрсеткіштердің атауы уəкілетті орган ведомствосы бекіткен нысан бойынша 
көрсетіледі;

2-баған – көрсеткіштердің өлшем бірлігі көрсетіледі (егер қарыздар ұлттық валютада болған 
жағдайда, онда тек теңгемен төлемдер бойынша ақпарат жіберіледі. Егер қарыздар шетел 
валютасымен алы нған жағдайда, онда ақпарат екі өлшемде: шетел валютасымен, алынған 
қарыздар бойынша міндеттемелерге төлемақының нақты бағамы бойынша ұлттық валютамен 
беріледі. Бұдан басқа, АҚШ долларына теңгенің бағамы көрсетіледі.

3-баған – тиісті жылдың тоқсандары бойынша кредиттер үшін сыйақылар төлемдері 
көрсеткіштерінің ақпараты көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2017 жылғы 29 желтоқсандағы №445 бұйрығына 4-қосымша

Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне 
(тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар ставкаларының) 

шекті деңгейін жəне тарифтік сметаларды бекіту қағидаларына 4-қосымша

___________________________________________________________________________
   (ТМС атауы)
__________________________________________________________ тарифтік сметасы
реттеліп көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) түрінің атауы

№ 
р/с Көрсеткіштердің атауы* Өлшем бірлігі

Қо
лд
ан
ыс

та
ғы

 та
ри
ф
тік

 с
ме

та
да

 
қа
бы

лд
ан
ды

Ал
ды

ңғ
ы 
ая
қт
ал
ға
н 
жы

л 
іш
ін
де
гі 

на
қт
ы 
кө
рс
ет
кіш

те
р

Ал
ды

ңғ
ы 
ая
қт
ал
ға
н 

4 
то
қс
ан

 іш
ін
де
гі 

на
қт
ы 
кө
рс
ет
кіш

те
р

Субъектінің тарифтік 
сметасының жобасы

Ж
об
ан
ы 
іск
е 
ас
ыр

уд
ың

 б
ар
лы

қ 
ке
зе
ңі
не

, о
ны

ң 
іш
ін
де

Ж
об
ан
ы 
іск
е 
ас
ыр

уд
ың

1 
–

(б
аз
ал
ық

) ж
ыл

ы
Ж
об
ан
ы 
іск
е 
ас
ыр

уд
ың

 2
 –

жы
лы

Ж
об
ан
ы 
іск
е 
ас
ыр

уд
ың

 і-
жы

лы

І Тауарларды өндіруге 
жəне қызметтерді ұсынуға 
арналған шығындар, 
барлығы, оның ішінде

мың теңге

1 Материалдық шығындар, 
барлығы, оның ішінде

1.1 Шикізат жəне матери-
алдар

1.2 Сатып алынатын 
бұйымдар

1.3 Жанар-жағармай мате-
риалдары

1.4 Отын
1.5 Энергия 
2 Еңбекке ақы төлеу 

шығыстары, барлығы, 
оның ішінде

2.1 Өндірістік персоналдың 
жалақысы

2.2 Əлеуметтік салық
3 Жөндеу, барлығы, оның 

ішінде
3.1 Негізгі қорлар құнының 

өсуіне алып келмейтін 
күрделі жөндеу

4 Өзге шығындар (тара-
тып жазу)

ІІ Кезең шығыстары, 
барлығы, оның ішінде

5 Жалпы жəне əкімшілік 
шығыстар, барлығы: оның 
ішінде:

5.1 Əкімшілік персоналдың 
жалақысы

5.2 Əлеуметтік салық
5.3 Өзге шығыстар

(таратып жазу)
ІІІ Қызметтерді ұсынуға 

арналған барлық шығын
ІV Кіріс (АРБ*ПС)
V Қолданысқа енгізілген 

активтердің реттелетін 
базасы (АРБ) 

VІ Барлық кіріс
VІІ Көрсетілетін қызметтердің 

(тауарлардың 
жұмыстардың) көлемі

заттай көрсет-
кіштерде

VІІІ Нормативтік техникалық 
ысыраптар

%

заттай көрсет-
кіштерде

ІХ Тариф теңге/
көрсетілетін 
қызметтердің 
(тауарлардың, 
жұмыстардың) 
бірлігіне 
арналған)

Ескертпе:
* – шығындар қажет болған жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 12 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16222 
болып енгізілді.



20  13 АҚПАН 2018 ЖЫЛ
РЕСМИ

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, 25, 27-нөмірлерде)
Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасы

Функционалдық топ
 Функционалдық кіші топ

 Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
 Бағдарлама

 Кіші бағдарлама
 Атауы

   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 не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

  393   Алматы қаласының кəсіпкерлік жəне индустриалды-
инновациялық даму басқармасы 

   022  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту

  395   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен 
қамту, еңбек жəне əлеуметтік қорғау басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде халық үшін облыстың жұмыспен 
қамтуды қамтамасыз ету жəне əлеуметтік бағдарламаларды 
іске асыру, еңбек қатынастарын реттеу саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   013  Жəрдемақыларды жəне басқа да əлеуметтік төлемдерді 

есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
   014  Ақпараттық жүйелер құру
   019  Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік əлеуметтік 

тапсырыс ты орналастыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   026  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   028  Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын 

жағдайларға тап болған тəуекелдер тобындағы адамдарға 
қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   044  Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру
   045  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 

қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   053  Кохлеарлық импланттарға дəлдеп сөйлеу процессорларын 

ауыстыру жəне келтіру бойынша қызмет көрсету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   067  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 не-
месе 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 не-
месе 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 не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

  451   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту 
жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде халық үшін əлеуметтік 
бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді 
іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 

   011  Жəрдемақыларды жəне басқа да əлеуметтік төлемдерді 
есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

   012  Ақпараттық жүйелер құру
   021  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   028  Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын 

жағдайларға тап болған тəуекелдер тобындағы адамдарға 
қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   050  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 

қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   054  Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік əлеуметтік 

тапсырыс ты орналастыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   067  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның 
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу не-
месе 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

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе 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 салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойын-
ша даму шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, 
ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін нысаналы даму трансферттері

  458   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне авто-
мобиль жолдары бөлімі

   050  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомо-
биль жолдары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   059  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  485   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар 

көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі

   050  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  490   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жол-
дары бөлімі

   050  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  492   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомо-
биль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   050  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, 

құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы-
лар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі

   050  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  701   Облыстың кəсіпкерлік, сауда жəне туризм басқармасы
   013  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 

дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға 
жəрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру

  719   Облыстың ветеринария басқармасы
   037  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 

дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға 
жəрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру

  723   Облыстың кəсіпкерлік, индустриялды-инновациялық даму 
жəне туризм басқармасы

   006  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 
дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға 
жəрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру

   013  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту

  801   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен 
қамту, əлеуметтік бағдарламалар жəне азаматтық хал 
актілерін тіркеу бөлімі 

   018  Жəрдемақыларды жəне басқа да əлеуметтік төлемдерді 
есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

   028  Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын 
жағдайларға тап болған тəуекелдер тобындағы адамдарға 
қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   050  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 

қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
07     Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
 1    Тұрғын үй шаруашылығы
  123   Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ əкімінің аппараты
   007  Аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық 

округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын 
ұйымдастыру

   027  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру

  124   Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 
əкімінің аппараты

   007  Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық 
округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын 
ұйымдастыру

  241   Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
   043  Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 

бюджеттеріне «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы 
бағдарламасы шеңберінде инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға жəне (немесе) 
жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі

   224  Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 
бюджеттерiне жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру 
жүйелерін реконструкция жəне құрылыс үшін кредит беру

   227  Қарағанды облысының бюджетіне бұзылу аумағынан 
тұрғындарды көшіру үшін тұрғын-үй жəне жатақхана 
құрылысына нысаналы даму трансферттері

   228  «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы 
шеңберінде іс-шараларды іске асыру

    100 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 
бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын 
үйін жобалауға жəне (немесе) салуға, реконструкциялауға 
берілетін нысаналы даму трансферттері

    101 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы 
қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға жəне (немесе) 
жайластыруға республикалық бюджет қаражаты есебінен 
берілетін нысаналы даму трансферттері

    103 Астана қаласының бюджетіне Астана қаласы əкімдігі 
уəкілетті ұйымының «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат 
қоры» АҚ алдында қабылданған міндеттемелерін өтеуге 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    108 Құрылыс салушылардың кредиттері бойынша сыйақы 
мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау

    109 Халыққа берген ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша 
сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау

    110 «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы бо-
йынша субсидиялау шеңберінде көрсетілетін оператор 
қызметтеріне ақы төлеу

  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   047  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

  254   Облыстың табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасы

   007  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

   042  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін абаттандыру

  255   Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы
   044  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

  256   Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне əлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

   043  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

  259   Облыстың архивтер жəне құжаттама басқармасы
   042  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

  261   Облыстың білім басқармасы
   064  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

  262   Облыстың мəдениет басқармасы
   016  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

  268   Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары 
басқармасы

   024  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   009  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға жəне салуға кредит беру 
    005 Ішкі қарыздар есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   014  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының 
тұрғын үйлерін жобалауға жəне (немесе) салуға, 
реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттері 

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   027  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға жəне (немесе) 
жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   066  Əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорацияларға тұрғын үй салуға 

кредит беру
  273   Облыстың мəдениет, архивтер жəне құжаттама басқармасы
   016  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

  279   Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы

   008  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға жəне (немесе) 
жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   026  Көп пəтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу
   045  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру

   046  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру 
жүйелерін реконструкция жəне құрылыс үшін кредит беру

    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   048  Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін рекон-

струкция жəне құрылыс үшін кредит беру
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   049  Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне 

өсуіне жəрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль 

жолдары басқармасы
   012  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының 
тұрғын үйлерін жобалауға жəне (немесе) салуға, 
реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   015  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға жəне салуға кредит беру
    005 Ішкі қарыздар есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   048  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға жəне (немесе) 
жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   092  Əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорацияларға тұрғын үй салуға 

кредит беру
   094  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

  283   Облыстың жастар саясаты мəселелерi жөніндегі 
басқармасы

   024  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

  285   Облыстың дене шынықтыру жəне спорт басқармасы
   010  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

  286   Облыстың туризм жəне сыртқы байланыстар басқармасы
   043  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

  288   Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы 
басқармасы

   009  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға жəне салуға кредит беру

    005 Ішкі қарыздар есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   014  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының 
тұрғын үйлерін жобалауға жəне (немесе) салуға, 
реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   034  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға жəне (немесе) 
жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   063  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне бұзылу аумағынан тұрғындарды көшіру үшін 
тұрғын-үй жəне жатақхана құрылысына нысаналы даму 
трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   066  Əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорацияларға тұрғын үй салуға 

кредит беру
  289   Облыстың кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы
   043  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

  347   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет 
жəне архивтер басқармасы

   033  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін 
жөндеу

  348   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушы-
лар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы

   012  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін 
жөндеу

  351   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жер 
қатынастары басқармасы

   010  Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, 
оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою жəне осыған бай-
ланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық 
сақтау басқармасы

   037  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін 
жөндеу

  354   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ре-
сурстар жəне табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

   038  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін 
жөндеу

  355   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен 
қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар басқармасы

   031  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін 
жөндеу

  360   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім 
басқармасы

   035  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін 
жөндеу

  367   Астана қаласының коммуналдық шаруашылық басқармасы
   008  Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, 

дамыту жəне (немесе) жайластыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   046  Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструк-

ция жəне құрылыс үшін кредит беру
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  371   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

Энергетика жəне коммуналдық шаруашылық басқармасы
   008  Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, 

дамыту жəне (немесе) жайластыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   026  Көп пəтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу
   035  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін 
жөндеу

   046  Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструк-
ция жəне құрылыс үшін кредит беру

    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс 

басқармасы
   011  Қазақстан Республикасының сейсмоқауіпті өңірлерінде 

орналасқан тұрғын үйлердің сейсмотұрақтылығын қолдауға 
бағытталған іс-шаралар 

   012  Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне 
(немесе) салу, реконструкциялау

    005 Ішкі қарыздар есебінен
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   017  Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, 

дамыту жəне (немесе) жайластыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін ны-

саналы трансферті есебінен
   023  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, 
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, 
жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру

   029  Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу
   045  Астана қаласы əкімдігі уəкілетті ұйымының «Самұрық-

Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ алдында қабылданған 
міндеттемелерін өтеу

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   066  Əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорацияларға тұрғын үй салуға 

кредит беру
   090  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 

дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, 
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

   098  Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
  374   Астана қаласының тұрғын үй басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде тұрғын үй мəселелері бойынша 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен 

қамтамасыз ету
   004  Авариялық жəне ескiрген тұрғын үйлердi бұзу
   005  Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, 

соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою жəне осыған 
байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

   006  Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру
   008  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   010  Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау
   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 не-
месе 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 не-
месе 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 не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

  381   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене 
шынықтыру жəне спорт басқармасы

   034  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін 
жөндеу

  382   Астана қаласының тұрғын үй инспекциясы басқармасы
   001  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында 

тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асы-
ру жөніндегі қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   002  Ақпараттық жүйелерді құру
   005  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   006  Ортақ мүлікті техникалық тексеру жəне кондоминиумдар 

объектілеріне техникалық паспорттарды əзірлеу
   007  Астанаға бірыңғай сəулеттік келбет беруге бағытталған, көп 

пəтерлі тұрғын үйлерді жөндеуге байланысты үй-жайлардың 
(пəтерлердің) меншік иелеріне шығыстарды өтеу үшін ақы 
төлеу

   008  Көп пəтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу
   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 не-
месе 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 не-
месе 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 не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

  383   Алматы қаласының Тұрғын үй жəне тұрғын үй инспекциясы 
басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласында тұрғын үй 
мəселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін 

жобалау жəне (немесе) салу, реконструкциялау
    005 Ішкі қарыздар есебінен
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   004  Авариялық жəне ескiрген тұрғын үйлердi бұзу
   006  Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
   007  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   008  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   009  Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар 

дайындау
   098  Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
   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 не-
месе 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 не-
месе 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 не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

  384   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушы-
лар көлігі басқармасы

   012  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін 
жөндеу

  385   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың автомо-
биль жолдары басқармасы

   047  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін 
жөндеу

  386   Астана қаласының энергетика басқармасы
   008  Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, 

дамыту жəне (немесе) жайластыру 
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   026  Көп пəтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу
   033  Мамандандырылған уəкілетті ұйымдардың жарғылық капи-

талдарын ұлғайту
   041  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін 
жөндеу

   046  Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструк-
ция жəне құрылыс үшін кредит беру

    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  395   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен 

қамту, еңбек жəне əлеуметтік қорғау басқармасы
   031  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін 
жөндеу

  396   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет, 
мұрағаттар жəне құжаттама басқармасы

   033  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін 
жөндеу

  399   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың туризм 
жəне сыртқы байланыстар басқармасы

   033  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін 
жөндеу

  451   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту 
жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі

   024  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

  455   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне 
тілдерді дамыту бөлімі

   024  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

  457   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет, 
тілдерді дамыту, дене шынықтыру жəне спорт бөлімі

   024  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

  458   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне авто-
мобиль жолдары бөлімі

   002  Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, 
соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою жəне осыған 
байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

   003  Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
   004  Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен 

қамтамасыз ету
   005  Авариялық жəне ескі тұрғын үйлерді бұзу
   006  Қазақстан Республикасының сейсмоқауіпті өңірлерінде 

орналасқан тұрғын үйлердің сейсмотұрақтылығын қолдауға 
бағытталған іс-шаралар 

   031  Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау
   033  Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, 

дамыту жəне (немесе) жайластыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   041  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру

   049  Көп пəтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу
   053  Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструк-

ция жəне құрылыс үшін кредит беру
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   054  Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне 

өсуіне жəрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту

    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  460   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 

шаруашылығы, ветеринария жəне жер қатынастары бөлімі
   016  Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу
  463   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер 

қатынастары бөлімі
   016  Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу
  464   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
   026  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

  465   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене 
шынықтыру жəне спорт бөлімі

   009  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

  466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс бөлімі

   003  Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне 
(немесе) салу, реконструкциялау 

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
    034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін 

кредиттер есебінен
   004  Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, 

дамыту жəне (немесе) жайластыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   072  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, 
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, 
жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру 

   074  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 
дамыту бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту жəне/неме-
се салу

   090  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 
дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, 
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

   091  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде іске асырып жатқан жоба-
лар үшін жабдықтар сатып алу

   098  Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
  467   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
   003  Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне 

(немесе) салу, реконструкциялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
    034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін 

кредиттер есебінен
   004  Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, 

дамыту жəне (немесе) жайластыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   022  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 

дамыту бағдарламасы шеңберінде инженерлік 
коммуникациялық инфрақұрылымдардың дамуы

   025  Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу
   053  Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін 

реконструкциялауға жəне салуға кредит беру
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   063  Бұзылу аумағынан тұрғындарды көшіру үшін тұрғын-үй жəне 

жатақхана құрылысына
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

(Жалғасы 21-бетте) 
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  072  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту 
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған 
жатақханаларды салу, салып бітіру

  074  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту жəне/немесе салу

  090  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

  091  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағдарламасы шеңберінде іске асырып жатқан жобалар үшін 
жабдықтар сатып алу

  098  Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
 471   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене 

шынықтыру жəне спорт бөлімі
  026  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-

ту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді 
мекендердің объектілерін жөндеу

 472   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет жəне 
қала құрылысы бөлімі

  003  Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (неме-
се) салу, реконструкциялау

   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кре-

диттер есебінен
  004  Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту 

жəне (немесе) жайластыру
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  072  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған 
жатақханаларды салу, салып бітіру 

  074  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту жəне/немесе салу

  090  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

  091  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағдарламасы шеңберінде іске асырып жатқан жобалар үшін 
жабдықтар сатып алу

  098  Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
 477   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы 

мен жер қатынастары бөлімі
  016  Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу
 478   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мəдениет 

жəне тілдерді дамыту бөлімі
  024  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-

ту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді 
мекендердің объектілерін жөндеу

  041  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді 
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру

 479   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекция-
сы бөлімі 

  001  Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік сая-
сатты іске асыру жөніндегі қызметтер

  002  Ақпараттық жүйе құру
  005  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
  053  Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструкция 

жəне құрылыс үшін кредит беру
   013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  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 са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

  109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу 

  113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

  114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
  115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

  116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи 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 неме-
се 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 сая-
си, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойын-
ша 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 сая-
си, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін нысана-
лы даму трансферттері

 483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жол-
дары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

  005  Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
  006  Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз 

ету
  007  Авариялық жəне ескiрген тұрғын үйлердi бұзу
  008  Қазақстан Республикасының сейсмоқауіпті өңірлерінде 

орналасқан тұрғын үйлердің сейсмотұрақтылығын қолдауға 
бағытталған іс-шаралар

  009  Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау
  010  Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту 

жəне (немесе) жайластыру
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  011  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-

ту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді 
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру

  041  Көп пəтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу
  050  Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның 

iшiнде сатып алу жолымен алып қою жəне осыған байланысты 
жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

  051  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту жəне/немесе салу

  052  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық 
инфрақұрылымдардың дамуы

  053  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту 
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған 
жатақханаларды салу, салып бітіру

  055  Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (неме-
се) салу, реконструкциялау

   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кре-

диттер есебінен
  062  Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструкция 

жəне құрылыс үшін кредит беру
   013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  063  Бұзылу аумағынан тұрғындарды көшіру үшін тұрғын-үй 

құрылысына 
  090  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-

ту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

  091  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағдарламасы шеңберінде іске асырып жатқан жобалар үшін 
жабдықтар сатып алу

  098  Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
 485   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі 

жəне автомобиль жолдары бөлімі
  004  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-

ту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді 
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру

 486   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, 
сəулет жəне қала құрылысы бөлімі

  009  Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу
 487   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі
  001  Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жəне тұрғын үй қоры сала-

сында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бо-
йынша қызметтер

  002  Ақпараттық жүйелер құру
  003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
  004  Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның 

iшiнде сатып алу жолымен алып қою жəне осыған байланысты 
жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру 

  005  Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру
  006  Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз 

ету
  007  Авариялық жəне ескiрген тұрғын үйлердi бұзу
  008  Қазақстан Республикасының сейсмоқауіпті өңірлерінде 

орналасқан тұрғын үйлердің сейсмотұрақтылығын қолдауға 
бағытталған іс-шаралар

  010  Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау
  032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
  033  Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту 

жəне (немесе) жайластыру 
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  041  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-

ту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді 
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру

  049  Көп пəтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу
  053  Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструкция 

жəне құрылыс үшін кредит беру
   013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  054  Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне 

жəрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
жарғылық капиталын ұлғайту

   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  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 са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

  109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

  113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

  114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
  115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

  116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи 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 неме-
се 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 са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойын-
ша 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 са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін нысана-
лы даму трансферттері

 490   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары 
бөлімі

  033  Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту 
жəне (немесе) жайластыру 

   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  053  Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструкция 

жəне құрылыс үшін кредит беру
   013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 491   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй 

қатынастары бөлімі
  001  Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік сая-

сатты іске асыру жөніндегі қызметтер
  002  Ақпараттық жүйелер құру
  003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
  004  Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның 

iшiнде сатып алу жолымен алып қою жəне осыған байланысты 
жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

  005  Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
  006  Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз 

ету
  007  Авариялық жəне ескiрген тұрғын үйлердi бұзу
  031  Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау 
  032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
  053  Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструкция 

жəне құрылыс үшін кредит беру
   013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  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 са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

  109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

  113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

  114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
  115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

  116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи 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 неме-
се 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 сая-
си, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойын-
ша 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 са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін нысана-
лы даму трансферттері

 492   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

  002  Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның 
iшiнде сатып алу жолымен алып қою жəне осыған байланысты 
жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру 

  003  Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру
  004  Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз 

ету
  005  Авариялық жəне ескiрген тұрғын үйлердi бұзу
  006  Қазақстан Республикасының сейсмоқауіпті өңірлерінде 

орналасқан тұрғын үйлердің сейсмотұрақтылығын қолдауға 
бағытталған іс-шаралар 

  031  Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау
  033  Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту 

жəне (немесе) жайластыру 
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  041  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-

ту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді 
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру

  049  Көп пəтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу

  053  Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструкция 
жəне құрылыс үшін кредит беру

   013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, құрылыс, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне 
автомобиль жолдары бөлімі

  004  Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның 
iшiнде сатып алу жолымен алып қою жəне осыған байланысты 
жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

  007  Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (неме-
се) салу, реконструкциялау

   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кре-

диттер есебінен
  008  Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру
  011  Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз 

ету
  012  Авариялық жəне ескiрген тұрғын үйлердi бұзу
  017  Қазақстан Республикасының сейсмоқауіпті өңірлерінде 

орналасқан тұрғын үйлердің сейсмотұрақтылығын қолдауға 
бағытталған іс-шаралар

  020  Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау
  030  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-

ту бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық 
инфрақұрылымдарды дамыту

  033  Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту 
жəне (немесе) жайластыру

   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  042  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-

ту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді 
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру

  049  Көп пəтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу
  053  Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструкция 

жəне құрылыс үшін кредит беру
   013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  072  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған 
жатақханаларды салу, салып бітіру 

  073  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағдарламасы шеңберінде ауылдық елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді салу жəне реконструкциялау

  074  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту жəне/немесе салу

  090  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

  091  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағдарламасы шеңберінде іске асырып жатқан жобалар үшін 
жабдықтар сатып алу

  098  Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
 496   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекция-

сы жəне коммуналдық шаруашылық бөлімі
  001  Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық жəне үй қоры 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша 
қызметтер

  002  Ақпараттық жүйелер құру
  003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
  004  Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның 

iшiнде сатып алу жолымен алып қою жəне осыған байланысты 
жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

  005  Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру
  006  Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз 

ету
  007  Авариялық жəне ескiрген тұрғын үйлердi бұзу
  008  Қазақстан Республикасының сейсмоқауіпті өңірлерінде 

орналасқан тұрғын үйлердің сейсмотұрақтылығын қолдауға 
бағытталған іс-шаралар

  031  Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау
  032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
  033  Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту 

жəне (немесе) жайластыру 
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  041  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-

ту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді 
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру

  053  Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструкция 
жəне құрылыс үшін кредит беру

   013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  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 са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

  109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

  113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

  114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
  115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

  116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи 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 неме-
се 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 са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойын-
ша 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 са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін нысана-
лы даму трансферттері

 497   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- 
коммуналдық шаруашылық бөлімі

  001  Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша 
қызметтер

  002  Ақпараттық жүйелер құру
  003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
  004  Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның 

iшiнде сатып алу жолымен алып қою жəне осыған байланысты 
жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

  005  Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру
  006  Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз 

ету
  007  Авариялық жəне ескiрген тұрғын үйлердi бұзу
  008  Қазақстан Республикасының сейсмоқауіпті өңірлерінде 

орналасқан тұрғын үйлердің сейсмотұрақтылығын қолдауға 
бағытталған іс-шаралар

  031  Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау
  032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
  033  Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту 

жəне (немесе) жайластыру 
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  041  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-

ту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді 
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру

  049  Көп пəтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу
  053  Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструкция 

жəне құрылыс үшін кредит беру
   013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  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 са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

  109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

  113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

  114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
  115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

  116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи 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 неме-
се 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 са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойын-
ша 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 са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін нысана-
лы даму трансферттері

 498   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары жəне 
ауыл шаруашылығы бөлімі

  016  Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу
 700   Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта жəне су ре-

сурстары басқармасы
  042  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-

ту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді 
мекендердің объектілерін абаттандыру

 701   Облыстың кəсіпкерлік, сауда жəне туризм басқармасы
  014  Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне 

жəрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
жарғылық капиталын ұлғайту

 719   Облыстың ветеринария басқармасы
  044  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-

ту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді 
мекендердің объектілерін жөндеу

 738   Облыстың отбасы, балалар жəне жастар істері жөніндегі 
басқармасы

  024  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді 
мекендердің объектілерін жөндеу

 801   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, 
əлеуметтік бағдарламалар жəне азаматтық хал актілерін тіркеу 
бөлімі 

  024  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді 
мекендердің объектілерін жөндеу

 802   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет, дене 
шынықтыру жəне спорт бөлімі

  024  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді 
мекендердің объектілерін жөндеу

2    Коммуналдық шаруашылық
 123   Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық 

округ əкімінің аппараты
  014  Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
 124   Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің 

аппараты
  014  Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
 241   Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
  042  Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 

бюджеттерiне жылумен жабдықтау жүйелерін реконструкциялау 
жəне құрылыс үшін кредит беру

 242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі
  229  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы 
іс-шараларды іске асыру

   100 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 
бюджеттеріне өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі 
бағдарламасы шеңберінде сумен жабдықтау жəне су бұру 
жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

   101 Облыстық бюджеттерге Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі 
бағдарламасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі сумен 
жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы 
даму трансферттері

   104 Жылу, -сумен қамтамасыз ету жəне су бұру жүйелерінің 
құрылысын жаңғырту шеңберінде берілген тапсырмаларды орын-
дау бойынша сенім білдірілген агент қызметтеріне ақы төлеу

   105 Жылу, -сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, рекон-
струкциялауды жəне жаңғыртуды субсидиялау шеңберінде опера-
тор қызметтеріне ақы төлеу

   107 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 
бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді абаттандыруға 
берілетін нысаналы даму трансферттері

   108 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы 
инвестициялар негіздемесін əзірлеу

   111 Жылумен, -сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, ре-
конструкциялауды жəне жаңғыртуды субсидиялау

   112 Жылумен жабдықтау жүйелеріне орталықтандырылған 
техникалық тексеру жүргізу

   115 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде əлеуметтік саладағы жəне тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы саласындағы объектілерде энергия үнемдеу бой-
ынша іс-шаралар жүргізу

 255   Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы
  009  Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табыла-

тын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық жəне жергілікті 
жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субси-
диялау

 271   Облыстың құрылыс басқармасы
  015  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды дамытуға берілетін 
нысаналы даму трансферттері

   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  028  Елді мекендерді газдандыру
  030  Коммуналдық шаруашылығын дамыту
  033  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне су-

мен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамытуға берілетін ныса-
налы даму трансферттері

   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  058  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді 

мекендерді сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамытуға 
берілетін нысаналы даму трансферттері 

   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 279   Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

басқармасы
  001  Жергілікті деңгейде энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

  002  Ақпараттық жүйелер құру
  003  Коммуналдық шаруашылықты дамыту үшін кредит беру
  004  Елдi мекендердi газдандыру
  005  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
  010  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне су-

мен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамытуға берілетін ныса-
налы даму трансферттері

   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  030  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді 

мекендерді сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамытуға 
берілетін нысаналы даму трансферттері 

   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  032  Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табыла-

тын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық жəне жергілікті 
жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субси-
диялау 

  038  Коммуналдық шаруашылығын дамыту
  067  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
  100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
  102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

  103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

  107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

  108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

  109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

  113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер 

  114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 
  115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

  116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи 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
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  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 неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойын-
ша 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 салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, 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

 281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолда-
ры басқармасы

  018  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне су-
мен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамытуға облыстық бюд-
жеттен берілетін нысаналы даму трансферттері

   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  020  Елді мекендерді газдандыру
  021  Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту 
  025  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды дамытуға берілетін 
нысаналы даму трансферттері

   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  068  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді 

мекендерді сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамытуға 
берілетін нысаналы даму трансферттері 

   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 288   Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы
  025  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды дамытуға берілетін 
нысаналы даму трансферттері

   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  028  Елді мекендерді газдандыру
  030  Коммуналдық шаруашылықты дамыту
  033  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне су-

мен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамытуға берілетін ныса-
налы даму трансферттері

   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  058  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді 

мекендерді сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамытуға 
берілетін нысаналы даму трансферттері 

   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 349   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл 

шаруашылығы жəне ветеринария басқармасы
  009  Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табыла-

тын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық жəне жергілікті 
жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субси-
диялау

 354   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресурстар 
жəне табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

  014  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
  017  Қаланы абаттандыруды дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 367   Астана қаласының коммуналдық шаруашылық басқармасы
  001  Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  002  Ақпараттық жүйелер құру
  003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
  004  Елдi мекендердi газдандыру
  005  Коммуналдық шаруашылықты дамыту
   005 Ішкі қарыздар есебінен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  006  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
  007  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесін дамыту
   005 Ішкі қарыздар есебінен
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  018  Қаланы абаттандыруды дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  027  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық 

меншігіндегі газдандыру желілерін пайдалануды ұйымдастыру
  028  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық 

меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру
  032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
  035  Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табыла-

тын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық жəне жергілікті 
жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субси-
диялау

  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 са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, 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 неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

 371   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика жəне 
коммуналдық шаруашылық басқармасы

  001  Жергілікті деңгейде энергетика жəне коммуналдық шаруашылық 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

  002  Ақпараттық жүйелер құру
  004  Елдi мекендердi газдандыру
  005  Коммуналдық шаруашылық дамыту
  006  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
  007  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесін дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  016  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
  027  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық 

меншігіндегі газдандыру желілерін пайдалануды ұйымдастыру
  028  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық 

меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру
  032  Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табыла-

тын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық жəне жергілікті 
жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субси-
диялау 

  067  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 са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, 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 неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

 373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс 
басқармасы

  013  Қаланы абаттандыруды дамыту
   005 Ішкі қарыздар есебінен
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  024  Коммуналдық шаруашылықты дамыту
 375   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл 

шаруашылығы басқармасы
  009  Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табыла-

тын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық жəне жергілікті 
жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субси-
диялау 

 383   Алматы қаласының Тұрғын үй жəне тұрғын үй инспекциясы 
басқармасы

  012  Тұрғын үй қарыздарын беру үшін «Қазақстанның Тұрғын үй құры-
лыс жинақ банкі» акционерлік қоғамына бюджеттік кредит беру

 386   Астана қаласының энергетика басқармасы
  005  Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту
 458   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль 
жолдары бөлімі

  011  Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету
  012  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
  026  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
  027  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
  028  Коммуналдық шаруашылығын дамыту
  029  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  048  Қаланы жəне елді мекендерді абаттандыруды дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  058  Елді мекендердегі сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін да-

мыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, қала 

құрылысы жəне құрылыс бөлімі
  005  Коммуналдық шаруашылығын дамыту
  006  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесін дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  007  Қаланы жəне елді мекендерді абаттандыруды дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  058  Елді мекендердегі сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін да-

мыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 467   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
  005  Коммуналдық шаруашылығын дамыту
  006  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесін дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  007  Қаланы жəне елді мекендерді абаттандыруды дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  058  Елді мекендердегі сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін да-

мыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 472   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет жəне 

қала құрылысы бөлімі
  005  Коммуналдық шаруашылығын дамыту
  006  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесін дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  007  Қаланы жəне елді мекендерді абаттандыруды дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  058  Елді мекендердегі сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін да-

мыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жол-
дары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

  012  Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету
  013  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
  014  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншігіндегі жылу желілерін қолдануды ұйымдастыру
  015  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
  016  Коммуналдық шаруашылықты дамыту
  017  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  018  Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау жəне су бұру 

жүйелерін дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  019  Қаланы жəне елді мекендерді абаттандыруды дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 487   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі
  015  Шағын қалаларды үздіксіз жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету
  016  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
  018  Қаланы жəне елді мекендерді абаттандыруды дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  026  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
  027  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншігіндегі газдандыру желілерін пайдалануды ұйымдастыру
  028  Коммуналдық шаруашылықты дамыту
  029  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  058  Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау жəне су бұру 

жүйелерін дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 490   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары 
бөлімі

  012  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
  014  Қаланы жəне елді мекендерді абаттандыруды дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  026  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру
  027  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншігіндегі газ жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру
  028  Коммуналдық шаруашылықты дамыту
  029  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  058  Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау жəне су бұру 

жүйелерін дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 492   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

  011  Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету
  012  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
  014  Қаланы жəне елді мекендерді абаттандыруды дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  026  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру
  027  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншігіндегі газ жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру
  028  Коммуналдық шаруашылықты дамыту
  029  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  058  Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау жəне су бұру 

жүйелерін дамыту
   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

  013  Коммуналдық шаруашылықты дамыту
  014  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесін дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  015  Шағын қалаларды үздіксіз жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету
  016  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
  018  Қаланы жəне елді мекендерді абаттандыруды дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  026  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру
  027  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншігіндегі газ жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру
  058  Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау жəне су бұру 

жүйелерін дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 496   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекция-

сы жəне коммуналдық шаруашылық бөлімі
  015  Шағын қалаларды үздіксіз жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету
  016  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
  018  Қаланы жəне елді мекендерді абаттандыруды дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  026  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру
  027  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншігіндегі газ жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру
  028  Коммуналдық шаруашылықты дамыту
  029  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  058  Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау жəне су бұру 

жүйелерін дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 497   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- 

коммуналдық шаруашылық бөлімі
  015  Шағын қалаларды үздіксіз жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету
  016  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
  018  Қаланы жəне елді мекендерді абаттандыруды дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  026  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру
  027  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншігіндегі газ жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру
  028  Коммуналдық шаруашылықты дамыту
  029  Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  058  Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау жəне су бұру 

жүйелерін дамыту
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 804   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тəрбиесі, спорт 

жəне туризм бөлімі
  009  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-

ту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді 
мекендердің объектілерін жөндеу

3    Елді-мекендерді көркейту
 123   Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық 

округ əкімінің аппараты
  008  Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
  009  Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
  010  Жерлеу орындарын ұстау жəне туыстары жоқ адамдарды жерлеу
  011  Елді мекендерді абаттандыру мен 

көгалдандыру
 124   Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің 

аппараты
  008  Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
  009  Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
  010  Жерлеу орындарын ұстау жəне туыстары жоқ адамдарды жерлеу
  011  Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
 279   Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

басқармасы
  041  Профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізу 

(инфекциялық жəне паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының 
аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық жəне паразиттік 
аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны 
қоспағанда)

 354   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресурстар 
жəне табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

  018  Қаланы абаттандыру мен көгалдандыру
 367   Астана қаласының коммуналдық шаруашылық басқармасы
  041  Профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізу 

(инфекциялық жəне паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының 
аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық жəне паразиттік 
аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны 
қоспағанда)

 371   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика жəне 
коммуналдық шаруашылық басқармасы

  041  Профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізу 
(инфекциялық жəне паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының 
аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық жəне паразиттік 
аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны 
қоспағанда)

 383   Алматы қаласының Тұрғын үй жəне тұрғын үй инспекциясы 
басқармасы

  011  Қаланы абаттандыру мен көгалдандыру
 458   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль 
жолдары бөлімі

  015  Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
  016  Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
  017  Жерлеу орындарын ұстау жəне туыстары жоқ адамдарды жерлеу
  018  Елдi мекендердi абаттандыру жəне көгалдандыру
 474   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы 

жəне ветеринария бөлімі
  016  Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
 483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жол-
дары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

  020  Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
  021  Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
  022  Жерлеу орындарын ұстау жəне туыстары жоқ адамдарды жерлеу
  023  Елдi мекендердi абаттандыру жəне көгалдандыру
 487   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі
  017  Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
  025  Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
  030  Елді мекендерді абаттандыру жəне көгалдандыру
  031  Жерлеу орындарын ұстау жəне туыстары жоқ адамдарды жерлеу
 490   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары 
бөлімі

  015  Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
  016  Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
  017  Жерлеу орындарын ұстау жəне туыстары жоқ адамдарды жерлеу
  018  Елдi мекендердi абаттандыру жəне көгалдандыру
 492   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

  015  Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
  016  Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
  017  Жерлеу орындарын ұстау жəне туыстары жоқ адамдарды жерлеу
  018  Елдi мекендердi абаттандыру жəне көгалдандыру
 495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, құрылыс, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне 
автомобиль жолдары бөлімі

  025  Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
  028  Жерлеу орындарын ұстау жəне туыстары жоқ адамдарды жерлеу
  029  Елдi мекендердi абаттандыру жəне көгалдандыру
  031  Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
 496   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекция-

сы жəне коммуналдық шаруашылық бөлімі
  025  Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
  030  Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
  034  Жерлеу орындарын ұстау жəне туыстары жоқ адамдарды жерлеу
  035  Елдi мекендердi абаттандыру жəне көгалдандыру
 497   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- 

коммуналдық шаруашылық бөлімі
  025  Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
  030  Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
  034  Жерлеу орындарын ұстау жəне туыстары жоқ адамдарды жерлеу
  035  Елдi мекендердi абаттандыру жəне көгалдандыру
    Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк
1    Мəдениет саласындағы қызмет
 123   Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық 

округ əкімінің аппараты
  006  Жергілікті деңгейде мəдени-демалыс жұмыстарын қолдау
 124   Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің 

аппараты
  006  Жергілікті деңгейде мəдени-демалыс жұмысын қолдау
 240   Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі
  033  Мəдениет жəне өнер саласындағы бəсекелестікті жоғарылату, 

қазақстандық мəдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау 
жəне мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

   100 Тарихи-мəдени мұра ескерткіштерін қалпына келтіру, салу
   101 Қазақ халқының мəдени мұрасын зерделеуді жинақтау жəне 

жүйелеу
   102 Мəдениет объектілерін салу, реконструкциялау
   103 Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларда ақпаратқа 

қол жеткізуді қамтамасыз ету
   104 Ұлттық фильмдер шығару
   105 Əлеуметтік маңызы бар жəне мəдени іс-шаралар өткізу
   106 Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
   107 Тарихи-мəдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету
   108 Əдебиеттің əлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып 

шығару жəне тарату
   109 Мəдениет жəне спорт саласындағы қайраткерлерді ынталандыру
   110 Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын 

қамтамасыз ету
   111 Мəдениет жəне мүрағат ісі саласындағы мемлекеттік ұйымдардың 

күрделі шығыстары
   112 «Бірыңғай электрондық қужаттардың мұрағаты» ақпараттық 

жүйесін құру
   114 «МО ЭҚАБЖ/ЭҚАЖ-де қалыптастырылған электрондық 

құжаттардың қоймасы» бағдарламалық қамтамасыз етуді жалға 
беру бойынша ақпараттық-коммуникациялық қызметін көрсету

   115 Қазақстан Республикасының кино-топтамасын цифрлаудан өткізу
   116 Өнер туындылары мен əдебиеттерді іріктеу жəне аудару сапасын 

бақылау жөніндегі қызметі
 262   Облыстың мəдениет басқармасы
  001  Жергiлiктi деңгейде мəдениет саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер
  002  Ақпараттық жүйелер құру
  003  Мəдени-демалыс жұмысын қолдау
  004  Мемлекет қайраткерлерін мəңгі есте сақтау
  005  Тарихи-мəдени мұраны сақтауды жəне оған қолжетімділікті 

қамтамасыз ету
  007  Театр жəне музыка өнерін қолдау
  011  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
  020  Мəдениет саласындағы жергілікті маңызы бар əлеуметтік 

маңызды 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 са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

  109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

  113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер 

  114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
  115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

  116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи 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 неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойын-
ша 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 салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

 271   Облыстың құрылыс басқармасы
  016  Мəдениет объектілерін дамыту
 273   Облыстың мəдениет, архивтер жəне құжаттама басқармасы
  005  Мəдени-демалыс жұмысын қолдау
  006  Мемлекет қайраткерлерін мəңгі есте сақтау
  007  Тарихи-мəдени мұраны сақтауды жəне оған қолжетімділікті 

қамтамасыз ету
  008  Театр жəне музыка өнерін қолдау
  020  Мəдениет саласындағы жергілікті маңызы бар əлеуметтік 

маңызды іс-шараларды іске асыру
 281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолда-

ры басқармасы
  026  Мəдениет объектілерін дамыту
 288   Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы
  027  Мəдениет объектілерін дамыту
 347   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет жəне 

архивтер басқармасы
  004  Мəдени-демалыс жұмысын қолдау
  005  Тарихи-мəдени мұраны сақтауды жəне оған қолжетімділікті 

қамтамасыз ету
  006  Мемлекет қайраткерлерін мəңгі есте сақтау

  007  Театр жəне музыка өнерiн қолдау
  008  Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
  012  Əлеуметтік маңызы бар жəне мəдени іс-шаралар өткізу
 373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс 

басқармасы
  014  Мəдениет объектілерін дамыту
 396   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет, 

мұрағаттар жəне құжаттама басқармасы
  004  Əлеуметтік маңызы бар жəне мəдени іс-шаралар өткізу
  005  Мемлекет қайраткерлерін мəңгі есте сақтау
  006  Мəдени-демалыс жұмысын қолдау
  007  Тарихи-мəдени мұраны сақтауды жəне оған қолжетімділікті 

қамтамасыз ету
  008  Театр жəне музыка өнерiн қолдау
  009  Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
 455   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне 

тілдерді дамыту бөлімі
  003  Мəдени-демалыс жұмысын қолдау
  005  Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
  009  Тарихи-мəдени мұра ескерткіштерін сақтауды жəне оларға қол 

жетімділікті қамтамасыз ету
 457   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет, тілдерді 

дамыту, дене шынықтыру жəне спорт бөлімі
  003  Мəдени-демалыс жұмысын қолдау
  005  Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
  015  Тарихи-мəдени мұра ескерткіштерін сақтауды жəне оларға қол 

жетімділікті қамтамасыз ету
 466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, қала 

құрылысы жəне құрылыс бөлімі
  011  Мəдениет объектілерін дамыту
 467   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
  011  Мəдениет объектілерін дамыту
 472   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет жəне 

қала құрылысы бөлімі
  011  Мəдениет объектілерін дамыту
 478   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мəдениет 

жəне тілдерді дамыту бөлімі
  009  Мəдени-демалыс жұмысын қолдау
  010  Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
  011  Тарихи-мəдени мұра ескерткіштерін сақтауды жəне оларға қол 

жетімділікті қамтамасыз ету
 483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жол-
дары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

  056  Мəдениет объектілерін дамыту
 495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, құрылыс, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне 
автомобиль жолдары бөлімі

  036  Мəдениет объектілерін дамыту
 740   Облыстың мəдениет жəне тілдерді дамыту басқармасы 
  001  Жергiлiктi деңгейде мəдениет жəне тілдерді дамыту саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
  002  Ақпараттық жүйелер құру
  003  Мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан халқының басқа да тiлдерін 

дамыту
  004  Мемлекет қайраткерлерін мəңгі есте сақтау
  005  Тарихи-мəдени мұраны сақтауды жəне оған қолжетімділікті 

қамтамасыз ету
  006  Мəдени-демалыс жұмысын қолдау
  007  Театр жəне музыка өнерін қолдау
  011  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
  020  Мəдениет саласындағы жергілікті маңызы бар əлеуметтік 

маңызды 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 жобалар-
дың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжатта-
маларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамала-
рын 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 транс-
ферттер 

  114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
  115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

  116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи 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 неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдай-
лардың 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 са-
яси, 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

 802   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет, дене 
шынықтыру жəне спорт бөлімі

  005  Мəдени-демалыс жұмысын қолдау
2    Спорт
 123   Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық 

округ əкімінің аппараты
  028  Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру жəне спорттық 

іс-шараларды іске асыру
 124   Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің 

аппараты
  028  Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру жəне спорттық 

іс-шараларды өткізу
 240   Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі
  035  Бұқаралық спортты жəне спорттың ұлттық түрлерін дамытуды 

қолдау
   100 Бұқаралық спортты жəне спорттың ұлттық түрлерін дамытуды 

қолдау көрсетуді қамтамасыз ету
   101 Спорт саласындағы қайраткерлерді ынталандыру
   103 Нашақорлыққа жəне есірткі бизнесіне қарсы күрес
  036  Жоғары жетістіктер спортын дамыту
   100 Жоғары жетістіктер спортын дамытуды қамтамасыз ету
   101 Спорт объектілерін салу, реконструкциялау
   111 Спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары
 271   Облыстың құрылыс басқармасы
  017  Cпорт объектілерін дамыту
 281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолда-

ры басқармасы
  028  Cпорт объектілерін дамыту
 285   Облыстың дене шынықтыру жəне спорт басқармасы
  001  Жергілікті деңгейде дене шынықтыру жəне спорт саласында 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
  002  Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу
  003  Əр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама 

командаларының мүшелерін дайындау жəне республикалық жəне 
халықаралық спорт жарыстарына қатысуы 

  004  Ақпараттық жүйелерді құру
  005  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 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

  108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар-
дың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжатта-
маларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамала-
рын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның 
ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

  109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

  113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

  114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
  115  Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

  116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи 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

(Жалғасы. Басы 20-21-беттерде) 

(Жалғасы 23-бетте) 
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  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 неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойын-
ша 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 салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

 288   Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы
  024  Cпорт объектілерін дамыту
 373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс 

басқармасы
  015  Cпорт объектілерін дамыту
 381   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру 

жəне спорт басқармасы
  001  Жергілікті деңгейде дене шынықтыру жəне спорт саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  002  Жергілікті деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
  003  Республикалық жəне халықаралық спорттық жарыстарға əртүрлі 

спорт түрлері бойынша құрама командалары мүшелерінің 
дайындығы жəне қатысуы

  004  Ақпараттық жүйелер құру
  005  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
  016  Мемлекеттік қалалық спорттық ұйымдардың жұмыс істеуін 

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 са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, 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 неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

 457   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет, тілдерді 
дамыту, дене шынықтыру жəне спорт бөлімі

  008  Ұлттық жəне бұқаралық спорт түрлерін дамыту
  009  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық 

жарыстар өткiзу
  010  Əртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар 

қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау жəне 
олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

 465   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру жəне 
спорт бөлімі

  001  Жергілікті деңгейде дене шынықтыру жəне спорт саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

  002  Ақпараттық жүйелер құру
  004  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
  005  Ұлттық жəне бұқаралық спорт түрлерін дамыту
  006  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық 

жарыстар өткiзу
  007  Əртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар 

қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау жəне 
олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

  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 са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

  109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

  113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

  114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
  115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

  116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи 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 неме-
се 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 са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойын-
ша 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 са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін нысана-
лы даму трансферттері

 466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс бөлімі

  008  Cпорт объектілерін дамыту
 467   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
  008  Cпорт объектілерін дамыту
 471   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене 

шынықтыру жəне спорт бөлімі
  013  Ұлттық жəне бұқаралық спорт түрлерін дамыту
  014  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық 

жарыстар өткiзу
  015  Əртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар 

қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау жəне 
олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

 472   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет жəне 
қала құрылысы бөлімі

  008  Cпорт объектілерін дамыту
 483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жол-
дары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

  057  Cпорт объектілерін дамыту
 495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, құрылыс, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне 
автомобиль жолдары бөлімі

  021  Cпорт объектілерін дамыту
 802   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет, дене 

шынықтыру жəне спорт бөлімі
  006  Ұлттық жəне бұқаралық спорт түрлерін дамыту
  007  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық 

жарыстар өткiзу

  008  Əртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар 
қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау жəне 
олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

 804   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тəрбиесі, спорт 
жəне туризм бөлімі

  005  Көпшілік спортты жəне ұлттық спорт түрлерін дамыту
  006  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жары-

старын өткізу
  007  Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша 

ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары 
мүшелерінің дайындығы жəне қатысуы

3    Ақпараттық кеңiстiк
 225   Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі
  219  Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық жəне ғылыми-

педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету
   100 Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету
   101 Ғылыми, ғылыми-техникалық жəне ғылыми-педагогикалық 

ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету
 240   Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі
  017  Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету жəне қазақстандық 

патриотизмді нығайту
 245   Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар 

министрлігі
  003  Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу
   100 Мемлекеттік ақпараттық тапсырысты орналастыру
   101 Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру
   102 Мемлекеттік ақпараттық саясат шеңберінде ұлттық телерадио ха-

барлар тарату операторының ақпарат тарауын қамтамасыз ету
  005  «Ұлттық ақпараттық кеңістікке автоматтандырылған мониторинг» 

ақпараттық жүйесін құру
 246   Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам 

министрлігі
  003  Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-

қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету
 259   Облыстың архивтер жəне құжаттама басқармасы
  001  Жергілікті деңгейде архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік сая-

сатты іске асыру жөніндегі қызметтер
  002  Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету
  004  Ақпараттық жүйелер құру
  005  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 са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

  109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

  113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер 

  114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
  115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

  116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи 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 неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойын-
ша 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 салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, 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

 262   Облыстың мəдениет басқармасы
  008  Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету
 263   Облыстың ішкі саясат басқармасы
  007  Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 
  010  Мемлекеттік тілді жəне Қазақстан халқының басқа да тілдерін 

дамыту
 264   Облыстың тілдерді дамыту басқармасы
  001  Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
  002  Мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан халқының басқа да тiлдерін 

дамыту
  003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
  007  Ақпараттық жүйелер құру
  032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
  100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
  102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

  103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

  107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

  108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

  109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

  113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер 

  114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
  115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

  116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи 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 неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойын-
ша 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 салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму 
трансферттері

 271   Облыстың құрылыс басқармасы
  018  Мұрағат объектілерін дамыту
 273   Облыстың мəдениет, архивтер жəне құжаттама басқармасы
  009  Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
  010  Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету
 281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолда-

ры басқармасы
  030  Мұрағат объектілерін дамыту
 288   Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы
  018  Мұрағат объектілерін дамыту

 347   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет жəне 
архивтер басқармасы

  009  Қалалық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
  010  Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету
 362   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат 

басқармасы
  005  Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
 363   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тілдерді дамыту 

басқармасы
  001  Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  002  Мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан халқының басқа да тiлдерін 

дамыту
  003  Ақпараттық жүйелер құру
  004  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
  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 са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, 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 неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

 373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс 
басқармасы

  016  Мұрағат объектілерін дамыту
 396   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет, 

мұрағаттар жəне құжаттама басқармасы
  010  Қалалық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
  011  Мұрағаттық қордың сақталуын қамтамасыз ету
 455   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне 

тілдерді дамыту бөлімі
  006  Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
  007  Мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан халқының басқа да тiлдерін 

дамыту
 456   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
  002  Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
 457   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет, тілдерді 

дамыту, дене шынықтыру жəне спорт бөлімі
  006  Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
  007  Мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан халқының басқа да тiлдерін 

дамыту
 470   Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат жəне 

тілдерді дамыту бөлімі
  005  Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
  008  Мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан халқының басқа да тiлдерін 

дамыту
 478   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мəдениет 

жəне тілдерді дамыту бөлімі
  005  Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
  007  Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
  008  Мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан халқының басқа да тiлдерін 

дамыту
 694   Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы
  006  Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу
 734   Облыстың тілдерді дамыту, архивтер мен құжаттама басқармасы
  001  Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы, архив ісін 

басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

  002  Мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан халқының басқа да тiлдерін 
дамыту

  003  Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету
  004  Ақпараттық жүйелер құру
  005  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 са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

  109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

  113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

  114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
  115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

  116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар 
өткізуге мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

  118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

  119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

  121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

  123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

  124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойын-
ша 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 салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, 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

 739   Облыстың ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету жəне 
архивтер басқармасы 

  001  Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер 
көрсету, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 

  002  Ақпараттық жүйелер құру
  003  Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету
  009  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 са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

  109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

  113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

  114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
  115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

  116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар 
өткізуге мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

  118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

  119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

  121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

  123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

  124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойын-
ша 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 салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, 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

 740   Облыстың мəдениет жəне тілдерді дамыту басқармасы 
  008  Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету
 802   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет, дене 

шынықтыру жəне спорт бөлімі
  004  Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 
 803   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат жəне дін 

істері бөлімі
  002  Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
4    Туризм
 240   Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі
  043  Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық жəне 

ішкі нарықта ілгерілету
   100 Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру
 265   Облыстың кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп басқармасы
  021  Туристік қызметті реттеу
 266   Облыстың кəсіпкерлік жəне индустриалдық-инновациялық даму 

басқармасы
  021  Туристік қызметті реттеу
 271   Облыстың құрылыс басқармасы
  089  Туризм объектілерін дамыту
 275   Облыстың кəсіпкерлік басқармасы
  009  Туристік қызметті реттеу
 281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолда-

ры басқармасы
  089  Туризм объектілерін дамыту
 284   Облыстың туризм басқармасы
  001  Жергілікті деңгейде туризм саласында мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер 
  002  Ақпараттық жүйелер құру
  003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
  004  Туристік қызметті реттеу
  032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
  100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
  102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

  103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

  107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

  108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

  109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

  113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

  114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
  115  Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

  116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи 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 неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойын-
ша 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 салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

 288   Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы
  089  Туризм объектілерін дамыту
 289   Облыстың кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы
  010  Туристік қызметті реттеу
 373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс 

басқармасы
  089  Туризм объектілерін дамыту
 397   Астана қаласының инвестициялар жəне даму басқармасы
  021  Туристік қызметті реттеу
 399   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың туризм жəне 

сыртқы байланыстар басқармасы
  001  Жергілікті деңгейде туризм жəне сыртқы байланыстар 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

  002  Туристік қызметті реттеу
  003  Ақпараттық жүйелер құру
  004  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
  005  Туризм объектілерін дамыту
  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 са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

  109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

  115  Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

  118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тыныс-
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

  119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

  123  Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

  124  Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
не халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

 454   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне ауыл 
шаруашылығы бөлімі

  015  Туристік қызметті реттеу
 466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, қала 

құрылысы жəне құрылыс бөлімі
  023  Туризм объектілерін дамыту
 467   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
  023  Туризм объектілерін дамыту
 472   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет жəне 

қала құрылысы бөлімі
  023  Туризм объектілерін дамыту
 480   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) туризм бөлімі

(Жалғасы. Басы 20-22-беттерде) 

(Жалғасы 24-бетте) 
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  001  Жергілікті деңгейде туризм саласында мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 

  002  Ақпараттық жүйелер құру
  003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
  004  Туристік қызметті реттеу
  032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
  100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
  102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

  103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

  107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

  108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

  109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

  113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

  114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
  115  Жергілікті атқарушы 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 неме-
се 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 са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойын-
ша 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 са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін нысана-
лы даму трансферттері

 482   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне ту-
ризм бөлімі

  004  Туристік қызметті реттеу
 483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жол-
дары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

  031  Туризм объектілерін дамыту
 493   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік, өнеркəсіп 

жəне туризм бөлімі
  004  Туристік қызметті реттеу
 495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, құрылыс, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне 
автомобиль жолдары бөлімі

  035  Туризм объектілерін дамыту
 694   Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы
  029  Щучинск –Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін 

қалыптастыру
 701   Облыстың кəсіпкерлік, сауда жəне туризм басқармасы
  004  Туристік қызметті реттеу
 723   Облыстың кəсіпкерлік, индустриялды-инновациялық даму жəне 

туризм басқармасы
  021  Туристік қызметті реттеу
 804   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тəрбиесі, спорт 

жəне туризм бөлімі
  004  Туристік қызметті реттеу
9    Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру 

жөнiндегi өзге де қызметтер
 240   Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі
  001  Мəдениет, спорт жəне туристік қызмет саласындағы мемлекеттік 

саясатты қалыптастыру
   100 Мəдениет, спорт жəне туристік қызмет саласындағы уəкілетті 

органның қызметін қамтамасыз ету
   103 Социологиялық, талдамалық зерттеулер жүргізу жəне 

консалтингтік қызметтер көрсету
   104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жəне 

мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
   111 Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің 

күрделі шығыстары
  021  Мемлекеттік тілді жəне Қазақстан халқының басқа да тілдерін 

дамыту
  022  Қолданбалы ғылыми зерттеулер
  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 са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

  109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу 

  114  Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша орталық мемлекеттік органдардың 
міндеттемелерін орындау

  116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

  122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 246   Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам 
министрлігі

  005  Жастар саясаты жөніндегі қызметті жүзеге асыру
 263   Облыстың ішкі саясат басқармасы
  001  Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі 

қызметтер
  003  Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
  004  Ақпараттық жүйелер құру
  005  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 са-
раптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
ларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

  109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

  113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер 

  114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
  115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

  116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

  117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи 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 неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе 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 салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бой-
ынша даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы 
бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму 
трансферттері

  273   Облыстың мəдениет, архивтер жəне құжаттама басқармасы
   001  Жергiлiктi деңгейде мəдениет жəне архив ісін басқару 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның 
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу не-
месе 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 не-
месе 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 не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе 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 салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бой-
ынша даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы 
бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму 
трансферттері

  283   Облыстың жастар саясаты мəселелерi жөніндегі 
басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі 
қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   005  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 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу не-
месе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, 
мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму 
трансферттері

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы 
органдардың міндеттемелерін орындау

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   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 не-
месе 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 не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе 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 салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бой-
ынша даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы 
бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму 
трансферттері

  286   Облыстың туризм жəне сыртқы байланыстар басқармасы
   001  Жергiлiктi деңгейде туризм жəне сыртқы байланыс 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   004  Туристік қызметті реттеу
   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 не-
месе 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

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   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 не-
месе 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 не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе 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 салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бой-
ынша даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы 
бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму 
трансферттері

  347   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет 
жəне архивтер басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде мəдениет жəне архивтер саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   106  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 не-
месе 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 не-
месе 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 не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

  362   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі сая-
сат басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   004  Ақпараттық жүйелер құру
   007  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   009  Өңірде діни ахуалды зерделеу жəне талдау
   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 не-
месе 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 не-
месе 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 не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

  367   Астана қаласының коммуналдық шаруашылық басқармасы
   019  Ұлттық пантеон салу
  377   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жастар 

саясаты мəселелері басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде жастар саясаты мəселелері бойынша 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   004  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   005  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
   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 не-
месе 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 не-
месе 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 не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

  381   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене 
шынықтыру жəне спорт басқармасы

   008  Халықаралық шаңғы трамплині кешенінің қызметін 
қамтамасыз ету

  396   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет, 
мұрағаттар жəне құжаттама басқармасы

   001  Жергiлiктi деңгейде мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

   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 не-
месе 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 не-
месе 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 не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

  455   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне 
тілдерді дамыту бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде тілдерді жəне мəдениетті дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   010  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 не-
месе 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 не-
месе 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 не-
месе 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 салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе 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 салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойын-
ша даму шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, 
ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін нысаналы даму трансферттері

  456   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат 
бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту жəне 
азаматтардың əлеуметтік сенімділігін қалыптастыру сала-
сында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   003  Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
   004  Ақпараттық жүйелер құру
   006  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 не-
месе 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 не-
месе 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 не-
месе 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 салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға аудандық маңызы бар қалалардың, 
ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
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