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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 4 желтоқсан            №606           Астана қаласы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтыру

енгізу туралы

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

1. Осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
өзгерістер мен толықтыру енгізілетін бұйрықтарының тізбесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Білім жəне ғылым саласындағы 
бақылау комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

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

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
ресми жариялау үшін мерзімді баспа басылымдарына жолдауды;

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

5) осы бұйрық 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 Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі Б.А. Асыловаға 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 Бас прокуроры
министрі   Қ.П. Қожамжаров _____________
Д.Ə. Абаев _____________   19 қаңтар 2018 жыл
25 желтоқсан 2017 жыл

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Қорғаныс министрі  Мəдениет жəне спорт министрі
С.Ə. Жасұзақов_____________ А. Мұхамедиұлы ________________ 
7 желтоқсан 2017 жыл  5 қаңтар 2018 жыл

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы  Қазақстан Республикасының
Ұлттық қауіпсіздік   Ішкі істер министрі,
комитетінің төрағасы  генерал-полковник
К.Қ. Мəсімов ________________  Қ.Н. Қасымов ________________
9 қаңтар 2018 жыл  20 желтоқсан 2017 жыл

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 4 желтоқсандағы №606 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің өзгерістер мен толықтыру 
енгізілетін бұйрықтарының тізбесі

1. «Диссертациялық кеңес туралы үлгі ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 126 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6929 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» 
газетінің 2011 жылғы 5 мамырдағы № 184-185 (26587) санында жарияланған): 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Диссертациялық кеңес туралы үлгі ережеде:
15-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«15-1. Диссертация қорғауға қабылданғаннан кейін (белгіленген қорғау күнінен 1 (бір) ай 

бұрын) диссертациялық кеңес диссертацияны докторанттың авторы мен дереккөзіне сілтеме 
жасалмаған бөтен материалды пайдаланғанын тексеру үшін «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-
техникалық сараптама орталығы» АҚ-ға (бұдан əрі - ҰМҒТСО) жібереді. 

Егер ҰМҒТСО-да докторанттың авторы мен дереккөзіне сілтеме жасалмаған бөтен мате-
риалды пайдаланғаны анықталған болса, диссертациялық кеңес теріс шешім қабылдайды. 

Мемлекеттік құпиялары бар диссертацияларда авторы мен дереккөзіне сілтеме жасалмаған 
бөтен материалдың пайдаланылуы ҰМҒТСО-да немесе Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрлігінің, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарының жəне құқық қорғау 
органдарының жоғары əскери, арнайы оқу орындарында жəне/немесе ғылыми ұйымдарында 
комиссия негізінде тексеріледі.»;

20-тармақта:
тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) диссертацияның ҰМҒТСО-ға жіберілген күні көрсетіліп, диссертациялық кеңес төрағасы 

қол қойған диссертациялық кеңес құрылған ЖОО-ның бланкісінде ілеспе қолдаухаты;»;
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) докторанттың автор мен дереккөзге сілтеме жасамай бөтен материалды пайдаланғаны 

бойынша диссертацияның тексерілгені туралы ҰМҒТСО-ның анықтамасы. Мемлекеттік 
құпиялары бар диссертациялар бойынша диссертацияның авторы мен дереккөзіне сілтеме 
жасамай бөтен материалды пайдаланғаны тексерілгені туралы Қазақстан Республикасы 
Қорғаныс министрлігінің, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарының жəне 
құқық қорғау органдарының жоғары əскери, арнайы оқу орындарында жəне/немесе ғылыми 
ұйымдарында комиссия анықтамасы ұсынылады;».

2. «Ғылыми дəрежелерді беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 
жəне ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6951 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 
2011 жылғы 20 мамырдағы № 207-210 (26612) санында жарияланған):

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ғылыми дəрежелерді беру қағидаларында:
 6-тармақтың 1) жəне 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Жараталыстану ғылымдары, Техника ғылымдары жəне технологиялар, Медицина, 

Ауыл шаруашылығы ғылымдары мамандықтары тобы бойынша Clarivate Analytics (Кларивэйт 
Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, 
Кларивэйт Аналитикс)) ақпараттық компаниясының деректер базасында нөлдік емес 
импакт-факторға ие немесе Scopus (Скопус), Pubmed (Пабмед), zbMath (збМат), MathScinet 
(МатСкайнет), Agris (Агрис), Georef (Жеореф), Astrophysical journal (Астрофизикал жорнал) 
деректер базасына кіретін басылымдарда;

2) қалған мамандықтар тобы үшін Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science 
Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) 
ақпараттық компаниясының деректер базасында нөлдік емес импакт-факторға ие немесе 
индекстелетін немесе Scopus (Скопус), JSTORE (ДЖЕЙСТОР) деректер базасына кіретін 
басылымдарда.»; 

6-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics 

(Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) компаниясының деректер базасына 
енгізілген шетелдік патенттер рецензияланатын халықаралық ғылыми басылымдардағы жа-
рияланымдар ретінде саналады.»;

23-тармақта:
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) мынадай ақпараттары бар дəреженің берілгені туралы құжатқа (транскрипт) 

қосымшаның нотариалды расталған көшірмесі: өткен оқу пəндері мен практикалардың, алған 
қорытынды бағалары мен бітіру біліктілік жұмыстарының көлемі (Қағиданың 21-тармағында 
көрсетілген тұлғалар үшін ұсынылмайды). Транскрипт жоқ болған жағдайда өткен оқу пəндері 
мен практикалардың көлемі туралы мəліметтер жəне/немесе кандидаттық емтихан тапсырғаны 
туралы куəліктің көшірмесі;»;

9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«9) диссертацияда автор мен дереккөзге сілтемесіз бөтен материалдың пайдаланылғанының 

тексерілгені туралы «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы» 
акционерлік қоғамының (бұдан əрі - ҰМҒТСО) (ерікті нысанда) жəне диссертация қорғаған 
елдің уəкілетті органының анықтамасы (ерікті нысанда, болған жағдайда) (Қағидалардың 21 
жəне 22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін ұсынылмайды);»;

10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«10) ҰМҒТСО (ерікті нысанда) диссертацияның бір данасын қабылдағаны туралы 

анықтамасы (Қағиданың 22-тармағында көрсетілген тұлғалар үшін ұсынылмайды);».
3. «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын жəне оларды 

беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 10348 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 
21 шілдеде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлерінде:
2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Құжаттардың барлық түрлері (философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор 

дипломдарынан, қауымдастырылған профессор (доцент) жəне профессор аттестаттары-
нан басқа):»;

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дипломдары, қауымдастырылған 

профессор (доцент) жəне профессор аттестаттары: 
1) көлемі 310 х 110 мм қатты мұқабадан;
2) көлемі 310 х 110 мм қосымша парақтан тұрады.».
4. «Ғылыми қызметтің нəтижелерін жариялау үшін ұсынылатын басылымдар тізбесіне қосу 

үшін ғылыми басылымдарға қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 12 қаңтардағы № 20 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13409 болып тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 14 наурызда жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ғылыми қызметтің нəтижелерін жариялау үшін 
ұсынылатын басылымдар тізбесіне қосу үшін ғылыми басылымдарға қойылатын талаптарда:

2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» 1999 жылғы 23 шілдедегі № 451-I Қазақстан 

Республикасы Заңының (бұдан əрі - Заң) 4-3 бабының 2) тармақшасына сəйкес бұқаралық 
ақпарат құралдары саласындағы уəкілетті органда есепке қойылу туралы куəліктің, жазылу 
индексінің жəне ISSN (International Standard Serial Number) Халықаралық стандартты сериялық 
нөмірінің болуы;»;

2-тармақтың 8) тармақшасының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«8) «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы» акционерлік қоғамынан 

(бұдан əрі – ҰМҒТСО) мынадай ақпараттар көрсетілген анықтаманың болуы:»;
4-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Заңның 4-3 бабының 2) тармақшасына сəйкес бұқаралық ақпарат құралдары 

саласындағы уəкілетті органда есепке қойылу туралы куəліктің болуы (Заңның 12-бабына 
сəйкес таралымы 100 данаға жетпейтін басылымдардан басқасы);»;

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) Стандарттау, метрология жəне сертификаттау бойынша Мемлекетаралық кеңес 

қабылдаған (1998 жылғы 28 мамырдағы № 1:3-98 хаттама) «Журналдар, жинақтар, 
ақпараттық басылымдар. Жарияланатын материалдарды баспалық ресімдеу» ГОСТ 7.5-98 
бойынша мақалалардың, сондай-ақ Стандарттау, метрология жəне сертификаттау бойынша 
Мемлекетаралық кеңес қабылдаған (2003 жылғы 2 шілдедегі № 12 хаттама) «Библиографиялық 
жазба. Библиографиялық сипат. Құрастырудың жалпы талаптары жəне қағидасы» ГОСТ 7.1-
2003 бойынша мақалалардағы библиографиялық тізімдерді ресімдеу жөніндегі базалық баспа 
стандарттарына сəйкестігі туралы ҰМҒТСО-дан берілген анықтаманың болуы;».

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 7 ақпанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16321 бо-
лып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 22 желтоқсан              №890           Астана қаласы 

Мемлекеттiк нормативтердi әзiрлеу, келiсу, бекiту, тiркеу 
және қолданысқа енгiзу (қолданылуын тоқтата тұру, күшiн 

жою) қағидаларын бекіту туралы

 «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі тура-
лы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 28-бабының 6-тармағына 
сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттiк нормативтердi əзiрлеу, келiсу, бекiту, тiркеу жəне 
қолданысқа енгiзу (қолданылуын тоқтата тұру, күшiн жою) қағидалары 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

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі  Ұлттық экономика министрі
________________ Б. Сұлтанов ________________ Т. Сүлейменов
2017 жылғы 26 желтоқсан   2017 жылғы «___» ___________

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушы ________________ С. Жұманғарин
2018 жылғы 5 қаңтар 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 22 желтоқсан №890 бұйрығымен бекітілген

Мемлекеттiк нормативтердi əзiрлеу, келiсу, бекiту, тiркеу жəне қолданысқа енгiзу 
(қолданылуын тоқтату, күшiн жою) қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Мемлекеттiк нормативтерді əзiрлеу, келісу, бекiту, тiркеу жəне қолданысқа енгізу 

(қолдануын тоқтату, күшiн жою) қағидалары (бұдан əрi – Қағидалар) «Қазақстан Республика-
сындағы сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шiлдедегi 

Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі - Заң) 28-бабының 6-тармағына сəйкес əзірленген 
жəне мемлекеттік нормативтерді əзірлеу, келісу, бекіту, тіркеу жəне қолданысқа енгізу, 
қолдануын тоқтату жəне күшін жою тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидалардың ережелері мемлекеттік нормативтерді əзірлеуді жүзеге асыратын 
Қазақстан Республикасының сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметінің субъектілеріне 
қолданылады.

3. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) мемлекеттік нормативтерді əзірлеу – жаңа мемлекеттік нормативтер əзірлеу жəне 

қолданыстағыларын өңдеу жөніндегі қызмет; 
2) қолайлы шешімдер əдісі – міндетті талаптарды қамтитын, қолданыстағы мемлекеттік 

нормативтерді қолдануды көздейтін параметрлік нормалардың сақталуын қамтамасыз 
ететін құрал; 

3) уəкілетті органның ведомствосы – Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі саласындағы құзыреті шегінде бақылау жəне 
іске асыру функцияларын жүзеге асыратын орталық мемлекеттік органның ведомствосы; 

4) əзірлеуші – мемлекеттік нормативтерді əзірлеуді жүзеге асыратын ұйым;
5) пікір – əзірленген мемлекеттік нормативтердің жобаларын қарау нəтижелері бойынша 

ұсынылған жазбаша құжат; 
6) мемлекеттік нормативтер (мемлекеттік нормативтік құжаттар) –адамның тұратын орта-

сына жəне тiршiлiк етуiне қолайлы, қауiпсiз жəне басқа да қажеттi жағдайларды қамтамасыз 
ететiн нормативтiк құқықтық актiлердiң, қала құрылыстық жəне техникалық регламенттердің, 
нормативтік-техникалық құжаттардың, өзгеде міндетті талаптардың, шарттар мен шектеулердің 
жүйесі;

7) нормативтік-техникалық құжат – техникалық жəне технологиялық нормалардан тұратын 
нормативтік құжат;

8) сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс каталогы (бұдан əрі – каталог) –сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс саласындағы нормативтік құқықтық актілер мен нормативтік 
техникалық құжаттар жəне кəсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың үлгілік жобала-
ры мен үлгілік жобалық шешімдерінің, құрылыс конструкцияларының, бұйымдар мен құрылыс 
материалдарының, жұмыс жүргізу технологияларының жəне құрылыстағы баға белгілеу 
жөніндегі нормативтік құжаттардың жүйеленген тізбесі;

9) ғылыми-техникалық кеңес (бұдан əрі – ҒТК) – уəкілетті органның ведомствосында 
құрылған, құрылыс саласын дамытудың, сəулет, қала құрылысы, құрылыс жəне тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық, құрылыста баға белгілеу саласында ғылыми-техникалық саясат 
жүргізудің, сəулет-құрылыс бақылауын жүзеге асырудың негізгі бағыттары бойынша ұсыныстар, 
сондай-ақ сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласында нормативтік-құқықтық жобаларды 
жəне мемлекеттік нормативтерді дайындайтын жəне қарайтын консультативтік-кеңесші орган;

10) тапсырыс беруші – мемлекеттік нормативтерді əзірлеуді ұйымдастыруды жүзеге 
асыратын заңды тұлға;

11) мемлекеттік нормативтерді өзектендіру (жаңарту) – нормативтік құқықтық актілердің 
өзгеруіне, басқа да нормативтік-техникалық құжаттарға сəйкес келтіруге байланысты жəне 
техникалық шешімдерді жетілдіру бойынша ғылым мен техниканың дамуына байланысты 
белгілі бір қызмет саласында қолданыстағы мемлекеттік нормативтердің мазмұнына қажетті 
өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу. 

2-тарау. Мемлекеттік нормативтерді əзірлеу, қарау, жəне келісу тəртібі
1-параграф. Мемлекеттік нормативтерді əзірлеуді ұйымдастыру

4. Мемлекеттік нормативтерді əзірлеуді ұйымдастыру мыналарды қамтиды:
мемлекеттік нормативтерді əзірлеуге жататын перспективалық номенклатураны (тізбені) 

үш жыл мерзімге қалыптастыру; 
əзірленетін мемлекеттік нормативтердің жылдық тізбесін қалыптастыру.
5. Үш жыл мерзімге мемлекеттік нормативтерді əзірлеуге жататын перспективалық но-

менклатураны (тізбені) қалыптастыруға ұсыныстарды сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс 
қызметінің субъектілері уəкілетті органның ведомствосына тиісті жылдың 1 қыркүйегінен 
кешіктірмей, еркін нысанда ресімделген өтінім түрінде жібереді.

6. Мемлекеттiк нормативтерді əзiрлеу жөніндегі өтiнiмде қажеттiлiктiң негiздемесi, мақсаттар 
мен мiндеттер, орындау мерзiмiдері жəне болжамды көлемi (парақтар саны) осы Қағидаларға 
1-қосымшаға сəйкес сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы мемлекеттік 
нормативтердің құрылымына сəйкес көрсетiледi.

7. Ұсынылған өтінімді уəкілетті органның ведомствосы 30 күнтізбелік күн ішінде өтінім 
берілген құжатты мемлекеттік нормативтерді əзірлеуге жататын перспективалық номен-
клатураға (тізбеге) енгізу қажеттілігін белгілеу үшін қарайды.

8. Өтінімді қарау нəтижелері бойынша уəкілетті органның ведомствосы мемлекеттік 
нормативтерді əзірлеудің басым деңгейі, қаржыландыру мерзімдері мен көлемі қамтылған 
мемлекеттік нормативтерді əзірлеудің перспективалық номенклатурасын қалыптастырады.

Əзірленген мемлекеттік нормативтердің перспективалық номенклатурасын (тізбесін) ҒТК-
ның қарауы жəне бекітуі тиіс

9. Мемлекеттiк нормативтерді əзiрлеудiң жылдық тізбесі осы Қағидаларға 2-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша жұмыстардың сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы 
мемлекеттік нормативтерді əзірлеу жөніндегі тақырыптық жоспары түрiндегі мемлекеттiк 
нормативтерді əзiрлеудiң перспективалық номенклатурасына (тiбесіне) енгiзiлген басым жəне 
өзектi тақырыптардан қалыптасады.

Қалыптасқан тақырыптық жоспарды уəкілетті органның ведомствосы бекітеді жəне қаржы 
бөлу мақсатында республикалық бюджеттік бағдарламаларға енгізіледі.

10. Уəкілетті органның ведомствосы жазбаша растаған жағдайда сəулет, қала құрылысы 
жəне құрылыс қызметінің субъектілері ғылыми жəне (немесе) мамандандырылған ұйымдарды 
тарта отырып, өз есебінен мемлекеттік нормативтерді əзірлеуді жүзеге асыруы мүмкін. 

11. Мемлекеттік нормативтерді əзірлеуді мынадай сатыларға бөлуге болады:
1-саты – мемлекеттік нормативті əзірлеуді ұйымдастыру;
2-саты – мемлекеттік нормативтің жобасын бірінші редакцияда (қажеттілікке қарай келесі, 

аралық редакцияларда) əзірлеу, нормалаудың тиісті бағыты бойынша (тапсырыс беруші 
айқындайды) пікірлер алу, Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасының жəне 
жеке кəсіпкерлік субъектілері бірлестіктерінің қорытындыларын алу;

3-саты – əзірлеушінің түпкілікті редакциясында мемлекеттік нормативтің жобасын дайын-
дау, тапсырыс берушімен келісу жəне оған ұсыну;

4-саты – мемлекеттік нормативті қарау, қабылдау (бекіту немесе мақұлдау) жəне тіркеу 
(қажет болған жағдайда);

5-саты – мемлекеттік нормативті қолданысқа енгізу.
Сатыларды біріктіруге немесе саты құрамында жекелеген кезеңдерді бөлуге болады.
12. Мемлекеттік нормативтерді əзірлеушіні таңдау рəсімі Қазақстан Республикасының 

бюджет заңнамасының нормаларына сəйкес жүзеге асырылады.
2-параграф. Мемлекеттік нормативтерді əзірлеу, қарау жəне келісу

13. Əзірлеуші түсіндірме жазбасы бар мемлекеттік нормативтің жобасын тапсырыс беруші 
тиісті пікір алу мақсатында шартта белгіленген ұйымға жібереді. Мемлекеттiк нормативтiң 
жобасы бойынша пікір əзірлеушіге жоба қарауға келiп түскен күннен бастап 30 күнтiзбелiк 
күннен кешiктiрмей берiледi.

Ұйым көрсетілген мерзімде пікір бермеген жағдайда мемлекеттік нормативтерді əзірлеу 
шарт бойынша тапсырыс беруші белгілеген мерзімдерге сəйкес жалғасады, ал егер шарт-
та өзгеше көзделмесе, мемлекеттік нормативтің жобасы осы ұйыммен келісілген болып 
есептеледі.

Ұсынылған пікірлер бойынша келіспеушіліктерді қарау қажет болған жағдайда əзірлеуші 
мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдардың өкілдерімен отырыс өткізеді. Отырыста 
қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді жəне жиынтық кестеде ескертулер мен 
ұсыныстар көрсетіледі. 

14. Түсіндірме жазбамен бірге бірінші редакцияда əзірленетін мемлекеттік нормативтің 
жобасы осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес əзірленген мемлекеттік нормативтің ісіне 
кіретін құжаттардың тізбесіне сəйкес оны уəкілетті органның ведомствосына қарау жəне істі 
қалыптастыру үшін жіберіледі. 

15. Əзірлеуші мемлекеттік нормативтің жобасын түпкілікті редакцияға енгізгенге дейін 
мемлекеттік нормативтің жобасын техникалық тапсырмада айқындалған тиісті мемлекеттік 
органдардың қарауын ұйымдастыруды жүзеге асырады.

Бұл ретте, мемлекеттік нормативтің жобасы тиісті мемлекеттік органдарға бұрын 
қабылданған пікірлерді ескере отырып, қаралған редакциясында қарау үшін жіберіледі. 

16. Мемлекеттік нормативтің жобасын түпкілікті редакцияға дайындау тиісті мемлекеттік 
органдардан алынған пікірлерді ескере отырып жүзеге асырылады.

17. Мемлекеттiк нормативтің түпкілікті редакциядағы жобасының əр парағына əзiрлеушi 
ұйымның басшысы қол қояды, егер шартта өзгеше көзделмесе, ілеспе хатпен жəне мынадай 
қосымшаларымен бірге тапсырыс берушiге қағаз жəне электрондық жеткізгіштерде мемлекеттiк 
жəне орыс тiлдерiнде екi данада берiледi:

1) мыналар қамтылған мемлекеттік нормативтің жобасына түсіндірме жазба:
мемлекеттік нормативті əзірлеу мен қолданудың экономикалық тиімділігінің негіздемесі;
мемлекеттік нормативті əзірлеу үшін негіздеме;
қарау жəне пікірлер алу үшін мемлекеттік нормативтің жобасын ұйы  мдарға жіберуі ту-

ралы мəлімет;
мемлекеттік нормативтің жобасын əзірлеу кезінде пайдаланылған нормативтік құқықтық 

актілер мен нормативтік-техникалық құжаттар туралы ақпарат;
əзірлеуші туралы деректер;
2) мемлекеттік норматив жобасының бірінші редакциясы жіберілген ұйымдардың тізбесі;
3) бірінші редакциядағы мемлекеттік нормативтің жобасына алынған пікірлердің 

түпнұсқалары; 
4) бірінші редакциядағы мемлекеттік нормативтің жобасы бойынша ескертулер мен 

ұсыныстардың жиынтық кестесі;
5) тиiстi мемлекеттiк органдардың (егер мемлекеттiк нормативті əзiрлеу жөніндегі шартта 

келісу талап етілсе) ескертулері мен ұсыныстары бойынша қалыптастырылған жиынтық кестесi 
бар жобаның қаралғанын растайтын төлнұсқа құжаттар;

6) қолданыстағы мемлекеттік нормативтердің күшін жою туралы немесе жаңа мемлекеттік 
нормативтердің қолданысқа енгізілуіне байланысты оларға өзгерістер жəне (немесе) 
толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар. 

18. Мемлекеттік нормативтер жобасының түпкілікті редакциясы ҒТК-ның қарауына енгізіледі.
19. Мемлекеттік нормативтерді жасау, мазмұндау жəне ресімдеу осы Қағидалардың 

талаптары мен «Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. 
Стандарттарды жасауға, мазмұндауға, рəсімдеуге жəне мазмұнына қойылатын жалпы талап-
тар» ҚР СТ 1.5 белгіленген талаптарына сəйкес жүргізіледі. 

Халықаралық, өңірлік жəне ұлттық стандарттарды қолдану негізінде əзірленетін нормативтік 
техникалық құжаттарды жасау, мазмұндау, ресімдеу жəне белгілеу тəртібі «Қазақстан 
Республикасын техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. Шет мемлекеттердің халықаралық, 
өңірлік жəне ұлттық стандарттарын, Қазақстан Республикасындағы стандарттау жөніндегі өзге 
нормативтік құжаттарды қолдану тəртібі» ҚР СТ 1.9 талаптарына сəйкес жүргізіледі. 

20. ҚР ҚБҚ мəтіні «Нормативтiк құқықтық актiлердi ресімдеу, келісу, мемлекеттік тіркеу 
жəне олардың күшін жою қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 
жылғы 6 қазандағы № 568 қаулысының (бұдан əрі – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 
жылғы 6 қазандағы № 568 қаулысы) талаптарына сəйкес ресімделеді.

21. Мемлекеттік нормативтер мемлекеттік жəне орыс тілдерінде шығарылады.
22. Мемлекеттік нормативтер мұқабасының нысаны құрылыстағы басшылық құжаттарды 

қоспағанда, осы Қағидаларға 4-қосымшада келтірілген нысанға сəйкес ресімделеді. 
23. Мемлекеттік нормативтерге арналған «Алғы сөз» құрылымдық элементінің үлгісі 

құрылыстағы басшылық құжаттарды қоспағанда, осы Қағидаларға 5-қосымшада көрсетілген.
24. Мемлекеттік нормативтік құжаттың мемлекеттік мен орыс тілдеріндегі шмуцтитулы 

(бірінші беті) құрылыстағы басшылық құжаттарды қоспағанда, осы Қағидаларға 6-қосымшада 
келтірілген нысанға сəйкес ресімделеді.

25. Құрылыстағы басшылық құжаттарды қоспағанда, мемлекеттік нормативтердегі 
«Нормативтік сілтемелер» деген құрылымдық элементте нормативтік құқықтық актілердің 
жəне нормативтік-техникалық құжаттардың тізбесі бар, онда құжаттың мəтінінде сілтемелер 
беріледі (берілген). Сілтемелер тізбесі «Осы құрылыс нормаларын (нормативтік-техникалық 
құралды, қағидалар жинақтарын жəне тағы басқа) қолдану үшін мынадай сілтемелер пайда-
ланылады» деген сөздерден басталады.

Тараудың соңында мынадай мазмұндағы ескертпе көрсетілуі қажет:
«Ескертпе - Пайдаланған кезде ағымдағы жағдай бойынша жыл сайын жасалатын жəне ай 

сайын шығарылатын, ағымдағы жылы жарияланған ақпараттық бюллетеньдерге – журналдар 
мен стандарттардың ақпараттық көрсеткіштеріне сəйкес келетін «Қазақстан Республикасының 
аумағында қолданылатын сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласында нормативтік-
құқықтық актілердің жəне нормативтік-техникалық құжаттардың тізбесі», «Қазақстан 
Республикасының стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттардың сілтемесі» жəне «Қазақстан 
Республикасының стандарттау жөніндегі мемлекетаралық нормативтік құжаттардың сілтемесі» 
деген ақпараттық каталогтар бойынша сілтемелік құжаттардың қолданылуын тексерген орынды. 
Егер сілтемелік құжат ауысқан (өзгерген) болса, онда осы нормативті пайдалану кезінде ауысқан 
(өзгерген) құжатты басшылыққа алған жөн. Егер сілтемелік құжат ауыспай күші жойылған бол-
са, онда оған сілтеме жасалған ережелер осы сілтемені қозғамайтын бөлікте қолданылады.».

Нормативтік сілтемелер тізбесіне нормативтік құқықтық актілердің жəне нормативтік-
техникалық құжаттардың толық белгілері мен атауы мынадай ретте белгілердің тіркеу 
нөмірлерінің (болған жағдайда) өсу тəртібінде енгізіледі:

заңнамалық жəне заңға тəуелді актілер, техникалық регламенттер, нормативтік құқықтық 
актілердің сатыларына заңдық күшіне байланысты бұйрықтар;

құрылыстағы басшылық құжаттар;
мемлекетаралық құрылыс нормалары жəне техникалық-экономикалық ақпараттың сы-

ныптамасы;
халықаралық, мемлекетаралық құрылыс нормалары мен техникалық-экономикалық 

ақпараттың сыныптамасы;
құрылыс нормалары мен техникалық-экономикалық ақпараттың сыныптамасы;
нормативтік-техникалық құралдар мен қағидалар жинақтары;
Қазақстан Республикасының аумағында қолдану үшін рұқсат етілген халықаралық, өңірлік 

стандарттар, шет мемлекеттердің ұлттық стандарттары;
ұлттық стандарттар.

3-тарау. Мемлекеттiк нормативтердi бекiту, тiркеу жəне қолданысқа енгiзу 
(қолданылуын тоқтату, күшiн жою) тəртібі

26. 100 нөмірінен басталатын жобалау жəне құрылыс салу жөніндегі қағидалар жинақтарын 
(бұдан əрі – ҚР ҚЖ) қоспағанда, мемлекеттік нормативтерді тіркеу (есепке алу) нөмірі 00 (01) 
нөмірінен басталады. 

27. Мемлекеттік нормативтің шифры салалық сыныптамаға біріктірілген барлық деңгейдегі 
құжаттар белгілерінің есепке алу-тіркеу бірлігін қамтамасыз етеді жəне сəулет, қала құрылысы 
мен құрылыс саласындағы нормативтік база туралы ақпаратты тиімді сақтауға, қолдануға жəне 
пайдалануға арналған қажетті жағдайларды жасайды.

Шифр құрылымына берілген схемаға сəйкес «нүкте» жəне «дефис» белгілерімен 
ажыратылатын, белгілеудің əріптік жəне сандық (Х) элементтері кіреді.

ХХ ХХ – мемлекеттік нормативтердің аббревиатурасы;
Х – кешен;
ХХ – шағын кешен;
- ХХ – тіркеу (есепке алу) нөмірі;
- ХХХ – бекіту жылы.
Мысалы – ҚР ҚЖ 1.02-106-2013.
Ерікті түрде қолдануға арналған өзгерістері бар қайта шығарылған мемлекеттік 

нормативтердің шифрына <*> элементі қосылады, мысалы ҚР ҚЖ 1.02-106-2013*
Жұлдызшамен ерікті түрде қолдануға арналған мемлекеттік нормативтердің өзгертілген 

тармақтары да белгіленеді. 
28. Мемлекеттік нормативтер Заңның 20-бабының 23-16) тармақшасына сəйкес бекітіледі.
Мемлекеттік нормативті қабылдаған кезде, қажет болған жағдайда оның орына əзірленген 

нормативтің күші жойылады.
29. Мемлекеттік нормативтің немесе оның жекелеген нормаларының қолданылуы белгілі 

бір мерзімге тоқтатылуы мүмкін. Мемлекеттік нормативтердің немесе оның жекелеген 
нормаларының қолданылуын тоқтату жеке бұйрықпен жүзеге асырылады.

30. Ерікті түрде қолданылатын мемлекеттік нормативтерді бекіту, күшін жою, қолданылуын 
тоқтату мен оларға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу туралы ақпарат салалық 
басылымдарда жарияланады, сондай-ақ уəкілетті орган ведомствосының веб-сайтында ор-
наластырылады.

31. Міндетті талаптарды белгілейтін мемлекеттік нормативтерді мемлекеттік тіркеу тəртібі 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 6 қазандағы № 568 қаулысына сəйкес жүзеге 
асырылады. 

32. Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы қабылданған мемлекеттік норма-
тивтер туралы мəлімет Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 
19 қарашадағы № 701 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 12423 болып тіркелген) Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс каталог-
тарын қалыптастыру жəне жүргізу қағидаларына сəйкес уəкілетті органның ведомствосы 
қалыптастыратын «Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс саласындағы нормативтік-құқықтық актілердің жəне нормативтік-
техникалық құжаттардың тізбесі» жəне уəкілетті органның ведомствосы құрған «Қазақстан 
Республикасының аумағында қолданылатын құрылыста баға белгілеу жөніндегі нормативтік 
құжаттар тізбесі» каталогтарында орналастырылады.

33. Мемлекеттік нормативтерді белгіленген мерзімде уəкілетті органның ведомствосы 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы 
№ 382 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 11388 болып тіркелген) Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорын 
қалыптастыру жəне жүргізу қағидаларына сəйкес нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай 
мемлекеттік қорына жібереді.

34. Уəкілетті органның ведомствосы қолданыстағы мемлекеттік нормативтерге өзгерістер 
жəне (немесе) толықтырулар енгізуді көздейтін бұйрықтарды дайындауды мынадай 
жағдайларда жүзеге асырылады:

1) мемлекеттік нормативтерді өзектендіру;
2) ұсынылған өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар жəне əлемдік тəжірибені (бар болса) 

талдау бойынша тиісті ақпараты бар өтініш берушінің жазбаша өтініші бойынша.
Құрылыс материалдары жəне технологиялар бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2010 жылғы 17 қарашадағы № 1202 қаулысымен бекітілген «Ғимараттар мен құрылыстардың, 
құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық 
регламентінің 13-тармағына сəйкес ілеспе құжаттамалар ұсынылады.

Мемлекеттік нормативке өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныс ҒТК-ның 
қарауына жəне мақұлдауына енгізіледі.

Мемлекеттік нормативтерді əзірлеу, келісу, бекіту, тіркеу жəне қолданысқа енгізу 
(қолданысын тоқтату, күшін жою) қағидаларына 1-қосымша

Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы мемлекеттік
нормативтердің құрылымы 

Актілер кешені Стандартау мен нормалаудың негізгі бағыттары
1. Ұйымдастыру-əдістемелік нормативтік құжаттар

1.01 Стандарттау, норма-
лау, сертификаттау 

Құрылыстағы стандарттау, нормалау жəне сертификаттау 
бойынша жұмыстардың мақсаттары, міндеттері, объектілері, 
əдіснамасы жəне ұйымдастырылуы.

1.02 Құрылысқа арналған 
инженерлік іздестірулер 
жəне жобалау 

Құрылыс, жобалау алдындағы жəне жобалау жұмыстарына 
арналған инженерлік іздестірулердің құрамы, жалпы талап-
тары жəне оны жүргізу тəртібі. Жобаларды келісу, сараптама 
жүргізу жəне бекіту тəртібі. Қала құрылысы жəне жобалау-
сметалық құжаттаманың түрлері, мазмұны жəне ресімделуі.

1.03 Өндіріс Құрылысты ұйымдастыру, технологиялық дайындау жəне 
құрылысты жүргізудің жалпы қағидалары, құрылысты меха-
низациялау, құрылыс процесіндегі еңбек қауіпсіздігін жəне 
қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету. Сапасын бақылау 
жəне құрылысы аяқталған объектілерді қабылдау. Құрылыс 
бұйымдары жəне материалдарының өндірісін ұйымдастыру. 
Технологиялық жəне атқарушылық құжаттаманың түрлері, 
мазмұны жəне ресімделуі.

1.04 Пайдалану Ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс конструкцияла-
рына жəне инженерлік жабдықтары жүйелеріне техникалық 
қызмет көрсетудің, зерттеп-қараудың жəне жөндеудің жалпы 
қағидалары. Жөндеу-пайдалану құжаттамаларының түрлері, 
мазмұны жəне ресімделуі. 

1.05 Сəулет жəне қала 
құрылысы қызметі

Сəулет жəне қала құрылысы органдарының бірыңғай 
жүйесінің құрылымын жəне функцияларын анықтайтын 
ұйымдастыру-əдістемелік ережелер. Оған қатысушылардың 
сəулет қызметін жүзеге асыру қағидалары əдістері.

2. Жалпы нормативтік-техникалық құжаттар
2.01 Құрылыс 
ғимараттарының 
сенімділігінің негізгі 
ережелері

Құрылыс ғимараттарының, инженерлік жүйелердің, 
конструкциялардың жəне материалдардың қауіпсіздігін, 
пайдалануға жарамдылығын жəне ұзақтығын қамтамасыз 
етудің жалпы қағидаттары.
Сенімділіктің негізгі ұғымдары, құрылыс ғимараттарын 
жауапкершілік дəрежелері, жүктемелері жəне алуан түрлердің 
əсерлері бойынша жіктеу. Іркілістерді жіктеу, есептеме 
моделдерінің параметрлері жəне құрылыс ғимараттары, 
конструкциялар жəне негіздер сенімділігі бойынша 
нормативтік талаптарды белгілеу қағидаттары. Құрылыстағы 
статистикалық қабылдау бақылауының негіздері.

2.02 Өрт қауіпсіздігі Қала құрылысы, көлемді-жоспарлау, сындарлы міндеттерді 
шешу кезіндегі өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жал-
пы қағидаттары, отқа төзімділігі жəне өрт қауіптілігі бой-
ынша ғимараттарды, құрылыстарды жəне олардың 
элементтерін жіктеу, эвакуация жолдары жəне қауіпсіздік 
аймақтары. Құрылыс конструкциялары, материалдары мен 
бұйымдарының өрт-техникалық көрсеткіштері, есептеудің, 
бақылау əдістерінің жəне сынақтардың қағидаттары.

2.03 Қауіпті геофизикалық 
əсерлерден қорғану

Қауіпті геофизикалық əсерлердің (сейсмика, көшкіндер, опы-
рылулар, қар көшкіні, сел, төзу, қазбалы, карстық, су басатын, 
су астында қалатын аумақтар жəне басқалар) негізгі сипат-
тамалары жəне олардан инженерлік қорғану қағидаттары. 
Құрылысқа арнаған инженерлік іздестірулерге, адамдардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қала құрылысы, 
көлемді-жоспарлау, сындарлы жəне құрылыс-технологиялық 
іс-шараларға, сонымен қатар инженерлік қорғаныс 
құрылыстарын пайдалануға қойылатын талаптар.

2.04 Ішкі климат жəне зиян-
ды əсерлерден қорғау

Үй-жайлардың жылу, ауалық-ылғалдық, акустикалық жəне 
жарықтық режимін қамтамасыз етудің жалпы қағидаттары. 
Қоршаған орта əсерінің сипаттамалары (соның ішінде 
климаттық əсерлер, вибрация, шу, сəуле шығару, уытты 
бөліністер жəне басқалар). Осы əсерлерден адамдардың 
денсаулығын қорғаудың есептік əдістері жəне сындарлы 
қамтамасыз ету, бақылау жəне сынау əдістері.

2.05 Біркелкі өзара 
алмасушылық жəне 
үйлесімдік

Құрылыстағы біркелкі өзара алмасушылықты жəне 
үйлесімдікті қамтамасыз етудің жалпы қағидаттары, мөлшерді 
үйлестіру ережелері, геометриялық параметрлердің рұқсат 
етілуі. Өлшемдер жəне дəлдікті бақылау əдістері.

3. Қала құрылысы, ғимараттар мен құрылыстар бойынша нормативтік-техникалық құжаттар
3.01 Қала құрылысы Өндірістік күштерді таратып орналастыру, орналастырудың, 

аумақтардың ауыларалық, инженерлік жəне көліктік 
инфрақұрылымын дамытудың негізгі ережелері, аумақтарды, 
қоныстарды жəне олардың жекелеген бөліктерін жоспарлау 
жəне салу. 

3.02 Тұрғын, қоғамдық 
жəне өндірістік ғимараттар 
мен құрылыстар

Тұрғын, қоғамдық, өндірістік жəне қоймалық ғимараттар, 
құрылыстар мен олардың бөліктерін жіктеу жəне оларға 
қойылатын техникалық талаптар. Жұмыстарды жүргізудің 
негізгі ережелері, қабылдау ережелері, бақылау мен сынау 
əдістері.

3.03 Көлік құрылыстары Автомобиль жəне темір жолдарының, метрополитен, 
теңіз, өзен, əуе, өндірістік жəне қала көлігінің құрылыстары 
мен элементтерін жіктеу, жүктемелер жəне əсер ету-
лер, геометриялық параметрлер жəне оларға қойылатын 
техникалық талаптар. Есептеу, жобалау жəне жұмыстарды 
жүргізу бойынша негізгі ережелер, қабылдау ережелері, 
бақылау мен сынау əдістері.

3.04 Гидротехникалық 
жəне мелиоративтік 
құрылыстар

Тоғандарға, арналарға, бөгеттерге, жағаны бекіту жəне 
өзге құрылыстарды жіктеу, жүктемелер жəне əсер етулер, 
геометриялық параметрлер жəне оларға қойылатын негізгі 
талаптар.
Есептеу, жобалау жəне жұмыстарды жүргізу бойынша негізгі 
ережелер, қабылдау ережелері, бақылау мен сынау əдістері.

3.05 Магистральдық жəне 
кəсіпшілік құбырлар

Құбырлар мен газ, мұнай жəне мұнай өнімдеріне арналған 
қоймаларды жіктеу, жүктемелер жəне əсер етулер, 
геометриялық параметрлер жəне оларға қойылатын негізгі 
талаптар. Есептеу, жобалау жəне жұмыстарды жүргізу бой-
ынша негізгі ережелер, қабылдау ережелері, бақылау мен 
сынау əдістері.

3.06 Мүгедектер мен 
халықтың өзге де 
əлеуметтік қорғалатын топ-
тарына қолайлы өмір сүру 
ортасын қамтамасыз ету

Мүгедектер мен халықтың өзге де əлеуметтік қорғалатын топ-
тарына қолайлы өмір сүру ортасын қамтамасыз ету бойынша 
негізгі ережелер мен жалпы талаптар.

4. Ғимараттар мен құрылыстарды, сыртқы желілерді инженерлік қамтамасыз етуге 
арналған нормаланған құжаттар 

4.01 Сумен жабдықтау 
жəне кəріз

Жүйелер мен тұтынушыларды жіктеу, сыртқы желілерге, 
құрылыстарға жəне олардың орналасуына, ішкі жүйелеріне 
қойылатын техникалық талаптар. Су тұтыну нормалары, 
суды даярлау жəне қалдық суларды тазалау. Жобалау жəне 
жұмыстарды жүргізу, пайдалану режимі бойынша негізгі ере-
желер. Санитарлық-техникалық жабдықтар, арматура, аспап-
тар жəне кəріздік құбырлар. Қабылдау ережелері, бақылау 
жəне сынау əдістері.

4.02 Жылумен жабдықтау, 
жылыту, ауаны желдету 
жəне кондиционер орнату

Жүйелер мен тұтынушыларды жіктеу, сыртқы желілерге, 
құрылыстарға жəне олардың орналасуына, торапты суға, 
ішкі жүйелері мен жабдықтарына қойылатын техникалық 
талаптар. Жылуды тұтыну нормалары, шығарындыларды 
тазалау, қосалқы жылу ресурстарын қолдану. Жобалау, жəне 
жұмыстарды жүргізу, пайдалану режимі бойынша негізгі 
ережелер. Жылыту аспаптары, арматура, ауа арналары. 
Қабылдау ережелері, бақылау жəне сынау əдістері.

4.03 Газбен жабдықтау Жүйелерді жіктеу, газ құбырларына, жабдықтарына жəне 
сөндіретін құрылғыларға техникалық талаптар. Газды тұтыну 
нормалары. Жұмыстарды жобалау жəне жүргізу, пайдалану 
режимі бойынша негізгі ережелер.

4.04 Электрмен жабдықтау Желілер жəне тұтынушыларды жіктеу. Жұмыстарды жо-
балау жəне жүргізу бойынша негізгі ережелер. Электр 
қондырғыларының ережелері.

4.05 Қоқысты жою Қоқысты жою жүйелеріне, жабдықтарға, қатты тұрмыстық 
қалдықтарды жинау, жою жəне кəдеге жарату жүйелерін 
ұйымдастыруға қойылатын техникалық талаптар. Жобалау, 
монтаждау жəне пайдалану бойынша негізгі ережелер.

5. Құрылыс конструкцияларына жəне бұйымдарына арналған нормативтік-техникалық 
құжаттар

5.01 Ғимараттар мен 
құрылыстардың негіздері 
жəне іргетастары

Жер қабаттарын жіктеу жəне олардың есептік сипаттамалары. 
Негіздер мен қадалық іргетастарды есептеу жəне жобалау 
əдістері. Жұмыстарды жүргізу, пайдалану режимі жəне жай-
күйін болжау бойынша негізгі ережелер. Қабылдау ережелері, 
бақылау жəне сынау əдістері.

5.02 Тас жəне 
арматураланған тас кон-
струкциялары

Ғимараттар мен құрылыстардың тасқа жəне арматураланған 
тас конструкцияларына жалпы талаптар. Конструкциялар 
мен олар дың қосындыларын есептеу жəне жобалау əдістері, 
конструкцияларды тұрғызу, пайдалану режимі жəне жай-күйін 
болжау бойынша негізгі ережелер. Қабылдау ережелері, 
бақылау жəне сынау əдістері.

5.03 Темiрбетон жəне бе-
тон конструкциялар

Монолиттік, құрама жəне құрама-монолиттік бетон жəне 
темір бетон конструкцияларға қойылатын жалпы талаптар. 
Конструк циялар мен олардың қосылыстарын есептеу жəне 
жобалау əдіс тері, конструкцияларды əзірлеу жəне тұрғызу, 
тоттанудан қорғау, пайдалану режимі жəне жай-күйін болжау 
бойынша негізгі ережелер.
Зауытта əзірленген темірбетон жəне бетон конструкциялар. 
Қабылдау ережелері, бақылау жəне сынау əдістері.

5.04 Металл конструк-
циялар

Тиімді жылытқышы барды қоса алғанда, болат жəне алюми-
ний қоспаларынан жасалған тіреу жəне қоршау конструкци-
яларына қойылатын жалпы талаптар. Конструкциялар мен 
олардың қосылыстарын есептеу жəне жобалау əдістері, кон-
струкцияларды əзірлеу жəне тұрғызу, тоттанудан қорғау, пай-
далану режимі жəне жай-күйін болжау бойынша негізгі ереже-
лер. Зауытта дайындалған металл конструкциялар. Қабылдау 
ережелері, бақылау жəне сынау əдістері.

5.05 Ағаш конструкциялар Ғимараттар мен құрылыстардың ағаш конструкцияларына 
қойылатын жалпы талаптар.
Конструкциялар мен олардың қосылыстарын есептеу жəне 
жобалау əдістері, конструкцияларды əзірлеу жəне тұрғызу, 
тоттанудан қорғау, пайдалану режимі жəне жай-күйін болжау 
бойынша негізгі ережелер. Ағаш конструкциялар жəне зауыт-
та жасалған бұйымдар. Қабылдау ережелері, бақылау жəне 
сынау əдістері.

5.06 Басқа материалдар-
дан жасалған конструк-
циялар

Асбестцементті жəне басқа материалдардан жасалған 
конструкцияларға қойылатын жалпы талаптар. 
Конструкциялар мен олардың қосылыстарын есептеу жəне 
жобалау əдістері, конструкцияларды əзірлеу жəне тұрғызу, 
тоттанудан қорғау, пайдалану режимі жəне жай-күйін болжау 
бойынша негізгі ережелер. Зауытта дайындалған конструкци-
ялар. Қабылдау ережелері, бақылау жəне сынау əдістері.

5.07 Терезелер, есiктер, 
қақпалар мен олардың 
аспаптары

Бұйымдарға қойылатын жалпы талаптар. Бұйымдар жəне 
жабдықтаушы бөлшектерге арналған техникалық шарттар. 
Қабылдау ережелері, бақылау жəне сынау əдістері.

6. Құрылыс материалдары жəне бұйымдарына арналған 
нормативтік құжаттар

6.01 Қабырғалық қалау ма-
териалдары

Кірпішке жəне түрлі материалдардан қабырғалық тастарға 
жалпы талаптар. Нақты түрлеріне, типтеріне, маркілеріне 
арналған техникалық шарттар. Қабылдау ережелері, бақылау 
жəне сынау əдістері.

6.02 Минералды тұтқыр 
заттар

Цементке жəне басқа тұтқыр заттарға қойылатын жалпы 
талаптар. Нақты түрлеріне, типтеріне, маркілеріне арналған 
техникалық шарттар. Қабылдау ережелері, бақылау жəне 
сынау əдістері.

6.03 Бетондар жəне 
ерітінділер

Əртүрлі бетондарға, бетон қоспаларына, құрылыс 
ерітінділеріне қойылатын жалпы талаптар. Нақты бір 
түрлеріне арналған техникалық шарттар. Қабылдау 
ережелері, бақылау жəне сынау əдістері.

6.04 Қиыршықтас, мал-
татас жəне құрылыс 
жұмыстарына арналған құм

Қиыршықтасқа, малтатасқа, құмға жасанды жəне табиғи 
кеуекті тол тырғыштарға қойылатын жалпы талаптар. Нақты 
бір түрлеріне арналған техникалық шарттар. Қабылдау 
ережелері, бақылау жəне сынау əдістері.

6.05 Жылуды 
оқшаулайтын, дыбыс 
оқшаулайтын жəне дыбыс 
сіңіргіш материалдар

Минералды мақта бұйымдарына ұяшықты бетоннан жасалған 
бұйымдарға, пенопласт негізіндегі тақталарға жəне өзге жылу-
ды оқшаулайтын материалдарға қойылатын жалпы талаптар. 
Нақты бір түрлеріне арналған техникалық шарттар. Қабылдау 
ережелері, бақылау жəне сынау əдістері.

6.06 Шатыр, 
гидрооқшаулағыш жəне 
герметикалан дырғыш ма-
териалдар жəне бұйымдар

Орама шатыр материалдарына, шатыр мастикаларына, 
оқшаулайтын жəне қымтайтын материалдарға қойылатын 
жалпы талаптар. Нақты бір түрлеріне арналған техникалық 
шарттар. Қабылдау ережелері, бақылау жəне сынау əдістері.

6.07 Əрлеу жəне қаптау 
материалдары

Полимерлік, керамикалық, ағаш жəне басқа да əрлеу жəне 
қаптау материалдар мен бұйымдарына қойылатын талаптар. 
Қабылдау ережелері, бақылау жəне сынау əдістері.

6.08 Асбестцемент 
бұйымдары

Асбестоцементті тегіс жəне толқынды табақтарға, құбырларға, 
экструзия бұйымдарына қойылатын талаптар. Қабылдау 
ережелері, бақылау жəне сынау əдістері.

6.09 Жол материалдары Асфальтобетонға, асфальтобетонды қоспаларға жəне басқа 
да жол материалдарына қойылатын талаптар. Қабылдау 
ережелері, бақылау жəне сынау əдістері.

6.10 Құрылыстық шыны Құрылысқа арналған табақ шынысына жəне шыныдан 
жасалынған бұйымдарына қойылатын талаптар. Қабылдау 
ережелері, бақылау жəне сынау əдістері.

7. Құрылыс ұйымдарын жабдықтау құралдарына арналған
нормативтік құжаттары

7.01 Мобильді ғимараттар 
мен құрылыстар

Жіктеу жəне жалпы техникалық талаптар. Ғимараттар мен 
құрылыстардың нақты түрлеріне арналған техникалық шарт-
тар. Қабылдау ережелері, бақылау жəне сынау əдістері.

7.02 Құрылыс ұйымдарын 
жабдықтау

Мінбе жəне мінбе сатыларға, бетон жұмыстарға арналған 
қалыптарға, монтаж жабдығына жəне бекiткiштерге, қол 
құралына, пакеттеу жəне контейнерлеу құралдарына 
қойылатын жалпы техникалық талаптар. Қабылдау 
қағидалары, бақылау жəне сынау əдiстерi.

7.03 Құрылыс ин дустриясы 
кəсіп орын  дарының маман-
дандырылған жабдығы

Жабдыққа, жабдық жəне қалыптар үшін майлауға қойылатын 
жалпы техникалық талаптар. Қабылдау ережелері, бақылау 
жəне сынау əдістері.

8. Баға белгілеу мен сметалар бойынша нормативтік құжаттар
8.01 Құрылыстағы баға 
белгілеу бойынша 
ұйымдастыру-əдістемелік 
құжаттар

Баға белгілеу мəселелері бойынша ұйымдастыру-əдістемелік 
ережелер.

8.02 Инвестицияларды 
жоспарлау кезеңіндегі баға 
белгілеу жəне сметалар

Жобалау алдындағы құжаттама құрамында құрылыстың, 
реконструкциялаудың құнын айқындау қағидалары мен 
əдістері.

8.03 Жобалау жəне 
іздестіру жұмыстарына 
арналған баға белгілеу 
жəне сметалар

Құрылыстағы жобалау жəне іздестіру жұмыстарының құнын 
айқындау қағидалары мен əдістері.

8.04 Жаңа құрылысқа, 
реконструкциялауға 
арналған баға белгілеу 
жəне сметалар

Жобалау құжаттамасы құрамындағы құрылыстың, 
реконструкциялаудың құнын айқындау қағидалары мен 
əдістері. Күрделі жұмсалымдарға қажеттілікті айқындауға 
арналған сметалық нормативтік база.

8.05 Ғимараттар мен 
құрылыстарды күрделі 
жөндеуге арналған баға 
белгілеу жəне сметалар

Жобалау құжаттамасы құрамында ғимараттар мен 
құрылыстарды күрделі жөндеу бойынша жұмыстардың құнын 
айқындау қағидалары мен əдістері. Күрделі жұмсалымдарға 
қажеттілікті айқындауға арналған сметалық нормативтік база.

8.06 Ғимараттар мен 
құрылыстарды жоюға 
арналған баға белгілеу 
жəне сметалар

Жобалау құжаттамасы құрамында жою жұмыстарының құнын 
айқындау қағидалары мен əдістері. Күрделі жұмсалымдарға 
қажеттілікті айқындауға арналған сметалық нормативтік база. 

8.07 Сметалық баға 
белгілеудің ресурстық-
технологиялық базасы

Құрылыс үшін материалдық жəне отын-энергетикалық ре-
сурстары шығысының нормативтік көрсеткіштерін əзірлеудің 
жəне қолданудың қағидалары мен əдістемелері.
Құрылыс өнімі элементтерінің еңбек сыйымдылығын 
айқындаудың қағидалары мен əдістері. Іске асырылған 
жобалардың электрондық дерекқоры.

9. Мемлекеттiк қала құрылысы кадастрын жүргiзу жөнiндегi нормативтiк құжаттар
9.01 Қала құрылысы ка-
дастры

Қала құрылысы кадастрын құрудың жəне жүргізудің жалпы 
қағидалары. Қала құрылысы кадастры құжаттамаларының 
түрлері, мазмұны жəне ресімделуі.

10. Сəйкестікті бағалау жəне мемлекеттiк бақылау мен қадағалау органдарының 
нормативтiк құжаттары

10.01 Сəйкестікті бағалау, 
бақылау, қадағалау 

Ұйымдастыру-əдістемелік, құрамы, жалпы талаптар, жүргізу 
тəртібі, ұйымдастыру құрылымы 

11. Құрылыстағы мердiгерлiк жұмыстарға конкурстар (тендерлер) ұйымдастыру мен өткiзу 
тəртiбi туралы нормативтiк құжаттар

Мемлекеттік нормативтерді əзірлеу, келісу, бекіту, тіркеу жəне қолданысқа енгізу 
(қолданысын тоқтату, күшін жою) қағидаларына 2-қосымша

Нысаны 

20 жылғы « » _____
№ бұйрығымен бекітілген

________________________________________________ бөлімі бойынша 
(бюджеттік бағдарламаның бөлімі жəне атауы)

сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерді 
əзірлеу жөніндегі тақырыптық жұмыс жоспары

Р/с
 № 

Нормативтік-техникалық 
құжаттың атауы 

___жылға 
арналған жо-

спар

Тоқсандық жоспарлық 
игеру, мың теңге

Аяқталу 
мерзімі

I II III IV
 «Нормативтік құжаттарды, жобалық ұсыныстарды, техникалық шешімдерді əзірлеу»

 _____ бөлімі 
________ іс-шара

Іс-шара бойынша барлығы

Мемлекеттік нормативтерді əзірлеу, келісу, бекіту, тіркеу жəне қолданысқа енгізу 
(қолданысын тоқтату, күшін жою) қағидаларына 3-қосымша

Əзірленген мемлекеттік норматив ісіне кіретін құжаттардың тізбесі

1. Бірінші/түпкілікті редакцияларда мемлекеттік нормативтің жобасын ұсыну туралы 
əзірлеушінің хаты.

2. Əзірленген мемлекеттік нормативтің жобасына түсіндірме жазба.
3. Бірінші редакцияда əзірленген мемлекеттік нормативтің жобасы.
4. Пікірлер алу үшін (пікір алу туралы белгісімен) əзірленген мемлекеттік нормативтің жо-

басы жіберілетін ұйымдардың тізбесі.
5. Бірінші редакцияда əзірленген мемлекеттік нормативтің жобасы бойынша алынған 

пікірлер (ескертулер мен ұсыныстар) түпнұсқасы.
6. Əзірлеуші ұйымның келісу отырысының хаттамалары (өткізілген кезде).
7. Бірінші редакцияда əзірленген мемлекеттік норматив бойынша алынған пікірлер 

жиынтығы. 
8. Түпкілікті редакцияда əзірленген мемлекеттік нормативтің жобасын қарау үшін (қарау 

туралы жауап алу бойынша белгісімен) жіберілген мемлекеттік органдардың тізбесі, олардың 
ескертулері мен ұсыныстар бойынша қалыптастырылған жиынтық кесте қоса беріледі. 

9. Тиiстi мемлекеттiк органдардың əзірленген мемлекеттік нормативтің жобасы қаралғанын 
растайтын төлнұсқа құжаттар.

10. Қолданыстағы мемлекеттік нормативтердің күшін жою туралы немесе жаңа мемлекеттік 
нормативтердің қолданысқа енгізілуіне байланысты оларды өзгерту туралы ұсыныстар.

11. Мемлекеттік нормативтің жобасын түпкілікті редакциясы.
12. Уəкілетті  орган ведомствосының ҒТК хаттамалары.
13. ҒТК қаулысы.

Мемлекеттік нормативтерді əзірлеу, келісу, бекіту, тіркеу жəне қолданысқа енгізу 
(қолданысын тоқтату, күшін жою) қағидаларына 4-қосымша

Нысаны
Мемлекеттік нормативтер мұқабасы

 Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы 
мемлекеттік нормативтер (мемлекеттік/орыс тілдерінде)

__________________________________________________
 (нормативтің түрі – құрылыс нормалары, нормативтік- 
техникалық құрал, қағидалар жинақтары жəне тағы сол 

сияқтылар) мемлекеттік/орыс тілдерінде
 

«Кереге» элементі бар
түрлі-түсті жолақ:

құрылыс нормалары –
қызыл түспен;

құрылыстағы баға белгілеу 
жөніндегі нормативтік 

құжаттар – жасыл түспен;
басқа мемлекеттік норма-

тивтер – көк түспен

(нормативтің атауы) – мемлекеттік/орыс тілдерінде
__________________________________

(нормативті белгілеу) – мемлекеттік/орыс тілдерінде

Ресми басылым – мемлекеттік/орыс тілдерінде

 
(құжатты бекіткен уəкілетті органның ведомствосының атауы) 

– мемлекеттік/орыс тілдерінде (басылған жылы)

Мемлекеттік нормативтерді əзірлеу, келісу, бекіту, тіркеу жəне қолданысқа енгізу 
(қолданысын тоқтату, күшін жою) қағидаларына 5-қосымша

Нысаны
АЛҒЫ СӨЗ

1 ƏЗІРЛЕГЕН: ____________(əзірлеген ұйымның атауы)

2 ҰСЫНҒАН: _________(уəкілетті орган)

3 БЕКІТІЛГЕН ЖƏНЕ ҚОЛДАНЫСҚА 
ЕНГІЗІЛГЕН:

_________(уəкілетті органның) 20ХХ жылғы
«__» _______ бұйрығымен

ПРЕДИСЛОВИЕ
4 РАЗРАБОТАН: __________(организация разработчик)

5 ПРЕДСТАВЛЕН: _________(уполномоченный орган)

6 УТВЕРЖДЕН
И ВВЕДЕН
В ДЕЙСТВИЕ:

Приказом __________(уполномоченного органа) 
от «__» _____ 20ХХ года

Осы мемлекеттік нормативті уəкiлеттi органның ведомствосы рұқсатысыз ресми басылым 
ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге жəне таратуға болмайды.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроиз-
веден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ве-
домства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Мемлекеттік нормативтерді əзірлеу, келісу, бекіту, тіркеу жəне қолданысқа енгізу 
(қолданысын тоқтату, күшін жою) қағидаларына 6-қосымша

Нысаны 

Мемлекеттік нормативтік құжаттың мемлекеттік/орыс тілдеріндегі шмуцтитулы
(бірінші беті)

ҚР ҚН/
ҚР ҚЖ

Х.ХХ-ХХ-20ХХ

СН РК/
СП РК

Х.ХХ-ХХ-20ХХ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ/ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАҒИДАЛАР ЖИНАҚТАРЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН/
СВОДЫ ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

______________________________________________________________________________

МЕМЛЕКЕТТІК НОРМАТИВТІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕГІ АТАУЫ
МЕМЛЕКЕТТІК НОРМАТИВТІҢ ОРЫС ТІЛІНДЕГІ АТАУЫ

______________________________________________________________________________

Қолданысқа енгізілген күні 20ХХ-ХХ-ХХ
Дата введения 20ХХ-ХХ-ХХ

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

М Ə Т І Н
______________________________________________________________________________

Ресми басылым
Издание официальное

ҚР ҚЖ EN нормативтік техникалық құралдың (НТҚ)
мемлекеттік/орыс тілдеріндегі 
шмуцтитулы (бірінші беті)

ҚР НТҚ Х.ХХ-ХХ-20ХХ
НТП РК Х.ХХ-ХХ-20ХХ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ НОРМАТИВТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛЫ
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ НОРМАТИВТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛЫ
МЕМЛЕКЕТТІК НОРМАТИВТІҢ МЕМЛЕКЕТТІК/ОРЫС ТІЛДЕРІНДЕГІ АТАУЫ
МЕМЛЕКЕТТІК НОРМАТИВТІҢ МЕМЛЕКЕТТІК/ОРЫС ТІЛДЕРІНДЕГІ АТАУЫ

МЕМЛЕКЕТТІК НОРМАТИВТІҢ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ АТАУЫ
______________________________________________________________________________

Қолданысқа 
енгізілген күні

20ХХ-ХХ-ХХ

Дата введения 20ХХ-ХХ-ХХ
1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

М Ə Т І Н

______________________________________________________________________________
Ресми басылым
Издание официальное

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 23 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16270 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 30 қараша              №692             Астана қаласы

«Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2011 жылғы 22 тамыздағы № 423 бұйрығына 
өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 22 тамыздағы № 423 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімінде № 7197 болып тіркелген) мынадай өзгерістер 
енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына:
4- тармақтың 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«12) міндетті əлеуметтік аударымдар бойынша, зейнетақы жарналары бойынша, 

«Азаматтар үшін үкімет» мемлекеттік корпорациясына міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға аударымдар мен жарналар бойынша бюджетке төлемдер бойынша, депонен-
термен – тоқсанына кемінде бір рет есеп айырысулар;»;

60-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«60. Түгендеу нəтижелері түгендеу аяқталған айдың есебінде жəне есептілігінде көрсетілуі 

тиіс.
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15594 болып тіркелген 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 бұйрығымен 

(Жалғасы 14-бетте) 
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бекітілген Қаржылық есептілікті жасау мен ұсыну қағидаларына сəйкес жылдық қаржылық 
есептілікке түсіндірме жазбада жүргізілген түгендеу нəтижелері туралы деректер көрсетіледі.»;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 жəне 24 - қосымшалар 
осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 жəне 24 
- қосымшаларға сəйкес редакцияда жазылсын.

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

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

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

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

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

3. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін осы бұйрықтың 
1-тарма ғының бесінші, алтыншы жəне жетінші абзацтарын қоспағанда, мемлекеттік тіркелген 
күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 1-қосымша

Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына 1-қосымша

Атауы ________________ _____
           мемлекеттік мекеме коды

Құндылықтарды түгендеудің бақылау тексеріс актісі
___________________________________________________

түгендеу жүргізілген мемлекеттік мекеменің, қамбаның, қойманың,
______________________
цехтың, учаскенің атауы

«____» ___________ ______

Құндылықтарды түгендеу __________________ жүргізілді
               күні
Комиссия құрамында:
Төраға ______ ____________________________________
                лауазымы (тегі,  аты, əкесінің аты (бар болса)
Комиссия мүшелері: ____________________________
               (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
                _____________________________
                (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

 ______ _______________________________ жүргізген бақылау тексерісімен анықталды:
 лауазымы, (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

 1. Түгендеу тізімдемесі бойынша қолда ___________ сомаға құндылықтар атаулары бар.
 2. Тексеру нəтижелері.

Тізімдеме 
бойын-
ша №

Бақылау тексерісін 
салынған құндылықта 

атаулары

Түгендеу 
тізімдемесі бой-

ынша бар

Іс жүзінде болу-
ын (бірлік) тек-
серген кезде 

Тексеру 
нəтижелері

(+ астам, - кем)

са
ны

ба
ға
сы

со
ма

сы

са
ны

ба
ға
сы

со
ма

сы

са
ны

ба
ға
сы

со
ма

сы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Жиыны… х х х
 Бақылау тексерісін жүргізген тұлғаның  ____________________________________
    (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 Түгендеу комиссиясы төрағасының  ____________________________________
    (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 Түгендеу комиссиясы мүшелерінің  ____________________________________
   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 2-қосымша 

Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына 2-қосымша

Атауы ________________ _____
           мемлекеттік мекеме коды

 Түгендеулердің бақылау тексерісін есепке алу кітабы

№
І№
р/б 

Тексеріс 
жүргізген 

қызметкердің 
аты-жөні мен 
лауазымы

Тексерілетін 
ұйым 

қамбасының, 
қоймасының 

атауы

Материалдық 
жауапты 
тұлғаның 
аты-жөні

Бақылау 
тексерісін 
жүргізу 
күні

Түгендеу 
тізімдемесі 
бойынша 
есептеледі

Құндылықтар 
тексерілді

құ
нд
ыл

ық
та
р 

ат
ау
ла
ры

ны
ң 

са
ны

со
ма

сы

құ
нд
ыл

ық
та
р 

ат
ау
ла
ры

ны
ң 

са
ны

со
ма

сы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Жиыны…
Кестенің жалғасы

Бақылау тексерісінің нəтижелері Бақылау тексерісінің 
нəтижелері бойынша 
əкімшілік шешімі

Бақылау тексерісін 
жүргізген тұлғаның 

қолхаты
кем шыққан қаражат артық қаражат
саны сомасы саны сомасы

10 11 12 13 14 15

х х
 «___» _____________ ______ басталды

 «___» ___________ ______ аяқталды

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 3-қосымша 

 Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына 3-қосымша

Атауы ________________ _____
           мемлекеттік мекеме коды
 

Анықталған түгендеулер нəтижелерінің ведомосі

№ 

р/б
Шоттың атауы

Ш
от
ты

ң 
нө
мі
рі

Түгендеумен 
анықталған 
нəтиже М

үл
ікт
ің

 
іст
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 ш
ығ
уы
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ық
та
лд
ы Мүліктің істен шығуы салдары-

нан болған жетіспеушіліктер 
мен жоғалтулардың жалпы 

сомасынан
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м 

ш
ық
қа
н 

қа
ра
жа

т
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ты

қ 
қа
ра
жа

т

со
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қа
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Ш
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ш
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 тұ
лғ
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тқ
ыз

ыл
ды

өн
ді
рі
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ш
ығ
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жə
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 ш
ығ
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на
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лы

мғ
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ш
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ды

сома сома

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Негізгі қаражат
2 Материалдық емес ак-

тивтер
3 Қаржы салымдары
4 Шикізат пен материалдар, 

отын, құрылыс материал-
дары, бөлшектер

5 Мал төлдері мен 
бордақылауға қойылған 
малдар

6
7
8
9 Касса, ақшалай құжаттар 

мен басқа құндылықтар
10 Өзгелері
11

Жиыны х
 Мемлекеттік мекеме басшысы ____ ____________________________
      (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 Бас бухгалтер        ____ ___________________________
       (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 
 Түгендеу комиссиясының төрағасы ___ ___________________________
            (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадығы №692 бұйрығына 4-қосымша 

 Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына 4-қосымша

 Атауы _________________ ____
           мемлекеттік мекеменің коды 
Түгендеу тізімдемесі (салыстырма ведомосі)
№______________________«___»

Комиссия құрамы _________________________________________________________
   лауазымы, (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
_________________________________________________________________________
   лауазымы, (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
_________________________________________________________________________ 
   лауазымы, (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
_________________________________________________________________________
   лауазымы, (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

«___» _____________________________________________ бұйрықтың (өкімнің) негізінде 
_________________________________________________________________________
Ақша тексерісін жүргізген ___________________________________________________
Тексеру орны _____________________________________________________________
Материалдық жауапты тұлғаның аты-жөні, тегі _________________________________

Басшының қорытындысы
 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Қолхат
(түгендеу басталғанға дейін толтырылады)

_______________ төменде қол қойған ________ мен (біз) осы қолхатты бердім(дік). 
Түгендеудің басында құндылықтардың кірісі немесе шығысына жататын барлық құжаттар 
бухгалтерлік қызметке берілді жəне менің (біздің) жауапкершілігімізге түскен барлық 
құндылықтар кірістелді, ал шығарылғандары шығысқа жіберілді.

 Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): _______ ______________________________
                          лауазымы, (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
«___» ______________ ______
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Жиыны…  

 Жиыны: а) рет нөмірлері _________________________________________
    жазумен
 б) бірліктердің жалпы саны, іс жүзінде ______________________ 
    жазумен
 в) сомасына, теңге _______________________________________
    жазумен
Комиссия төрағасы _________ ________ _____________________________
               лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 Комиссия мүшелері:________ __________ _____________________________
                   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
                 ________ ________ ______________________________
                   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
                _______ ________ ______________________________
                 лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

 Осы түгендеу тізімдемесінде аталған № _ -дан № ___ -ге дейінгі барлық ұзақ мерзімді 
активтер мен құндылықтар менің (біздің) қатысуыммен табиғи түрінде комиссиямен тексерілді 
жəне тізімге енгізілді, соған байланысты тіркеу комиссиясына наразылығым (-мыз) жоқ.

(Жалғасы. Басы 13-бетте)  Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): ______ _______ ____________________________
                  лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
«____» _______________ ______

Осы тізімдемеде көрсетілген деректерді жəне есептемелерді тексерген 
____ ______ __________________________________
 лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

«____» _______________ ______

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 5-қосымша 

 Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына 5-қосымша

Атауы _________________ ____
           мемлекеттік мекеме коды 
Қойма ___________________
 

Жауапты сақтауға алынған (тапсырылған) материалдық
құндылықтардың

«____» _____________________ № _____ актісі

Қолхат

Түгендеуді жүргізу басталған кезде құндылықтарға арналған барлық шығыс жəне кіріс 
құжаттары бухгалтерлік қызметке берілді жəне менің (біздің) жауапкершілігіме түскен барлық 
құндылықтар кіріске алынды, ал шығарылғандары шығысқа жіберілді.

 Материалды жауапты тұлға (тұлғалар): ________ ______ ____________________________
                  лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
                     ________ ______ ____________________________
                   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

 _______ __________________ № ____ бұйрықтың (өкімнің) негізінде ___ _________
________ жағдай бойынша баланс (баланстан тысқары) № ___ шотында есепке
алынғандарының іс жүзіндегі қалдықтарын алып тастау жүргізілді.
 
 Түгендеу: «___» _____________________ басталды.
 «___» ____________________ аяқталды.

 Түгендеу кезінде мыналар белгіленді:
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Жиыны…
Кестенің жалғасы

Жауапты сақтауға қабылданған материалдық 
құндылықтардың санын растайтын құжаттар

Жауапты сақтауға қабылдаудың
(тапсырудың) себебі

атауы күні нөмірі

Тізімдеме бойынша жиынтығы, теңге______________________________________
     жазумен
Комиссия төрағасы:  _________ _____ ______________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Комиссия мүшелері:  _________ _____ _______________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ ____ _______________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ _______ _______________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Осы түгендеу тізімдемесінде аталған №__-ден №___-ге дейінгі барлық құндылықтар, менің 
қатысуыммен табиғи түрінде комиссиямен тексерілді жəне тізімге енгізілді, соған байланы-
сты тіркеу комиссиясына наразылығым (-мыз) жоқ. Тізімдемеде аталған құндылықтар менің 
(біздің) жауапты сақтауымда.

 Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): 
_________ _______ _______________________________
 лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 
 Осы тізімдемеде көрсетілген деректерді жəне есептемелерді тексерген 
____ ______ __________________________
 лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

«___» ________________ _______ 

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 6-қосымша 

 Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына 6-қосымша

Атауы _________________ ____
           мемлекеттік мекеме коды 
 

Жолдағы материалдар мен тауарларды түгендеудің
№ _____ актісі 

«___» ______________ _____
 
_______ __________________ № ____ бұйрықтың (өкімнің) негізінде ___ _________________
жағдай бойынша жолдағы материалдар мен тауарларды түгендеу жүргізілді.

Түгендеу кезінде мыналар белгіленді:

Жазбаның 
реттік 
нөмірі

Материалдық 
құндылықтардың 

атауы

Баланстық 
шоттың 
нөмірі

Өлшем 
бірлігі Са

ны
Құ
ны

Тиел-
ген 
күні

Өнім 
беру-
шінің 
ата-
уы

Тауарлық-
көліктік немесе 
есеп-төлем 
құжатының 

атауы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Жиыны…
Кестенің жалғасы

Вагон (баржаның) нөмірі Мерзімінде жетпеген құндылықтарды іздеуге 
қабылданған шаралар

10 11

Тізімдеме бойынша барлығы, теңге______________________________________________
     жазумен
Комиссия төрағасы:  ____________ ________ ___________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Комиссия мүшелері:  __________ _______ _______________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ _______ _______________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
  _________ _______ _______________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Осы тізімдемеде көрсетілген деректерді жəне есептемелерді тексерген 
_______________________ ________ _____________ 
 лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 «___» ________________ ______

Осы түгендеу тізімдемесінде аталған №-ден №-ге дейінгі барлық құндылықтарды менің 
(біздің) қатысуыммен комиссия табиғи түрінде тексерді жəне тізімге енгізді, осыған байла-
нысты тіркеу комиссиясына наразылығым (-мыз) жоқ. Тізімде аталған құндылықтар менің 
(біздің) жауапты сақтауымда.

Материалдық жауапты тұлға(тұлғалар) _______ _____ ___________________________
                лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
                        _______ _____ ___________________________
                лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Осы тізімдемеде көрсетілген деректерді жəне есептемелерді тексерген
_____________ ___________ _____________________
 лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

«___» _______________ ______
 

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 7-қосымша 

 Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына 7-қосымша

Атауы _________________ ____
           мемлекеттік мекеме коды 

Аяқталмаған өндіріс
№ _____ актісі

____________________________________
материалдық құндылықтардың түрі

Қолхат
Мен (біз), ______________________________________________ түгендеуді жүргізу 

басталған кезде материалдық құндылықтарға арналған барлық шығыс жəне кіріс құжаттары 
бухгалтерлік қызметке берілді жəне менің (біздің) жауапкершілігіме (жауапкершілігімізге) 
түскен барлық материалдық құндылықтар кіріске алынды, ал шығарылғандар шығысқа есеп-
тен шығарылды деп осы қолхатты беріп отырмын (отырмыз).

Соңғы құжаттар: кіріс бойынша № _________________________ 
           шығыс бойынша № _________________________ 
 
Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): _______ ________________________
               лауазымы (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

____ ____________ _______ № ____ бұйрықтың негізінде _______ ________________
жағдай бойынша аяқталмаған өндірістің іс жүзіндегі қалдықтарын алу жүргізілді.
 
Түгендеу: « ___» _______________________ басталды.
 «____» _____________________ аяқталды.

 Түгендеу кезінде мыналар анықталды:

Рет-ретімен 
нөмірі

Бұйымның 
нөмірі

Бөлшек Өлшем 
бірлігі

Іс жүзінде болуын 
(бірлік) тексерген кезде

Барлық шығын 
(теңге)нөмір атау

1 2 3 4 5 6 7

Жиыны… 
Тізімдеме бойынша барлығы, теңге ____________________________________ 
     жазумен
Комиссия төрағасы: ______________ ________________ _________________
                лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Комиссия мүшелері: ______________________________________________
               лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
                _________ _______ ____________________________
               лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
                _________ _______ ____________________________
               лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Осы түгендеу тізімдемесінде тізбеленген барлық құндылықтарды комиссия менің (біздің) 
қатысуыммен (қатысуымызбен) заттай түрде тексерді жəне тізімге енгізді, соған байланы-
сты түгендеу комиссиясына наразылығым (наразылығымыз) жоқ. Тізімдемеде тізбеленген 
құндылықтар менің (біздің) жауапкершілігімде (жауапкершілігімізде) сақтауда тұр.

Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): _____ _________________________
                 (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Осы тізімдемеде көрсетілген деректер мен есептемелерді тексерген 
____________________ _________________________
 лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 8-қосымша 

 Мемлекеттік мекемелерде түгендеме жүргізу қағидасына 8-қосымша

Атауы _________________ ____
           мемлекеттік мекеме коды
Бөлімше бойынша _____________________
Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар) бойынша: _________________________
 

Биологиялық активтерге жататын жануарлардың 
№ ___ түгендеу тізімдемесі (салыстырма ведомосі)

______________________________________________________________
(материалдық құндылықтардың тегі)

Қолхат

Мен (біз), __________________________________________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

түгендеуді жүргізу басталған кезде материалдық құндылықтарға арналған барлық шығыс 
жəне кіріс құжаттары бухгалтерлік қызметке берілді жəне менің (біздің) жауапкершілігіме 
(жауапкершілігімізге) түскен барлық материалдық құндылықтар кіріске алынды, ал 
шығарылғандар шығысқа есептен шығарылды деп осы қолхатты беріп отырмын (отырмыз).

 Соңғы құжаттар: кіріс бойынша № _________________________ 
 шығыс бойынша № _________________________ 

 Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): 
_____________________________________________
 лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 _____________________________________________
 лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
______ __________________ № ____ бұйрықтың (өкімнің) негізінде ___ _________ ________ 

жағдай бойынша баланстық №___ шотында есепке алынғандарының іс жүзіндегі қалдықтарын 
алып тастау жүргізілді.

 Түгендеу: «___» _____________________ басталды.
 «___» _____________________ аяқталды.

 Түгендеу кезінде мыналар анықталды:
 (Құстың жəне ара ұясының, малдың өнім беретін тобының əрбір тұқымы жеке бөліммен 

толтырылады)

 р
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Іс жүзінде болуын (бірлік) тексер-
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Бірліктердің жалпы саны іс жүзінде___________________________________________
     жазумен
Тізімдеме бойынша іс жүзіндегі жиынтығы, теңге ___________________________________
Комиссия төрағасы:________ ________________ _________________
              лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 Комиссия мүшелері:_______________ _____________________________
                лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
                 ________________ _____________________________
                лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
                ________________ _____________________________
               лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

 Осы түгендеу тізімдемесінде тізбеленген барлық құндылықтарды комиссия менің (біздің) 
қатысуыммен (қатысуымызбен) заттай түрде тексерді жəне тізімге енгізді, соған байланы-
сты түгендеу комиссиясына наразылығым (наразылығымыз) жоқ. Тізімдемеде тізбеленген 
құндылықтар менің (біздің) жауапкершілігімде (жауапкершілігімізде) сақтауда тұр.

 Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): _______________________________
 (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

 Осы тізімдемеде көрсетілген деректерді жəне есептемелерді тексерген 
_____________________________________________
 лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

«___» ____________________
 

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 9-қосымша 

 Мемлекеттік мекемелерде түгендеме жүргізу қағидасына 9-қосымша

Атауы _________________ ____
             мемлекеттік мекеме коды
Бөлімше бойынша _____________________
Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар) бойынша: ________________________________
 

Өзге де негізгі құралға жататын жануарлардың 
№ ___ түгендеу тізімдемесі (салыстырма ведомосі)

_______________________________________________________________
(материалдық құндылықтардың тегі)

Қолхат
Мен (біз), _________________________________________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 түгендеуді жүргізу басталған кезде материалдық құндылықтарға арналған барлық шығыс 

жəне кіріс құжаттары бухгалтерлік қызметке берілді жəне менің (біздің) жауапкершілігіме 
(жауапкершілігімізге) түскен барлық материалдық құндылықтар кіріске алынды, ал 
шығарылғандар шығысқа есептен шығарылды деп осы қолхатты беріп отырмын (отырмыз).

 Соңғы құжаттар: кіріс бойынша № _________________________ 
 шығыс бойынша № _________________________ 
 
 Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): ________ _________ _________________________
                    лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
                      ________ _________ _________________________
                   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 
 _____ __________________ № ____ бұйрықтың (өкімнің) негізінде ___ _________ ________ 

жағдай бойынша №___ баланс шотында есепке алынғандарының іс жүзіндегі құндылықтарын 
алып тастау жүргізілді.

 Түгендеу: « ___»_____________________ басталды.
 «___» _____________________ аяқталды.

 Түгендеу кезінде мыналар анықталды:
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Бірліктердің жалпы саны, іс жүзінде____________________________________________
 жазумен
Тізімдеме бойынша жиынтығы іс жүзінде, теңге _________________________________
          жазумен
Комиссия төрағасы:________________ ________________ _________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
Комиссия мүшелері:________________ ________________ _________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
                ________________ ________________ _________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
                _________ _________________________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Осы түгендеу тізімдемесінде тізбеленген барлық құндылықтарды комиссия менің (біздің) 
қатысуыммен (қатысуымызбен) заттай түрде тексерді жəне тізімге енгізді, соған байланы-
сты түгендеу комиссиясына наразылығым (наразылығымыз) жоқ. Тізімдемеде тізбеленген 
құндылықтар менің (біздің) жауапкершілігімде (жауапкершілігімізде) сақтауда тұр.

 Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): ______ _________________________
                     (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

 Осы тізімдемеде көрсетілген деректерді жəне есептемелерді тексерген
______ _____ _________________________________
 лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
 
«___» ____________ ________

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 10-қосымша 

 Мемлекеттік мекемелерде түгендеме жүргізу қағидасына 10-қосымша

Атауы _________________ ____
            мемлекеттік мекеме коды
Бөлімше бойынша _____________________
Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар) бойынша: ___________________________________
 

Өзге де материалдарға жататын жануарлардың 
№ ___ түгендеу тізімдемесі (салыстырма ведомосі)

_______________________________________________________________

Қолхат
 Мен (біз), __________________________________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
 түгендеуді жүргізу басталған кезде материалдық құндылықтарға арналған барлық шығыс 

жəне кіріс құжаттары бухгалтерлік қызметке берілді жəне менің (біздің) жауапкершілігіме 
(жауапкершілігімізге) түскен барлық материалдық құндылықтар кіріске алынды, ал 
шығарылғандар шығысқа есептен шығарылды деп осы қолхатты беріп отырмын (отырмыз).

 Соңғы құжаттар: кіріс бойынша № _________________________ 
 шығыс бойынша № _________________________ 
 Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): ________ _______________________
               лауазымы (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
                           _______ _______________________
               лауазымы (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 

 ___ __________________ № ____ бұйрықтың (өкімнің) негізінде ___ _________ ________ 
жағдай бойынша №___ баланс шотында есепке алынғандарының іс жүзіндегі құндылықтары 
қалдықтарын алып тастау жүргізілді.

 Түгендеу: «___» _____________________ басталды.
 «___» _____________________ аяқталды.

 Түгендеу кезінде мыналар анықталды:
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Бірліктердің жалпы саны іс жүзінде __________________________________________
     жазумен
Тізімдеме бойынша іс жүзіндегі жиынтығы, теңге ____________________________________
     жазумен
 Комиссия төрағасы:  ________ ________ _______________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Комиссия мүшелері: ________________ _______________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   ________________ ________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   ________________ _______________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 

Осы түгендеу тізімдемесінде тізбеленген барлық құндылықтарды комиссия менің (біздің) 
қатысуыммен (қатысуымызбен) заттай түрде тексерді жəне тізімге енгізді, соған байланы-
сты түгендеу комиссиясына наразылығым (наразылығымыз) жоқ. Тізімдемеде тізбеленген 
құндылықтар менің (біздің) жауапкершілігімде (жауапкершілігімізде) сақтауда тұр.

 Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): _________________________________________
                   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Осы тізімдемеде көрсетілген деректерді жəне есептемелерді тексерген
_________ ___________________________________
 лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

«___» _______________________
 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 10-қосымша 

 Мемлекеттік мекемелерде түгендеме жүргізу қағидасына 10-қосымша

Атауы _________________ ____
          мемлекеттік мекеме коды 
Бөлімше бойынша _____________________
Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар) бойынша _______________________ 

Өзге де материалдарға жататын жануарлардың
 № ___ түгендеу тізімдемесі (салыстырма ведомосі)

________________________________________________________

Қолхат
 Мен (біз), __________________________________________________________
             лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 

 түгендеуді жүргізу басталған кезде материалдық құндылықтарға арналған барлық шығыс 
жəне кіріс құжаттары бухгалтерлік қызметке берілді жəне менің (біздің) жауапкершілігіме 
(жауапкершілігімізге) түскен барлық материалдық құндылықтар кіріске алынды, ал 
шығарылғандар шығысқа есептен шығарылды деп осы қолхатты беріп отырмын (отырмыз).

 Соңғы құжаттар: кіріс бойынша № _________________________ 
 шығыс бойынша № _________________________ 

 Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): _______________ ___________ ____________
                  лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
    _______ ___________ __________________
                лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 

 _____ ___ __________________ № ____ бұйрықтың (өкімнің) негізінде ___ _________ 
________ жағдай бойынша №___ баланс шотында есепке алынғандарының іс жүзіндегі 
құндылықтары қалдықтарын алып тастау жүргізілді.

 Түгендеу: «___» _____________________ басталды.
 «___» _____________________ аяқталды.

 Түгендеу кезінде мыналар анықталды:
 (Өсімдіктің əрбір үлгісі, түрі жеке бөліммен толтырылады) 
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Түгендеу нəтижелері

Ес
ке
рт
у

Ж
ол

 №

Би
ол
ог
ия
лы

қ 
ак
ти
вт
ер
ді
ң 

ат
ау
ы

Ег
іл
ге
н 
кү
ні

Ө
лш

ем
 б
ір
лі
гі

Сұ
ры

п,
 с
ан
а-

ты
, ж

ас
ы

Са
ны

Бі
рл
ігі

 ү
ш
ін

 
ба
ға
сы

, т
ең
ге

Ба
ла
нс
ты

қ 
құ
ны

са
ны

со
ма

сы
, 

те
ңг
е

Жетіспейтіні Артығы

са
ны

со
ма

сы
, 

те
ңг
е

са
ны

со
ма

сы
, 

те
ңг
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Жиыны… х х

Бірліктердің жалпы саны іс жүзінде____________________________________________
 жазумен
Тізімдеме бойынша іс жүзіндегі жиынтығы, теңге ________________________________
    жазумен
Комиссия төрағасы: __________ _______ ______________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
Комиссия мүшелері:  __________ _______ ___________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
   _______________________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
   _______ _________ ______________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 

Осы түгендеу тізімдемесінде тізбеленген барлық құндылықтарды комиссия менің (біздің) 
қатысуыммен (қатысуымызбен) заттай түрде тексерді жəне тізімге енгізді, соған байланы-
сты түгендеу комиссиясына наразылығым (наразылығымыз) жоқ. Тізімдемеде тізбеленген 
құндылықтар менің (біздің) жауапкершілігімде (жауапкершілігімізде) сақтауда тұр.

 Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): _______________________________
                         (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

 Осы тізімдемеде көрсетілген деректерді жəне есептемелерді тексерген 
_______ _________ _____________________________
 лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
«___» _________________ _________
 

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 11-қосымша 

 Мемлекеттік мекемелерде түгендеме жүргізу қағидасына 11-қосымша

Атауы _________________ ____
          мемлекеттік мекеменің код 
Бөлімше бойынша _____________________
Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар) бойынша______________________ 

Өзге де материалдарға жататын жануарлардың
 № ___ түгендеу тізімдемесі (салыстырма ведомосі)

________________________________________________________

Қолхат
 Мен (біз), __________________________________________________________
                                  лауазымы, (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

 түгендеуді жүргізу басталған кезде материалдық құндылықтарға арналған барлық шығыс 
жəне кіріс құжаттары бухгалтерлік қызметке берілді жəне менің (біздің) жауапкершілігіме 
(жауапкершілігімізге) түскен барлық материалдық құндылықтар кіріске алынды, ал 
шығарылғандар шығысқа есептен шығарылды деп осы қолхатты беріп отырмын (отырмыз).

 Соңғы құжаттар: кіріс бойынша № _________________________ 
 шығыс бойынша № _________________________ 

 Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар):_________ _____ ______________________________
                лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
                  _________ _____ ______________________________
                 лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

___ __________________ № ____ бұйрықтың (өкімнің) негізінде ___ _________ ________ 
жағдай бойынша №___ баланс шотында есепке алынғандарының іс жүзіндегі құндылықтары 
қалдықтарын алып тастау жүргізілді.

 Түгендеу: «___» ________________ _____ басталды.
 «___» ________________ _____ аяқталды.

 Түгендеу кезінде мыналар белгіленді:
 (Өсімдіктің əрбір үлгісі, түрі жеке бөліммен толтырылады) 
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Бірліктердің жалпы саны іс жүзінде____________________________________________
     жазумен
Тізімдеме бойынша іс жүзіндегі жиынтығы, теңге ________________________________
     жазумен
Комиссия төрағасы:  __________ _______ ________________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Комиссия мүшелері:  __________ _______ _______________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ _______________________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   ________________ ________________ _________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Осы түгендеу тізімдемесінде тізбеленген барлық құндылықтарды комиссия менің (біздің) 
қатысуыммен (қатысуымызбен) заттай түрде тексерді жəне тізімге енгізді, соған байланы-
сты түгендеу комиссиясына наразылығым (наразылығымыз) жоқ. Тізімдемеде тізбеленген 
құндылықтар менің (біздің) жауапкершілігімде (жауапкершілігімізде) сақтауда тұр.

 
Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): _____ __________________________
                   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
                           _____ __________________________
                   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

 Осы тізімдемеде көрсетілген деректерді жəне есептемелерді тексерген 
_______ _________ _____________________________
 лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 
«___» _________________ _________

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 12-қосымша 

 Мемлекеттік мекемелерде түгендеме жүргізу қағидасына 12-қосымша

Атауы _________________ ____
            мемлекеттік мекеме коды
Бөлімше бойынша _____________________
Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар) бойынша: ________________ 

Биологиялық активтерге жататын өсімдіктердің 
№ ___ түгендеу тізімдемесі (салыстырма ведомосі)

______________________________________________________

Қолхат

Мен (біз), __________________________________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
түгендеуді жүргізу басталған кезде материалдық құндылықтарға арналған барлық шығыс 

жəне кіріс құжаттары бухгалтерлік қызметке берілді жəне менің (біздің) жауапкершілігіме 
(жауапкершілігімізге) түскен барлық материалдық құндылықтар кіріске алынды, ал 
шығарылғандар шығысқа есептен шығарылды деп осы қолхатты беріп отырмын (отырмыз).

Соңғы құжаттар: кіріс бойынша № _________________________ 
 шығыс бойынша № _________________________ 

Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): ________ ______________________________
                         лауазымы, (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 
___ __________________ № ____ бұйрықтың (өкімнің) негізінде ___ _________ ________ 

жағдай бойынша №___ баланс шотында есепке алынғандарының іс жүзіндегі құндылықтары 
қалдықтарын алу жүргізілді.

Түгендеу: _______ «___» ______________ басталды.
 _______ «___» ______________ аяқталды.

Түгендеу кезінде мыналар анықталды:
(Өсімдіктің əрбір үлгісі, түрі жеке бөліммен толтырылады) 

р/
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№
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Бірліктердің жалпы саны іс жүзінде____________________________________________
     жазумен
Тізімдеме бойынша жиыны іс жүзінде, теңге________________________________________
     жазумен
Комиссия төрағасы: _________ ________ ________________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
Комиссия мүшелері: _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Осы түгендеу тізімдемесінде тізбеленген барлық құндылықтарды менің (біздің) 
қатысуыммен (қатысуымызбен) табиғи түрінде комиссия тексерді жəне тізімдемеге енгізілді, 
соған байланысты тіркеу комиссиясына наразылығым (наразылығымыз) жоқ. Тізімдемеде 
аталған құндылықтар менің (біздің) жауапты сақтауымда (сақтауымызда).

Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар) ________ ____ _______________________________ 
              лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Осы түгендеу тізімдемеcінде көрсетілген деректерді жəне есептемелерді тексерген
_____ ____ __________________________________ 
 лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

«___» _________________ _____

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 13-қосымша

Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына 13-қосымша

Атауы _________________ ____
         мемлекеттік мекеменің коды 
 
 _____ «___» _______________ жағдай бойынша
аяқталмаған құрылысты түгендеудің 
№ ____ актісі

___ __________________ № ____ бұйрықтың (өкімнің) негізінде ___ _________ ________ 
жағдай бойынша №___ баланс шотында есепке алынғандарының іс жүзіндегі құндылықтары 
қалдықтарын алу жүргізілді.

Түгендеу: _______ «___» ______________ басталды.
 _______ «___» ______________ аяқталды.

Түгендеу кезінде мыналар анықталды:

р/с 
№

Аяқталмаған 
құрылыстың 
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Ш
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(Соңы 15-бетте) 
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Бірліктердің жалпы саны іс жүзінде____________________________________________
     жазумен
Тізімдеме бойынша жиыны іс жүзінде, теңге________________________________________
     жазумен
Комиссия төрағасы: _________ ________ ________________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Комиссия мүшелері: _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 14-қосымша

Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына 14-қосымша

Атауы _________________ ____
        мемлекеттік мекеменің коды 
_____ «___» _______________
аяқталмаған күрделі жөндеуді түгендеудің
№ _____ актісі
 
_____ «___» _______________ № ____ бұйрықтың (өкімнің) негізінде _____ «___» 

_______________ жағдай бойынша активтерге аяқталмаған күрделі жөндеулерге түгендеу 
жүргізілді.

Түгендеу: ______ «___» _______________ басталды.
 ______ «___» _______________ аяқталды.

Түгендеу кезінде мыналар анықталды:

р/с
№

Жөнелетін 
объектінің 
атауы жəне 
жұмыс түрі
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жөндеудің құнытүгендеу 

(коды)
тапсы-
рыс

сметалық іс жүзінде
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Комиссия төрағасы: _________ ________ ________________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Комиссия мүшелері: _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 15-қосымша

Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына 15-қосымша

Атауы _________________ ____
       мемлекеттік мекеменің коды

_____ «___» _______________
аяқталмаған ғылыми-зерттеу жəне конструкторлық жұмыстарды түгендеудің

№ _____ актісі
 
_____ «___» _______________ № ____ бұйрықтың (өкімнің) негізінде _____ «___» 

_______________ жағдай бойынша аяқталмаған ғылыми-зерттеу жəне конструкторлық 
жұмыстарға түгендеу жүргізілді.

Түгендеу: _______ «___» ______________ басталды.
 ______ «___» _______________ аяқталды.

Түгендеу кезінде мыналар анықталды:

р/с
№
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Жиыны… х х
Комиссия төрағасы: _________ ________ ________________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Комиссия мүшелері: _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 16-қосымша

Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына 16-қосымша

Атауы _________________ ____
      мемлекеттік мекеменің коды
Қойма ____________________________
 

Бағалы металдарды жəне олардан жасалған бұйымдарды түгендеудің
№ ___ түгендеу тізімдемесі (салыстырып қарау ведомосі)

Қолхат

Түгендеу жүргізу басында бағалы металдар мен олардан жасалған бұйымдарға барлық 
шығыс жəне кіріс құжаттары бухгалтерлік қызметке тапсырылды жəне менің жауапкершілігіме 
түскен барлық бағалы металдар мен олардан жасалған бұйымдар кіріске алынды, ал 
шығарылғандары шығысқа есептен шығарылды.

Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар):_______ ________ __________________________
 лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
_____ «___» _______________ № ____ бұйрықтың (өкімнің) негізінде _____ «___» 

_______________ жағдай бойынша бағалы металдар мен олардан жасалған бұйымдарға 
түгендеу жүргізілді.

Түгендеу кезінде мыналар анықталды:
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Жиыны…
Комиссия төрағасы: _________ ________ ________________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
Комиссия мүшелері: _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
   _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
№ ___-ден бастап № ___-ге дейінгі түгендеу актісінде тізбеленген барлық құндылықтарды 

менің (біздің) қатысуыммен (қатысуымызбен) табиғи түрінде комиссия тексерді жəне актіге 
енгізілді, соған байланысты тіркеу комиссиясына наразылығым (наразылығымыз) жоқ. Актіде 
аталған құндылықтар менің (біздің) жауапты сақтауымда (сақтауымызда).

Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): _________ _____ _____________________________ 
                 лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 

Осы тізімдемеде көрсетілген деректерді жəне есептемелерді тексерген 
_______ ____ _________________________________
 лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

 «___» _______________ 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 17-қосымша

Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына 17-қосымша

Атауы _________________ ____
       мемлекеттік мекеменің коды
Қойма ____________________________

Асыл тастарды, табиғи алмасты жəне олардан жасалған бұйымдарды
түгендеу тізімдемесі (салыстырып қарау ведомосі)

Қолхат

Түгендеу жүргізу басында асыл тастарға, табиғи алмасқа жəне олардан жасалған 
бұйымдарға барлық шығыс жəне кіріс құжаттары бухгалтерлік қызметке тапсырылды жəне 
менің жауапкершілігіме түскен барлық асыл тастар, табиғи алмас жəне олардан жасалған 
бұйымдар кіріске алынды, ал шығарылғандары шығысқа есептен шығарылды.

Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар):_______ ________ __________________________
                    лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
_____ «___» _______________ № ____ бұйрықтың (өкімнің) негізінде _____ «___» 

_______________ жағдай бойынша бағалы металдар мен олардан жасалған бұйымдарға 
түгендеу жүргізілді.

Түгендеу кезінде мыналар анықталды:
Караттағы салмағы (бір жүздікке дейін дəлме-дəл)
Саны данада

Рет 
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нөмірі
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леу ны-
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Сипат-
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бағасы 
атауы Коды (номен-

клатуралық нөмірі)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Жиыны… 
Кестенің жалғасы

Іс жүзінде болуын 
(бірлік) 
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Комиссия төрағасы: _________ ______ __________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
Комиссия мүшелері: ________ _____ __________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ _____ __________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
   _________ _____ _________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
 
№ ___-ден бастап № ___-ге дейінгі түгендеу актісінде тізбеленген барлық құндылықтарды 

менің (біздің) қатысуыммен (қатысуымызбен) табиғи түрінде комиссия тексерді жəне актіге 
енгізілді, соған байланысты тіркеу комиссиясына наразылығым (наразылығымыз) жоқ. Актіде 
тізбеленген құндылықтар менің (біздің) жауапты сақтауымда (сақтауымызда).

Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): _______ ____ ________________________ 
            лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 

Осы тізімдемеде көрсетілген деректерді жəне есептемелерді тексерген
_________ _________ __________________________ 
 лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 

 «___» __________ _____

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 18-қосымша

Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына 18-қосымша

Атауы _________________ ____
        мемлекеттік мекеменің коды
Қойма ____________________________

(Соңы. Басы 13-14-беттерде) Жартылай фабрикаттардағы, жабдықтың жинау бірліктері мен бөлшектеріндегі, аспаптар 
мен өзге де бұйымдардағы қымбат бағалы металдардың түгендеу тізімдемесі

Қолхат

Түгендеу жүргізу басында қымбат бағалы металдары бар жартылай фабрикаттарға, 
жабдықтардың тораптары мен бөлшектеріне, аспаптарға, өзге бұйымдарға арналған 
барлық шығыс жəне кіріс құжаттары бухгалтерлік қызметке тапсырылды жəне менің (біздің) 
жауапкершілігіме (жауапкершілігімізге) келіп түскен барлық материалдық құндылықтар кіріске 
алынды, ал шығарылғандары шығысқа есептен шығарылды.

 
Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар):______ _______ ____________________________
                   лауазымы (қолы) тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
 
______ _________________ № ____ бұйрықтың (өкімнің) негізінде ___ __________________ 

жағдай бойынша құрамында қымбат бағалы металдар бар материалдық құндылықтарға 
түгендеу жүргізілді.

Түгендеу кезінде мыналар анықталды:

Рет-
ретімен 
нөмірі

Объекті Өлшем 
бірлігі

Шыққан 
(дайындалған) 
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Нөмірі
атауы коды (номенкла-

туралық нөмірі)
түгендеу зауыт паспорт

1 2 3 4 5 6 7 8
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Объектідегі қымбат бағалы металдар саны, грамм
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белгі-
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бойынша

белгі-
ленді
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Комиссия төрағасы: _________ ________ ________________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 

Комиссия мүшелері: _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
   _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 
Осы № ___-нен № ___-не дейін түгендеу тізімдемесінде тізбеленген барлық құндылықтарды 

менің (біздің) қатысуыммен (қатысуымызбен) комиссия шын мəнінде тексерді жəне тізімдемеге 
енгізді, соған байланысты түгендеу комиссиясына наразылығым (наразылығымыз) жоқ. 
Тізімдемеде тізбеленген құндылықтар менің (біздің) жауапты сақтауымда (сақтауымызда).

Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): ___________________________________________ 
                   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 

Осы тізімдемеде көрсетілген деректерді жəне есептемелерді тексерген
_______ _____ ___________________________________
 лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 

 «___» ___________ ____

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 19-қосымша

Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына 19-қосымша 

Атауы _________________ ____
          мемлекеттік мекеменің коды

_______ «____» __________________ 
_______________________________________ тұрған

қолма-қол ақшаны түгендеудің
№ ______ актісі

Қолхат

Түгендеу жүргізу басында ақшалай қаражатқа барлық шығыс жəне кіріс құжаттары 
бухгалтерлік қызметке тапсырылды жəне менің (біздің) жауапкершілігіме (жауапкершілігімізге) 
келіп түскен барлық ақша кіріске алынды, ал шығарылғандары шығысқа есептен шығарылды.

Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): _______ __________ ________________________
                                    лауазымы (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - əкесінің аты)

______ _________________ № ____ бұйрықтың (өкімнің) негізінде ___ __________________ 
жағдай бойынша ақшаға түгендеу жүргізілді.

Түгендеу кезінде мыналар анықталды:
__________________________________________________________________
1. қолма-қол ақша ____________________________ теңге ________ тиын
2. пошта маркалары _________________________ теңге ________ тиын
3. ___________________________________________ теңге ________тиын
4. ___________________________________________ теңге ________ тиын
Барлығы іс жүзінде бары ______________________теңге ________ тиын
_____________________________________________________________________
                  жазбаша
Есептік деректер бойынша __________________ теңге ________ тиын

Түгендеу нəтижелері: артығы __________________________________
 жетпей қалғаны _________________________________
Кассалық ордерлердің соңғы нөмірі:
Кіріс № __________________, шығыс № ________________
Комиссия төрағасы: _________ ________ ________________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
Комиссия мүшелері: _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
   _________ _______ _______________________________
   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Актіде көрсетілген ақша менің жауапты сақтауымда тұрғанын растаймын.
Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар) ______ _____ ________________________________ 
                   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
«____» ___________ ______ 

 Сырт жағы Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 19-қосымша 

 Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына
____________________ 19-қосымша 

Артық қаражат немесе ақшаның кем шығу себептерін түсіндіру___________________
________________________________________________________________________

Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар) 
________________________________________________________________
             лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Мемлекеттік мекеме басшысының шешімі 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
            лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
«___» _______________ ______
 
 Комиссия төрағасы  ________ _______ _______________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 Комиссия мүшелері:  _________ _______ _______________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ _______ _______________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   ________ ________ _______________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 

 Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): _______ ________________________________
                   лауазымы (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 «___» _____________ _____

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 20-қосымша 

 Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына 20-қосымша
 
Атауы _________________ ____
            мемлекеттік мекеме код 

Құндылықтар мен қатаң есептіліктегі құжаттар бланкілерін
№ ___ түгендеу тізімдемесі (салыстырып қарау ведомосі)

Қолхат

 Түгендеу жүргізу басында құндылықтарға берілген барлық шығыс жəне кіріс құжаттары 
бухгалтерлік қызметке тапсырылды жəне менің (біздің) жауапкершілігіме түскен барлық 
құндылықтар мен қатаң есептіліктегі құжаттар бланкілері кіріске алынды, ал шығысқа 
жатқызылғандары есептен шығарылды.

 Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): 
________ ________ ______________________________
 лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
 
__ _________________ № ____ бұйрықтың (өкімнің) негізінде ___ __________________ 

жағдай бойынша баланстық (баланстан тыс) № ____ шотта есепте тұрған қатаң есептілік 
құжаттар бланкілері мен іс жүзіндегі қалдықтарын алу жүргізілді.

 Түгендеу: «___» _____________________ басталды.
 «___» _____________________ аяқталды.

 Түгендеу кезінде мыналар анықталды:

Жаз-
ба 
№

Құндылықтар мен 
қатаң есептілік 
құжаттары блан-
кілерінің атауы

Нысан 
№

Өлшем 
бірлігі

Іс жүзінде болуын (бірлік) тексерген кезде
№ -нен № -ін 
қоса алғанда

сериясы купюра саны сомасы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Жиыны…
Кестенің жалғасы

Бухгалтерлік есеп деректері 
бойынша  Түгендеу нəтижелері

№ -нен № 
-ін қоса 
алғанда се

ри
яс
ы

ку
пю

ра

са
ны

со
ма

сы артық қаражат кем шыққан қаражат
№ -нен № -ін 
қоса алғанда саны сома-

сы
№ -нен № -ін 
қоса алғанда саны сома-

сы
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

х х х х х
Тізімдеме бойынша жиыны, а) реттік нөмірлері _________________________
     жазбаша
 б) бірліктердің жалпы саны, іс жүзінде ____________________
    жазбаша
 в) іс жүзінде сомаға __________ теңге _________ тиын ________
Комиссия төрағасы  ________ _______ __________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 Комиссия мүшелері  _________ _______ __________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ _______ ___________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   ________ ________ ___________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Осы № ___-нен № ___-не дейін түгендеу актісінде айтылған барлық құндылықтарды менің 
қатысуыммен (біздің) қатысуымызбен комиссия шын мəнінде тексерді жəне тізімдемеге енгізді, 
осыған байланысты түгендеу комиссиясына қоятын наразылығым (-ыз) жоқ. Тізімдемеде 
санамаланған құндылықтар менің (біздің) жауапты сақтауымда тұр.

 Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): 
__________________ _________________________________________
 лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 Осы тізімдемеде көрсетілген деректер мен есептеулерді тексерді
______ _______ _______________________________________________ 
 лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 «____» _________________ ______
 
 Артық қаражат немесе ақшаның кем шығу себептерін түсіндіру 
_______________________________________

 Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): _______ _____ ________________________
             лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Мемлекеттік мекеме басшысының шешімі _________ ___________________________
    (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
«____» _________________ ______
 

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 21-қосымша 

 Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына 21-қосымша 
 

«___» _________________ ______

жағдай бойынша есептерді түгендеу актісі

Төраға құрамындағы түгендеу комиссиясы_________________________________________
_____________________________________________________________________________
мүшелері __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
«______»_ _________________ _____ бұйрық негізінде дебиторлармен жəне кредитор-

лармен есептерді түгендеуді жүргізді жəне мынаны анықтады:

Дебиторлық берешек бойынша

Қосалқы шот тар 
мен ұйымдар-
дың (тұлғалар) 

атауы

Шот Баланс 
бойынша 
сомасы

Оның ішінде 2-топта көрсетілген 
жалпы сомадан 

қуыну мерзімі өткен 
берешек есептеледі

Дебиторлар 
растаған бере-
шек сомасы

Дебиторлар 
растамаған бе-
решек сомасы

1 2 3 4 5 6

Жиыны
2. Кредиторлық берешек бойынша

Қосалқы 
шоттар мен 
ұйымдардың 

(тұлғалар) 
атауы

Шот Баланс 
бойынша 
сомасы

Оның ішінде 2-топта көрсетілген 
жалпы сомадан 
қуыну мерзімі 
өткен берешек 
есептеледі

кредит беруші-
лер растаған бе-
решек сомасы

кредит беруші-
лер растамаған 
берешек сомасы

1 2 3 4 5 6

Жиыны
 3. Резерв бойынша

Қосалқы шоттар мен ұйымдардың 
(тұлғалар) атауы

 Шот Баланс бойынша 
сомасы

Есепке сəйкес ре-
зерв сомасы

Ескерту

1 2 3 4 5

Жиыны
 Комиссия төрағасы  ________ _______ _______________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 
 Комиссия мүшелері  _________ _______ _______________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ _______ _______________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   ________ ________ _______________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

«___» _______________ ________

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 22-қосымша 

 Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына 22-қосымша 

Атауы _________________ ____
              мемлекеттік мекеме код 

Дебиторлар мен кредиторлар есептерін түгендеудің № ______
актісіне ___ __________________

анықтама

Жазба-
ның 
реттік 
нөмірі

Дебитордың, 
кредитордың 
атауы мен 
мекенжайы

Берешек 
не үшін 
есеп-
теледі

Қай 
уақыттан 
бастап

Берешек со-
масы

Берешек пен қуыну 
мерзімін өткізуге кінəлі 
адамды анықтайтын 

құжат Ес
ке
рт
у

деби-
торлық

креди-
торлық 

Бухгалтер
 

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 23-қосымша 

 Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына
____________________ 23-қосымша 

 Атауы _________________ ____
           мемлекеттік мекеме код 
 

Бағалы қағаздардың
№ ___ түгендеу тізімдемесі (салыстырып қарау ведомосі)

«___» ________________ ______

Қолхат

Түгендеу жүргізу басында құндылықтарға берілген барлық шығыс жəне кіріс құжаттары 
бухгалтерлік қызметке тапсырылды жəне менің (біздің) жауапкершілігіме түскен барлық бағалы 
қағаздар кіріске алынды, ал шығысқа жатқызылғандары есептен шығарылды.

 Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): ________ ________ _________________________ 
                  лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
                       ________ ________ _________________________ 
                  лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 
______ _________________ № ____ бұйрықтың (өкімнің) негізінде «___» __________________ 

жағдай бойынша Баланстық (баланстан тыс) № ____ шотта есепте тұрған бағалы қағаздардың 
іс жүзіндегі қалдықтарын алу жүргізілді.

 Түгендеу: «____» ________________ _____басталды
 «____» ________________ _____аяқталды

 Түгендеу кезінде мыналар анықталды:

Жазба 
№

Бағалы 
қағаздар-
дың атауы

Нысан 
№

Өлшем 
бірлігі

Іс жүзінде болуын (бірлік) тексерген кезде 
№ -нен № -ін 
қоса алғанда

сериясы номи-
налы

саны сомасы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Жиыны: 
Кестенің жалғасы

Бухгалтерлік есеп деректері бой-
ынша

Түгендеу нəтижелері

№ -нен № 
-ін қоса 
алғанда

се
ри
яс
ы

но
ми

на
-

лы са
ны

со
ма

сы артық қаражат кем шыққан қаражат
№ -нен № -ін 
қоса алғанда са

ны со
-

ма
сы № -нен № -ін 

қоса алғанда са
ны со
-

ма
сы

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

х х х х х х
Тізімдеме бойынша жиыны, 
 а) реттік нөмірлері __________________________________________
    жазбаша
 б) бірліктердің жалпы саны, іс жүзінде ___________________________________________
     жазбаша
 в) іс жүзінде сомаға __________ теңге __________ тиын ________
 Комиссия төрағасы  ________ _______ _______________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 Комиссия мүшелері  _________ ____ __________________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ _______ _______________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Осы № ___-нен № ___-не дейін түгендеу тізбесіндегі айтылған барлық құндылықтарды 
менің қатысуыммен (біздің) қатысуымызбен комиссия шын мəнінде тексерді жəне тізімдемеге 
енгізді, осыған байланысты түгендеу комиссиясына қоятын наразылығым (-ыз) жоқ. Тізімдемеде 
есептелген бағалы қағаздар менің (біздің) жауапкершілікті сақтауымда тұр.

 Материалдық жауапты тұлға (тұлғалар): _______ _____ ____________________________
                лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 Осы тізімдемеде көрсетілген деректер мен есептеулерді тексерді 
                     _____ _______ ______________________________ 
                 лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
«____» ________________ _______
 
Артық қаражат немесе ақшаның кем шығу себептерін түсіндіру___________________________
Мемлекеттік мекеме басшысының шешімі ________________________________________
       (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 «_____» ______________ ______

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң
2017 жылғы 30 қарашадағы №692 бұйрығына 24-қосымша 

 Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидаларына 24-қосымша 

Атауы _________________ ____
           мемлекеттік мекеме код 

«___» ________________ _______ жағдай бойынша квазимемлекеттік
сектор субъектілеріне салынған қаржылық инвестицияларды

түгендеу актісі
 
Төраға мүшелері ___________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
 құрамындағы түгендеу комиссиясы
 «____»________________ бұйрық негізінде қаржылық инвестицияларды түгендеу жүргізді 

жəне мынаны анықтады: 

№
р/н

Квазимем-
лекеттік 
сектор 
субъек-
тілерінің 
атауы 

жəне ме-
кенжайы

Квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің 
жарғылық капиталын 
қалыптастыруға жəне 
толықтыруға берілген 
аударылған/берілген*

ба
ла
нс

 б
ой
ын

ш
а 
со
ма

сы Квазимемлекеттік сектор 
субъектілерімен салыстырып тексеру 
актісі бойынша қаржылық инвестиция-

сы (КСС)

Ес
ке
рт
у

сомасы негіздеме қаржылық инве-
стиция сомасы 
расталған (КСС)

қаржылық инвестиция 
сомасы расталған 

емес (КСС)

1 2 3 4 5 6 7 8

барлығы 
*- Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары, жергілікті атқарушы органдардың 

шешімдері, мемлекеттік мүлікті иелену жөніндегі уəкілетті органның бұйрықтары негізінде.
 
 Комиссия төрағасы: ________ _______ _____________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 Комиссия мүшелері:  _________ ______ ___________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   _________ _______ ____________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
   ________ ________ ____________________________
   лауазымы, (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
«___» ________________ _______

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 14 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16093 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛАР МИНИСТРЛІГІ 

 
2017 жылғы 24 қараша               №414             Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАС ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ СТАТИСТИКА 

ЖӘНЕ АРНАЙЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ

2017 жылғы 24 қараша            №93 н/қ           Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ІСТЕРІ ЖӘНЕ СЫБАЙЛАС 

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІ

2017 жылғы 23 қараша              №229            Астана қаласы

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар 
министрінің 2017 жылғы 6 ақпандағы № 45, Қазақстан 

Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық 
статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті 

төрағасының 2017 жылғы 7 ақпандағы № 4 н/қ және 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 

төрағасының 2017 жылғы 3 ақпандағы № 29 «Мемлекеттік 
органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау 

әдiстемесiн бекіту туралы» бірлескен бұйрығына өзгеріс 
енгізу туралы

бұйырамыз:
1. Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрінің 2017 жылғы 6 

ақпандағы № 45, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика жəне 
арнайы есепке алу жөніндегі комитеті төрағасының 2017 жылғы 7 ақпандағы № 4 н/қ жəне 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігі төрағасының 2017 жылғы 3 ақпандағы № 29 «Мемлекеттік органдардың 
азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдiстемесiн бекіту туралы» бірлескен бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 14795 тіркелген, Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 
14 наурызда орналастырылған) келесі өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік органдардың азаматтармен 
өзара іс-қимылын бағалау əдiстемесi осы бірлескен бұйрықтың қосымшасына сəйкес жаңа 
редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің Мемлекеттік қызметтер көрсету департаменті заңнамамен белгіленген 
тəртіпте:

1) осы бірлескен бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бірлескен бұйрықтың мемлекеттік тіркелгеннен күннен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау 
банкінде орналастыру үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар 
министрлігінің, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Құқықтық статистика жəне 
арнайы есеп жөніндегі комитетінің, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің интернет-ресурстарында орналастыруды;

5) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Респуб-
ликасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Заң 
департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді беруді қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
ақпарат жəне коммуникациялар вице-министріне, жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
Бас прокуратурасының Құқықтық статистика жəне арнайы есеп жөніндегі комитеті төрағасының 
орынбасарына, жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істер 
жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасарына жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар Бас прокуратурасы Құқықтық статистика 
министрі   жəне арнайы есепке алу жөніндегі
_______________ Д.АБАЕВ  комитетінің төрағасы __________ Б.МУСИН

Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік қызмет істері жəне
сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігінің төрағасы
____________ __ Қ.ҚОЖАМЖАРОВ 

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
__________________________ Т. Сүлейменов
2017 жылғы 13 желтоқсан 

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрінің 
2017 жылғы 24 қарашадағы №414 Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 
Құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу жөніндегі комитеті төрағасының

2017 жылғы 24 қарашадағы № 93 н/қ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының

2017 жылғы 23 қарашадағы № 229 бірлескен бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрінің
2017 жылғы 6 ақпандағы № 45

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика жəне арнайы 
есепке алу жөніндегі комитеті төрағасының 2017 жылғы 7 ақпандағы № 4 н/қ

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 

2017 жылғы 3 ақпандағы № 29 бірлескен бұйрығымен бекітілген

Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдістемесі (бұдан 
əрі – Əдістеме) Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 954 
Жарлығымен бекітілген Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл 
сайынғы бағалау жүйесін (бұдан əрі – Бағалау жүйесі) жүзеге асыру мақсатында əзірленген.

2. Осы Əдістемеде келесі негізігі ұғымдарды пайдаланады:
1) арыз – адамның өз құқықтары мен бостандықтарын немесе басқа адамдардың құқықтары 

мен бостандықтарын iске асыруда жəрдем көрсету туралы өтiнiшхаты не заңдардың жəне өзге 
де нормативтiк құқықтық актiлердiң бұзылуы, өтiнiштердi қарайтын субъектiлердiң, лауазым-
ды тұлғалардың жұмысындағы кемшiлiктер туралы хабарлама не олардың қызметiн сынау;

2) арыздар мен шағымдарды қарау мерзімі – арыздар мен шағымдарды Қазақстан 
Республикасының заңнамаларында белгіленген мерзімде қарау;

3) ашық бюджет интернет-порталын толтыру – мемлекеттік органдардың ашық бюджет-
тер интернет-порталында бюджеттік есептілікті, шоғырландырылған қаржылық есептілікті, 
мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау нəтижелерін орналастыру, сондай-ақ бюджеттік 
бағдарламалардың жобаларын жəне бюджеттік бағдарламаларды көпшілік талқылау үшін 
бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есептерді орналастыру процесі Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушысының 2015 жылғы 
30 желтоқсандағы № 1271 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 12803 тіркелген) Ашық бюджеттер интернет-порталында ақпаратты ор-
наластыру қағидаларына сəйкес);

4) ашық деректер интернет-порталын толтыру – ашық деректер тізбесін бекіту жəне 
мемлекеттік органның ашық деректер жинақтарын орналастыру процесі электрондық 
ақпараттық ресурстарды мемлекеттік органдармен ашық деректер интернет-порталында орна-
ластырылатын ашық деректерге жатқызу критерийлеріне, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушысының 2016 жылғы 26 қаңтардағы 
№ 86 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
13231 тіркелген) оларды ұсыну нысаны мен қағидаларына сəйкес;

5) ашық-диалог интернет-порталын толтыру– мемлекеттік органның азаматтардың сұра-
нымдар жіберу жəне оларға мемлекеттік органдардың бірінші басшыларынан жауап алу 
мүмкіндігін беретін бұқаралық талқылау өткізу процесі;

6) ашық нормативтік құқықтық актілер (бұдан əрі – НҚА) интернет-порталын толтыру – 
мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталына заң жобалары 
тұжырымдамаларының жобалары мен нормативтік құқықтық актілердің жобаларын орна-
ластыру жəне оларды көпшілік талқылау процесі (Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне 
коммуникациялар министрінің 2016 жылғы 30 маусымдағы № 22 бұйрығымен бекітілген 
(Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13974 тіркелген) ашық НҚА 
интернет-порталында заң жобалар тұжырымдамаларын жəне нормативтік құқықтық актілер 
жобаларын орналастыру жəне бұқаралық талқылау қағидаларына сəйкес;

7) ашық үкімет интернет-порталдарындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі – орналас-
тырылған ақпараттың ағымдағы уақыт сəтіне сəйкес келуі, сондай-ақ ашық деректер, ашық 
бюджет, ашық НҚА, ашық диалог интернет-порталдарында сапалы жəне нақты ақпаратты 
орналастыру;

8) жоғары тұрған органдарда мыналар жатады – Қазақстан Республикасы Президентінің 
Əкімшілігі, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі, төмен тұрған органдар-
дың жоғары тұрған органдарға бағыныштылығымен, бақылау құқығына ие бірыңғай 
орталықтандырылған жүйені құрайтын бақылаушы жəне құқық қорғау органдары;

9) интернет-ресурстың мобильды нұсқасы – бұл мемлекеттік органның интернет-ресурсы 
сияқты домені бар, мобильды құрылғылар үшін арнайы əзірленген, арнайы дизайны, мобильды 
браузерлерде қарауға арналған контенті мен пайдаланушылық интерфейсі оңтайландырылған 
мемлекеттік органның интернет-ресурсының қысқаша нұсқасы;

10) мемлекеттік көрсетілетін қызмет – көрсетілетін қызметті алушылардың өтініші бойын-
ша жеке тəртіппен жүзеге асырылатын жəне олардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды 
мүдделерін іске асыруға, оларға тиісті материалдық немесе материалдық емес игіліктер беруге 
бағытталған жекелеген мемлекеттік функцияларды іске асыру нысандарының бірі;

11) мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті – мемлекетті көрсетілетін қызмет стандар-
тын сақтау жөніндегі талаптарды белгілейтін жəне көрсетілетін қызметті берушілер қызметінің 
тəртібін, оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсету процесінде өзге де көрсетілетін қызметті 
берушілермен, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ өзара іс-
қимыл жасау (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация), сондай-ақ ақпараттық жүйелерді пайда-
лану тəртібін айқындайтын нормативтік құқықтық акт;

12) мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты – мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын 
талаптарды белгілейтін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінің, нысанының сипат-
тамаларын, мазмұнын жəне нəтижесін қамтитын нормативтік құқықтық акт;

13) мемлекеттік қызмет көрсету процесін автоматтандыру – электрондық нысанда 
мемлекеттік қызмет көрсетуді қамтамасыз ету үшін көрсетілетін қызметті берушінің əкімшілік 
процестерін түрлендіру рəсімі;

14) мемлекеттік қызмет көрсету процесін оңтайландыру – мемлекеттік қызмет көрсету 
процесін оңайлатуға, мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін, көрсетілетін қызметті алушылар 
ұсынатын құжаттардың тізбесін, сондай-ақ оны көрсету процесінің буындарын қысқартуға, 
оның ішінде автоматтандыру арқылы қысқартуға бағытталған іс-шара;

15) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімі – мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 
сыныпталған тізбесі;

16) «электрондық үкіметтің» веб-порталы – нормативтік құқықтық базаны қоса алғанда, 
бүкіл шоғырландырылған үкіметтік ақпаратқа жəне электрондық нысанда мемлекеттік жəне 
өзге де көрсетілетін қызметтерге қол жеткізудің «бірыңғай терезесі» болатын ақпараттық жүйе;

17) мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсын қолдау – мемлекеттік органдардың 
интернет-ресурстарының ақпаратпен толысуын қамтамасыз ету (Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушысының 2016 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 116 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 13262 тіркелген) мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарын ақпараттық толтыру 
қағидаларына жəне олардың мазмұнына қойылатын талаптарға сəйкес);

18) мемлекеттік қызметті көрсетуден негізсіз бас тарту – Қазақстан Республикасының 
заңдарымен жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартымен белгіленбеген жағдайларда 
жəне негіздемелер бойынша бас тарту.

19) шағым – адамның өзiнiң немесе басқа адамдардың бұзылған құқықтарын, бостандық-
тарын немесе заңды мүдделерiн қалпына келтiру немесе қорғау туралы, мемлекеттік 
органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекет жүз пайыз қатысатын не 
мемлекеттік тапсырыс жəне (немесе) мемлекеттік сатып алу шарттарына сəйкес тауарларды 
(жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) ұсынатын заңды тұлғалардың, өздеріне тауарлар 
(жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) жеткізуге (орындауға, көрсетуге) шарт жасасқан жеке жəне 
заңды тұлғалардың өтініштері бойынша ірі кəсіпкерлік субъектілерінің, олардың лауазымды 
адамдарының заңсыз іс-əрекеттерін немесе əрекетсіздігін жою, сондай-ақ олардың заңсыз 
шешiмдерiнiң күшiн жою туралы талабы.

3. Əдістеме 1) халыққа сапалы мемлекеттік қызметтерді көрсету, 2) мемлекеттік органның 
ашық болу деңгейі, 3) жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарын қарау бой-
ынша шаралардың тиімділігін айқындау үшін көзделген.

4. Мемлекеттік органның азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау Қазақстан Республикасы 
Президенті Əкімшілігімен бекітілетін Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін жыл сайынғы 
бағалау жүргізу кестесіне сəйкес (бұдан əрі – Кесте) жүзеге асырылады.

5. Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау келесі бағыттар 
бойынша жүргізіледі:

1) мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасы;
2) мемлекеттік органдардың ашықтығы;
3) жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарын қарау сапасы.
6. Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау келесі мемлекеттік 

органдармен (бұдан əрі – бағалауға уəкілетті мемлекеттік органдар) жүзеге асырылады:
Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігімен – Қазақстан Республикасы 

мемле кеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (бұдан 
əрі – Агенттік) «Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасы» бағыты бойынша қызметінің 
тиімділігін бағалау;

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесімен – Қазақстан Республикасы 
Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің (бұдан əрі – Министрлік) мемлекеттік 
қызметтерді электрондық форматта көрсету жəне «Мемлекеттік органның ашықтығы» бағыты 
бойынша қызметінің тиімділігін бағалау;

Агенттікпен – орталық мемлекеттік жəне жергілікті атқарушы органдардың «Мемлекеттік 
қызметтерді көрсетудің сапасы» бағыты бойынша қызметінің тиімділігін бағалау;

«Электрондық үкіметтің» сервистік интеграторымен (бұдан əрі – сервистік интегратор) 
– орталық мемлекеттік жəне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік қызметтерді 
электрондық үлгіде көрсету жəне «Мемлекеттік органның ашықтығы» бағыты бойынша 
қызметінің тиімділігін бағалау.

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика жəне арнайы есеп-
ке алу жөніндегі комитетімен (бұдан əрі – Комитет) – орталық мемлекеттік жəне жергілікті 
атқарушы органдардың «жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарын қарау 
сапасы» бағыты бойынша қызметінің тиімділігін бағалау. 

7. Тиісті бағыттар бойынша бағалау қорытындыларына сəйкес мемлекеттік органдардың 
азаматтармен өзара іс-қимыл тиімділігінің жалпы бағасы қалыптастырылады.

8. Бағалауға уəкілетті мемлекеттік органдар бағаланатын мемлекеттік органдардың есептік 
ақпараттарының нақтылығына қайта тексеруді өткізеді.

9. Бағалау жүргізу үшін бағалауға уəкілетті органдарға бағаланатын мемлекеттік органдар 
берген ақпараттың дəйектілігі бағаланатын мемлекеттік органдармен қамтамасыз етіледі.

10. Қайта тексеру растайтын құжаттарға (ведомстволық есептер, хаттамалар, хаттар, басқа 
мемлекеттік органдардың тексеру нəтижелері жəне басқалар) талдау, сондай-ақ ақпараттық 
жүйелерді қарау арқылы жүзеге асырылады.

11. Қайта тексеру шеңберінде бағалауға уəкілетті органдарға құпиялық белгісі, сондай-ақ 
«Қызмет бабында пайдалану үшін» деген таңбасы бар құжаттарды қоспағанда, растайтын 
құжаттардың электрондық көшірмелерін алуға болады.

12. Бағаланатын мемлекеттік орган бағалауға уəкілетті органдарға дұрыс емес есептік 
ақпарат ұсынған жағдайда, осы бағыты бойынша мемлекеттік органның қорытынды бағасынан 
айыппұл балл шегеріледі.

13. Қайта тексеру барысында шындыққа сəйкес келмейтін деректер анықталған есептік 
ақпарат дұрыс емес деп танылады.

14. Аталған дұрыс емес деректер осы Əдістеменің 1-қосымшасындағы нысан бойынша 
бағаланатын мемлекеттік органдардың есептік ақпаратындағы мəліметтерді қайта қарау 
қорытындысы бойынша салыстырып тексеру актісінде тіркеледі.

15. Мемлекеттік органның дұрыс емес есептік ақпаратты ұсынғаны үшін əрбір тіркелген 
дерекке 0,2 айыппұл баллын шегеру көзделген.

Дұрыс емес ақпаратты ұсынғаны үшін мемлекеттік органның қорытынды бағасынан 
шегерілетін айыппұл баллының сомасы 5 баллдан аспайды.

16. Анықталған деректер бойынша ақпарат мемлекеттік орган қызметінің тиімділігін бағалау 
нəтижелері туралы қорытындысының «Қорытындылар мен ұсыныстар» бөлімінде көрсетіледі. 

17. Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау нəтижелері туралы қорытындының 
«Қорытындылар мен ұсынымдар» тарауына – Қазақстан Республикасы заңнамасының талап-
тарын бұзу туралы анықталған ақпарат, сондай-ақ мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын 
арттыру жəне бағаланатын мемлекеттік органдардың жұмысында бар кемшіліктерді жою 
бойынша ұсынымдарды əзірлеу мақсатында Əдістеменің ескерілген өлшемшарттарынан 
тыс мемлекеттік қызметтерді көрсету саласында мемлекеттік органдар қызметін талдау 
нəтижелері енгізіле алады.

18. Бағалаудың алынған нəтижелеріне сəйкес мемлекеттік орган қызметі тиімділігінің 
дəрежесі анықталады.

Мемлекеттік орган тиімділігінің жоғарғы дəрежесі 90-нан 100 баллға дейінгі, орташа 
дəрежесі – 70-тен 89,99 баллға дейінгі, төменгі дəрежесі – 50-ден 69,99 баллға дейінгі бағаның 
көрсеткішіне сəйкес келеді. Бағалау нəтижесі бойынша 50 баллдан аз жинаған мемлекеттік 
органның қызметі тиімсіз деп танылады.

2-тарау. «Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасы» бағыты бойынша бағалау
§1-параграф. Жалпы ережелер.

19. Мемлекеттiк қызметтерді көрсетудің сапасын бағалау Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік қызметтердің тізілімінде 
(бұдан əрі – Тізілім) көрсетілген мемлекеттік қызметтер бойынша жүргізіледі.

20. Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасын бағалау бағаланатын мемлекеттік ор-
гандармен Агенттікке мемлекеттік органдардың мемлекеттiк қызметтер көрсетудің сапасына 
мемлекеттік бақылау (бұдан əрі – Мемлекеттік бақылау) шеңберінде ұсынылатын ақпаратты 
талдау нəтижелері бойынша жүзеге асырылады.

21. Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасын бағалау мынадай өлшемдер бойынша 
жүргізіледі:

1) мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасына қанағаттандырылуы;
2) мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімдерінің сақталу;
3) мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасын қамтамасыз ету;
4) мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына ішкі бақылау;
5) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін кеңейту;

(Жалғасы 16-бетте) 
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6) композитті мемлекеттік қызметтер;
7) мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру.
22. Орталық мемлекеттік органдармен, олардың ведомстволарымен, ведомстволардың 

аумақтық бөлімшелерімен, ведомстволық бағынышты ұйымдармен жəне олардың филиалда-
рымен (бұдан əрі – орталық мемлекеттік органдар), сондай-ақ облыстардың, республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, қаладағы 
аудан əкімдерінің, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық 
округтардың жергілікті атқарушы органдарымен (бұдан əрі – жергілікті атқарушы орган-
дар) ұсынылатын мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасын бағалау критерийлері осы 
Əдістеменің 2 қосымшаға сəйкес салмақтық мəнге ие.

23. Сервистік интеграторымен бағаланатын мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын 
бағалау «Мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру» жəне «Композитті мемлекеттік қызметтер» 
өлшемдерін қоспағанда өлшемдер бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын 
бағалау өлшемдерін Агенттікпен жүргізіледі.

24. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалауға орталық мемлекеттік жəне 
жергілікті атқарушы органдармен көрсетілетін қызметтер жатады.

Орталық мемлекеттік органдармен ұсынылатын мемлекеттік қызметтерді көрсетудің 
сапасын бағалау нəтижелері туралы қорытындылар осы Əдістеменің 3 қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша ұсынылады.

Жергілікті атқарушы органдармен ұсынылатын мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапа-
сын бағалау нəтижелері туралы қорытындылар осы Əдістеменің 4 қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша ұсынылады.

Орталық мемлекеттік органдармен ұсынылатын «Мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру», 
сондай-ақ «Композитті мемлекеттік қызметтер» өлшемдері бойынша мемлекеттік қызметтерді 
көрсетудің сапасын бағалау нəтижелері туралы қорытындылар сервистік интегратормен 
Агенттікке осы Əдістеменің 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ұсынылады.

Сервистік интегратормен ұсынылатын «Композитті мемлекеттік қызметтер» жəне 
«Мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру» өлшемдері бойынша мемлекеттік қызметтерді 
көрсетудің сапасын бағалау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесімен 
жүзеге асырылады.

25. Агенттіктің мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасын бағалауды жүргізуге арналған 
ақпарат Агенттікпен қағаз жəне электрондық тасығыштарда Кестеге сəйкес Қазақстан 
Республикасы Президентінің Əкімшілігіне ұсынылады.

Министрліктің «Композитті мемлекеттік қызметтер» жəне «Мемлекеттік қызметтерді 
оңтайландыру» өлшемдері бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасын бағалауды 
жүргізуге арналған ақпарат Министрлікпен қағаз жəне электрондық тасығыштарда Кестеге 
сəйкес Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне ұсынылады.

§2-параграф. «Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасына 
қанағаттандырылуы» өлшемі бойынша бағалау

26. «Қызмет алушылардың мемлекеттік қызметтердің көрсетуді сапасына қанағаттан-
дырылуы» өлшемі бойынша қоғамдық мониторингілеу нəтижелері негізінде халықтың 
ұсынылатын мемлекеттік қызметтердің сапасына қанағаттандырылу деңгейі жəне оларды 
көрсету кезінде айқындалған əкімшілік тосқауылдарды жою бойынша қабылданып жатқан 
шаралар бағаланады.

27. «Қызмет алушылардың мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына қанағаттан-
дырылуы» өлшемі бойынша бағалау «Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына 
қанағаттандырылу деңгейі» жəне «Қызмет алушылардың қанағаттандырылуын арттыру ша-
ралары» көрсеткіштері бойынша жүргізіледі.

28. Бағалау мынадай формула бойынша есептеледі:
1) орталық мемлекеттік органдар бойынша:

2) жергілікті атқарушы органдар бойынша:

К1 – бұл өлшемі бойынша орталық мемлекеттік органның бағасы;
M1 – бұл өлшемі бойынша жергілікті атқарушы органның бағасы;
Р1 – «Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына қанағаттандырылу деңгейі» көрсеткіші;
Р2 – «Қызмет алушылардың қанағаттандырылуын арттыру шаралары» көрсеткіші.
29. «Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасына қанағаттандырылуының деңгейі» 

өлшемі бойынша бағалау Агенттіктің мемлекеттік əлеуметтік тапсырысы бойынша мемлекеттік 
қызметтерді көрсетудің сапасына жүргізілетін қоғамдық мониторингі қорытындылары бойынша 
алынған ақпараттың негізінде жүргізіледі.

30. «Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасына қанағаттандырылуының деңгейі» 
өлшемі бойынша орталық мемлекеттік жəне жергілікті атқарушы органдардың бағалауы мы-
надай формула бойынша есептеледі:

P1 – бұл өлшемі бойынша орталық мемлекеттік немесе жергілікті атқарушы органның 
бағасы;

n – осы өлшем бойынша бағалауға жататын мемлекеттік көрсетілетін қызметтер түрлерінің 
саны;

U1, O1 – мемлекеттік қызметке қызмет алушылардың осы Əдістеменің 6-қосымшасына 
сəйкес мемлекеттік қызметті көрсету сапасына қанағаттандырылу деңгейіне байланысты 
берілетін балл.

31. Егер бағаланатын мемлекеттік органның мемлекеттік көрсетілетін қызмет түрлері 
Агенттіктің мемлекеттік əлеуметтік тапсырысы бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді 
көрсетудің сапасына жүргізген қоғамдық мониторингінде болмаған жағдайда, мемлекеттік 
органға осы өлшемі бойынша қызметтері қоғамдық мониторингке жатқызылған мемлекеттік 
органдар нəтижелерінің орташа мəні беріледі.

32. «Қызмет алушылардың қанағаттандырылуын арттыру шаралары» көрсеткіші бойынша 
бағалау бағаланатын мемлекеттік органдармен Агенттікке мемлекеттік қызметтердің көрсетілу 
сапасына мемлекеттік бақылау шеңберінде ұсынылатын қызмет алушылардың пікірін ескере 
отырып, жүзеге асырылатын қызметтерді көрсету кезінде əкімшілік тосқауылдарды айқындау 
мақсатында мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына мониторинг жүргізу бойынша 
ұсынатыне ақпараты негізінде жүргізіледі.

Қызметтерді көрсету кезінде қызмет алушылардың пікірін ескере отырып, жүзеге асыры-
латын əкімшілік тосқауылдарды айқындау мақсатында мемлекеттік қызметтердің көрсетілу 
сапасын мониторингілеу жұмыстарының нəтижелері болған жағдайда мемлекеттік орган 
қызметінің тиімділігін жалпы бағалауға қосымша 5 балл беріледі.

§3-параграф.«Мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімдерінің сақталу»
өлшемі бойынша бағалау

33. «Мемлекеттік қызметтердің көрсету мерзімдерінің сақталу» өлшемі бойынша 
мемлекеттік органмен мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімінің бұзылуына жол бермеу 
бойынша қабылданып жатқан шараларының тиімділігі бағаланады.

34. «Мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімдерінің сақталу» өлшемі бойынша бағалау 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын мемлекеттік бақылау шеңберінде мемлекеттік 
органдармен Агенттікке ұсынылатын ақпарат негізінде жүргізіледі.

35. Министрлік Агенттікке жыл сайын 15 ақпанға дейін «Мониторинг» Ақпараттық 
жүйесінен (бұдан əрі – «Мониторинг» АЖ-сі) мемлекеттік қызметтерді көрсетудің мерзімдері 
бұзушылықтарының саны туралы мемлекеттік қызметтер жəне мемлекеттік органдардың 
кесінінде ақпарат ұсынады.

36. «Мониторинг» АЖ-не қосылған мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша мəліметтер 
жəне «Мониторинг» АЖ-не қосылмаған мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша 
мемлекеттік органдармен ұсынылған мəліметтер, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету 
саласындағы заңнаманың сақталуы бойынша бағаланатын мемлекеттік органдарда жүргізілген 
тексеріс қорытындылары бағалау кезінде ескеріледі.

Аталған өлшемдері бойынша мемлекеттік қызметтердің көрсетілу мерзімінде болған 
бұзушылықтар туралы айқындалған қарама-қайшылықтар кезінде бағаланатын мемлекеттік 
органдармен ұсынылған деректер, «Мониторинг» АЖ-дан алынған ақпарат жəне тексеру 
нəтижелері:

бағаланатын мемлекеттік органда мемлекеттік қызметтерді көрсету саласында заңнаманы 
сақтау бойынша бақылау шараларын өткізген жағдайда – тексеру нəтижелері;

бағаланатын мемлекеттік органда өткізілген бақылау шаралары болмаған жағдайда 
– «Мониторинг» АЖ-дан алынған мемлекеттік қызметтерді көрсетуде мерзімінің бұзылуы 
туралы мəліметтер.

Тиісті құжатпен расталған техникалық жағдайларға байланысты ақпараттық жүйе істен 
шыққан жағдайда осы кезеңде көрсетілген мемлекеттік қызмет көрсетулер осы өлшемді 
есептеу кезінде ескерілмейді.

37. Өлшем бойынша бағалауды есептеу кезінде бекітілген мемлекеттік қызметтердің 
стандарттарына сəйкес бір жұмыс күні ішінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтерлер түрлері 
бойынша статистикалық ақпарат ескерілмейді.

38. Бағалау мынадай формула бойынша есептеледі:
1) орталық мемлекеттік органдар бойынша:

2) жергілікті атқарушы органдар бойынша:

К2 – бұл өлшемі бойынша орталық мемлекеттік органның бағасы;
M2 – бұл өлшемі бойынша жергілікті атқарушы органның бағасы;
Z1 – орталық мемлекеттік орган бағасының көрсеткіші;
R1 – жергілікті атқарушы орган бағасының көрсеткіші;
k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіруге арналған коэффициент (осы өлшем бой-

ынша орталық мемлекеттік органдардың коэффициенті 15-ға тең); 
m – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіруге арналған коэффициент (осы өлшем 

бойынша жергілікті атқарушы органдардың коэффициенті 23-қе тең);
a – мемлекеттік органның (ведомстволық бағынысты ұйымның) белгіленген мерзімдерді 

бұза отырып көрсеткен мемлекеттік қызмет көрсетулерінің саны (электрондық мемлекеттік 
қызметтерді есептегенде);

b – мемлекеттік органның (ведомстволық бағынысты ұйымның) көрсеткен мемлекеттік 
қызмет көрсетулерінің жалпы саны (электрондық мемлекеттік қызметтрді есептегенде);

d – белгіленген мерзімдері бұзылып көрсетілген мемлекеттік қызметтердің санын кеміту 
пайызына сəйкес берілетін қосымша балл;

10 000 – көрсетілген 10 000 қызмет көрсетуде мерзімдері бұзылуының орташа мəнін 
анықтауға арналған коэффициент.

Егер осы көрсеткіш бойынша алынған нəтиже теріс белгісі бар мəнді құраса, мемлекеттік 
органға осы көрсеткіш бойынша 0 балл бағасы қойылады.

39. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімі бұзылуының өткен бағаланатын кезеңмен 
салыстырғанда оң серпіні болған жағдайда, мемлекеттік органның жалпы бағасына осы 
Əдістеменің 7-қосымшасына сəйкес қосымша баллдар қосылады. 

40. «Электрондық үкімет» шлюзінде немесе «Мониторинг» АЖ-да мерзімі бұзылып 
көрсетілген мемлекеттік қызметтер бойынша салыстыру актісімен расталған техникалық 
ақаулар жағдайларын қоспағанда, мемлекеттік орган «Мониторинг» АЖ-ға ақпаратты уақтылы 
ұсынбағаны үшін əр тіркелген факт бойынша 0,02 айыппұл баллы алып тасталады.

Дұрыс емес ақпаратты ұсынғаны үшін мемлекеттік органның қорытынды бағасынан 
шегерілетін айыппұл баллының сомасы 5 баллдан аспайды.

§4-параграф.«Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасын қамтамасыз ету» 
өлшемі бойынша бағалау

41. «Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасын қамтамасыз ету» өлшемі бойынша 
мемлекеттік органмен мемлекеттік қызметтерді көрсету саласында заңнама талаптарын сақтау 
бойынша қабылданып жатқан шаралар тиімділігі бағаланады.

42. «Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасын қамтамасыз ету» өлшемі бойынша 
бағалау «Мемлекеттік қызметтерді көрсетуден негізсіз бас тарту», «Құжаттардың толық 
емес жиынтығымен мемлекеттік қызметтерді көрсету», «Мемлекеттік қызметтер стандар-
тымен ескерілмеген құжаттарды талап ету», «Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің бизнес-
процестерінің бұзылуы», «Мемлекеттік қызметтерге шағымдану» көрсеткіштері бойынша 
жүргізіледі.

43. «Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасын қамтамасыз ету» өлшемі бойынша 
бағалау мемлекеттік органдармен Агенттікке мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына 
мемлекеттік бақылау шеңберінде жүзеге асырылады.

44. Аталған өлшем бойынша мемлекеттік қызметтердің көрсетілу мерзімінде болған 
бұзушылықтар туралы айқындалған қарама-қайшылықтар кезінде бағаланатын мемлекеттік 
органдармен ұсынылған деректер жəне тексеру нəтижелері арасында ең алдымен:

бағаланатын мемлекеттік органда мемлекеттік қызметтерді көрсету саласында заңнаманы 
сақтау бойынша бақылау шараларын өткізген жағдайда – тексеру нəтижелері;

бағаланатын мемлекеттік органда өткізілген бақылау шаралары болмаған жағдай-
да – мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы заңнаманың бұзылуы туралы мемле-
кеттік органнын мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын ішкі мемлекеттік бақылаудың 
қорытындылары бойынша аңықталған мəліметтері.

45. Бағалау мынадай формула бойынша есептеледі:
1) орталық мемлекеттік органдар бойынша:

2) жергілікті атқарышу органдар бойынша:

K3 – бұл өлшемі бойынша орталық мемлекеттік органның бағасы;
M3 – бұл өлшемі бойынша жергілікті атқарушы органның бағасы;
T1 – «Мемлекеттік қызметтерді көрсетуден негізсіз бас тарту» көрсеткіші;
T2 – «Құжаттардың толық емес жиынтығымен мемлекеттік қызметтерді көрсету» көрсеткіші;
T3 – «Мемлекеттік қызметтер стандартымен ескерілмеген құжаттарды талап ету» 

көрсеткіші;
T4 – «Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің бизнес-процестерінің бұзылуы» көрсеткіші;
T5 – «Мемлекеттік қызметтерге шағымдану» көрсеткіші;
46. «Мемлекеттік қызметтерді көрсетуден негізсіз бас тарту» көрсеткіші бойынша бағалау 

мынадай формула бойынша есептеледі: 

T1 – осы көрсеткіш бойынша орталық мемлекеттік немесе жергілікті атқарушы органның 
бағасы;

k – алынған нəтижелерді салмақтық мəнге келтіру коэффициенті (коэффициент 3-ке тең);
а – мемлекеттік органның (ведомстволық бағынысты ұйымның) мемлекеттік қызметтерді 

көрсетуден негізсіз бас тартудың саны;
b – мемлекеттік органмен (ведомстволық бағынысты ұйыммен) көрсетілген мемлекеттік 

қызметтердің жалпы саны;
10 000 – көрсетілген 10 000 қызмет көрсетуде негізсіз бас тартудың орташа мəнін анықтауға 

арналған коэффициент.
Егер осы көрсеткіш бойынша алынған нəтиже теріс белгісі бар мəнді құраса, мемлекеттік 

органға осы көрсеткіш бойынша 0 балл бағасы қойылады.
47. «Құжаттардың толық емес жиынтығымен мемлекеттік қызметтерді көрсету» көрсеткіші 

бойынша бағалау мынадай формула бойынша есептеледі:

T2 – осы көрсеткіш бойынша орталық мемлекеттік немесе жергілікті атқарушы органның 
бағасы;

k – алынған нəтижелерді салмақтық мəнге келтіру коэффициенті (коэффициент 3-ке тең);
c – мемлекеттік органмен (ведомстволық бағынысты ұйыммен) мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтермен көзделген тізбесіне сəйкес құжаттардың толық емес жиынтығымен мемлекеттік 
қызметтерді көрсетудың саны;

d – көрсетілген мемлекеттік қызметтердің жалпы саны;
10 000 – көрсетілген 10 000 қызмет көрсетуде құжаттардың толық емес жиынтығымен 

мемлекеттік қызметтерді көрсетудың орташа мəнін анықтауға арналған коэффициент;
Егер осы көрсеткіш бойынша алынған нəтиже теріс белгісі бар мəнді құраса, мемлекеттік 

органға осы көрсеткіш бойынша 0 балл бағасы қойылады.
48. «Мемлекеттік қызметтер стандартымен ескерілмеген құжаттарды талап ету» көрсеткіші 

бойынша бағалау мынадай формула бойынша есептеледі:

T3 – осы көрсеткіш бойынша орталық мемлекеттік немесе жергілікті атқарушы органның 
бағасы;

k – алынған нəтижелерді салмақтық мəнге келтіру коэффициенті (коэффициент 3-ке тең);
n – мемлекеттік қызметтер стандартымен ескерілмеген құжаттарды талап етудың саны;
m – мемлекеттік органдармен (ведомстволық бағынысты ұйыммен) көрсетілген мемлекеттік 

қызметтердің жалпы саны;
10 000 – көрсетілген 10 000 қызмет көрсетуде мемлекеттік қызметтер стандартымен 

ескерілмеген құжаттарды талап етудың орташа мəнін анықтауға арналған коэффициент.
Егер осы көрсеткіш бойынша алынған нəтиже теріс белгісі бар мəнді құраса, мемлекеттік 

органға осы көрсеткіш бойынша 0 балл бағасы қойылады.
49. «Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің бизнес-процестерінің бұзылуы» көрсеткіші бой-

ынша бағалау мынадай формула бойынша есептеледі:

(Жалғасы. Басы 15-бетте) 

T4 – осы көрсеткіш бойынша орталық мемлекеттік немесе жергілікті атқарушы органның 
бағасы;

k – алынған нəтижелерді салмақтық мəнге келтіру коэффициенті (коэффициент 3-ке тең);
g – мемлекеттік көрсетілген қызметтердің бизнес-процестері бекітілген регламенттермен 

сəйкес бұзылуының саны;
h – мемлекеттік органдармен (ведомстволық бағынысты ұйыммен) көрсетілген мемлекеттік 

қызметтердің жалпы саны;
Егер осы көрсеткіш бойынша алынған нəтиже теріс белгісі бар мəнді құраса, мемлекеттік 

органға осы көрсеткіш бойынша 0 балл бағасы қойылады.
50. «Мемлекеттік қызметтерге шағымдану» көрсеткіші бойынша бағалау мынадай фор-

мула бойынша есептеледі: 

T5 – осы көрсеткіш бойынша орталық мемлекеттік/жергілікті атқарушы органның бағасы;
k – алынған нəтижелерді салмақтық мəнге келтіру коэффициенті (коэффициент 5-ке тең);
e – жеке жəне заңды тұлғалардың мемлекеттік органмен (ведомстволық бағынысты 

ұйымның) көрсетілген мемлекеттік қызметтер бойынша негіздей шағымдардың саны;
f – мемлекеттік органнан (ведомстволық бағынысты ұйымнан) мемлекеттік қызмет 

алғанжеке жəне заңды тұлғалардың жалпы саны;
1 000 – көрсетілген 1 000 қызмет көрсетуде шағымдардың орташа мəнін анықтауға 

арналған коэффициент.
Егер осы көрсеткіш бойынша алынған нəтиже теріс белгісі бар мəнді құраса, мемлекеттік 

органға осы көрсеткіш бойынша 0 балл бағасы қойылады.
Бағалау кезінде жеке жəне заңды тұлғалардың мемлекеттік қызметтерді көрсететін 

мемлекеттік органдардың іс-қимылына, мемлекеттік қызметтерді ұсыну процестерінің 
материалдық-техникалық жəне өзге қамтылуына, оның ішінде келіп түскен шағымдары 
Министрліктің «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорация» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы; «электрондық үкімет» порта-
лы арқылы;сондай-ақ Комитеттен есептік кезеңде алынған мемлекеттік қызметтердің көрсетілу 
сапасына шағымдар бойынша «Бірыңғай шағымдарды есепке алу» автоматтандырылған 
ақпараттық жүйесінің мəліметтері ескеріледі.

§5-параграф.«Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына ішкі бақылау»
өлшемі бойынша бағалау

51. «Мемлекеттік қызметтердің сапасына ішкі бақылау жүргізу» өлшемі бойынша 
мемлекеттік органмен мемлекеттік қызметтердің сапасына ішкі бақылау жүргізу жүйесін құру 
бойынша қабылданып жатқан шаралар тиімділігі бағаланады.

52. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасына ішкі бақылау» өлшемі бойынша 
бағалау мемлекеттік органдармен Агенттікке мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына 
мемлекеттік бақылау шеңберінде жүзеге асырылады.

53. Мемлекеттік органды (ведомстволық бағынышты ұйымды) бағалау кезінде:
мемлекеттік органда мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына тиісті жауапты 

құрылымдық бөлімшенің болуы;
мемлекеттік органда мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің ұсынылу сапасына бекітілген 

тексеру жоспарларының болуы;
мемлекеттік бағаланатын органда бекітілге тексеру жоспарларының орындалу сапасы;
мемлекеттік бағаланатын органда айқындалған бұзушылықтарды жою бойынша шаралар;
мемлекеттік бағаланатын органмен мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын ішкі 

мемлекеттік бақылау шеңберінде айқындалған заңнаманың бұзушылықтарды қабылдау.
Мемлекеттік органның мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің көрсетілу сапасына ішкі 

бақылау жүйесін құру бойынша мемлекеттік орган қызметінің тиімділігіне байланысты осы 
Əдістемеге 8-қосымшаға сəйкес тиісті баллдар беріледі.

§6-параграф. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін кеңейту»
өлшемі бойынша бағалау

54. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін кеңейту» өлшемі бойынша Тізілімге 
мемлекеттік қызметтердің жаңа түрлерін қосу бойынша жүргізілген жұмыс бағаланады. 
Өлшем мемлекеттік органдарды жүзеге асырылатын фугкциялар арасында жаңа мемлекеттік 
қызметтерді анықтауды ынталандыруға бағытталған.

55. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін кеңейту» өлшемі бойынша бағалау 
орталық мемлекеттік органдарда ғана жүргізіледі.

Бағалау Агенттікке ұсынылатын ақпарат жəне есептік кезеңде мемлекеттік қызметтерді 
көрсету сапасына мемлекеттік бақылау шеңберінде Тізілімге жаңа мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің қосылуын талдау негізінде жүргізіледі.

56. Ұлттық экономика министрлігі жəне Министрлік жыл сайын 1 ақпанға дейін Агенттікке 
мемлекеттік органдар бөлінісінде «мемлекеттік көрсетілетін қызмет» анықтамасына жататын, 
мемлекеттік органдардың функцияларын анықтайтын ақпарат ұсынады.

57. Тізілімге енгізілген мемлекеттік қызметтердің жаңа түрлерінің болуы, сондай-ақ мемле-
кеттік қызметтерді көрсету саласында уəкілетті органның Тізілімге енгізілуі тиіс мемлекеттік 
қызметтердің қосымша түрлерінің болмауы туралы қорытынды ұсынған жағдайда орталық 
мемлекеттік орган қызметінің тиімділігін жалпы бағалауға қосымша 5 балл беріледі.

§7-параграф. «Композитті мемлекеттік көрсетілетін қызметтер»
өлшемі бойынша бағалау

58. «Композиттік мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» өлшемі бойынша мемлекеттік 
қызметтердің жаңа түрлерін бір өтініш негізінде электрондық үлгіде көрсетілетін Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер тізбесіне қосу бойынша жүргізілген жұмыс бағаланады. Өлшем 
мемлекеттік органдарды бір өтініш негізінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді біріктіруді 
ынталандыруға бағытталған.

59. «Композитті мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» өлшемі бойынша бағалау есептік 
кезеңде мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің композициясы бойынша талдау негізінде 
жүргізіледі.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушысының 
2015 жылғы 19 наурыздағы № 296 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11001 тіркелген) бекітілген Бір өтініштің негізінде электрондық нысанда 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тізбесіне мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің жаңа 
түрлерін енгізу кезінде бұл өлшеміне 3 балл қосылады.

§8-параграф. «Мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру» өлшемі бойынша бағалау
60. «Мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру» өлшеміне сəйкес ұсынылатын мемлекеттік 

қызметтерді автоматтандыру дəрежесі, сондай-ақ оларды электронды түрде немесе 
Мемлекеттік корпорация арқылы алу мүмкіндіктері бағаланады. Бұдан басқа, мемлекеттік 
органдардың жұмысы, сонымен қатар мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарының 
құжаттарының сұратылатын саны мен мерзімін қысқарту арқылы бағаланады.

61. «Мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру» өлшемі бойынша бағалау тек орталық 
мемлекеттік органдарда «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді оңтайландыру стандарт-
тарының үлесі» жəне «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді автоматтандыру дəрежесі» 
көрсеткіштер бойынша жүргізіледі. 

62. Бағалау мынадай формула бойынша есептеледі:

К7 – аталған өлшем бойынша орталық мемлекеттік органның бағасы;
Т – «мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді оңтайландыру стандарттарының үлесі» 

көрсеткіші;
V – «мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді автоматтандыру дəрежесі» көрсеткіші.
63. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді оңтайландыру стандарттарының үлесі» 

көрсеткіші бойынша бағалау мемлекеттік қызмет көрсету үдерістерін оңтайландыру жөніндегі 
жұмыс жоспарын ақпараттандыру саласындағы уəкілетті мемлекеттік органмен бірлесе отырып, 
мемлекеттік органдармен бекітілген жəне мемлекеттік қызмет көрсету процестерін талдау жəне 
құжаттардың уақытын жəне санын қысқарту үшін резервтерді анықтау негізінде бағаланады.

64. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді оңтайландыру стандарттарының үлесі» 
көрсеткіші бойынша бағалау мынадай формула бойынша есептелінеді:

T – осы өлшем бойынша мемлекеттік органды бағалау;
с – мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің өзгертілген стандарттарының саны, оның 

ішінде, жергілікті атқарушы органдармен есептік кезеңде оңтайландыру бөлігінде мемлекеттік 
көрсетілетін қызметер стандарттары;

n – оңтайландырылуы тиіс мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарының жал-
пы саны.

m – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіруге арналған коэффициент (осы өлшем 
бойынша коэффициенті 5-ке тең);

65. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді автоматтандыру дəрежесі» бойынша бағалау 
Тізілімде көрсетілген бекітілген мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарына тал-
дау жасау арқылы бағаланады.

Есептік кезең аяқталғаннан кейін Реестрде қамтылған мемлекеттік қызметтер критерийлерді 
есептеуге кірмейді.

66. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді автоматтандыру дəрежесі» бойынша бағалау 
мынадай формула арқылы есептелінеді:

V – осы өлшем бойынша мемлекеттік органды бағалау;
a – мемлекеттік көрсетілетін қызметке берілетін қорытынды балл;
z – Тізілімге сəйкес мемлекеттік органның көрсететін мемлекеттік қызметтер түрінің 

жалпы саны; 
67. Мемлекеттік көрсетілетін қызметке берілетін қорытынды баллдың есебі мынадай 

формула бойынша жүргізіледі:

, 
егер y = 0, онда a = b*d
x – мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету үшін мемлекеттік органның сұрататын, 

ведомствоаралық/ведомстволық ақпараттық жүйелерден алынған құжаттардың саны;
y – мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету үшін мемлекеттік органның сұрататын, 

ведомствоаралық/ведомстволық ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттардың саны;
b – осы Əдістеменің 10-қосымшасына сəйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметке берілетін 

балл;
Егер бағалау сəтінде мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету стандарты бекітілмесе, 

мемлекеттік көрсетілетін қызметке берілетін қорытынды балл 0-ге тең.
Егер орталық мемлекеттік орган Мемлекеттік корпорация арқылы мемлекеттік қызметтерді 

көрсетудің мүмкін еместігі туралы есептік кезеңдегі Мемлекеттік корпорация арқылы көрсетуге 
жататын қызметтерді іріктеу бойынша ведомствоаралық комиссияның шешімін ұсынған 
жағдайда, мемлекеттік қызмет Мемлекеттік корпорация арқылы көрсетіледі деп ескеріледі 
жəне оған осы Əдістеменің 9-қосымшасына сəйкес тиісті балл беріледі. Ұсынылған шешім 2 
күнтізбелік есепті кезеңінде қолданылады.

Егер орталық мемлекеттік орган Министрлікткің мемлекеттік корпорация арқылы мемле-
кеттік қызметтерді көрсетудің мүмкін еместігі туралы есептік кезеңдегі Мемлекеттік корпора-
ция арқылы көрсетуге жататын қызметтерді іріктеу бойынша ведомствоаралық комиссияның 
шешімін ұсынған жағдайда, мемлекеттік органға берілетін (b) баллы 0,8-ге тен коэффици-
ентке (d) көбейтіледі.

§9-параграф.Мемлекеттік органдардың «Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасы» 
бағыты бойынша қорытынды бағасы

68. Мемлекеттік органдардың «мемлекеттік қызметтер көрсету сапасы» бағытының 
қорытынды бағасы барлық өлшемдер бойынша алынған нəтижелерді қосу арқылы анықталады:

1) орталық мемлекеттік органдар бойынша:
U = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6+К7

2) жергілікті атқарушы органдар бойынша:
 + M3 +M4

U – мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша орталық мемлекеттік органның қорытынды 
бағасы;

T – мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша жергілікті атқарушы органның қорытынды бағасы;
К – орталық мемлекеттік органның бағалау өлшемдері;
М – жергілікті атқарушы органның бағалау өлшемдері.

3-тарау. «Мемлекеттік органдардың ашықтығы» бағыты бойынша бағалау
§1-параграф. Жалпы ережелер

69. Мемлекеттік органның ашықтығы «электронды үкіметтің» сервистік интеграторымен 
жүргізіледі.

70. Мемлекеттік органдардың ашықтығы бағыты бойынша бағалау келесі көрсеткіштер 
бойынша жүзеге асырылады:

1) ашық үкіметтің интернет-дарындағы ақпараттың толық əрі өзекті болуы;
2) мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсын қолдау. 
71. Балл осы Əдістеменің 10-қосымшасына сəйкес нысан бойынша «Азаматтармен өзара 

байланыс» блогының «мемлекеттік органның ашықтығы» бағыты бойынша мемлекеттік орган 
қызметінің тиімділігіне бағам беру үшін өлшемдері бойынша қойылады

72. Мемлекеттік органның ашықтығы бағыты бойынша қорытындысы осы Əдістеменің 
11-қосым шасына сəйкес дайындалады.

73. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі Министрліктің «Мемлекеттік 
органның ашықтығы» бағыты бойынша қорытындысын «электронды үкіметтің» сервистік 
интеграторына жолдайды.

§2-параграф. «Ашық үкіметінің интернет-порталдарын толтыру»
өлшемі бойынша бағалау

74. «Ашық үкіметінің интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі» 
өлшемі бойынша баға беру төмендегі индикаторлар бойынша ақпараттың толықтығы мен 
өзектілігіне бағаланады:

1) интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі ашық мəлімет;
2) интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі ашық бюджет;
3) интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі ашық нормативтік 

құқықтық актілер;
4) интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі ашық диалог.
«Ашық үкіметінің интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі» өлшемдері 

бойынша мемлекеттік орталық органдар осы Əдістеменің 13-қосымшасының 1-кестесіне 
сəкес бағаланады.

«Ашық үкіметінің интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі» өлшемдері 
бойынша жергілікті атқарушы органдар осы Əдістеменің 13-қосымшасына 2-кестесіне сəкес 
бағаланады.

75. «Ашық үкіметінің интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі» 
өлшемдері бойынша баға беру интернет порталындағы тілдік нұсқаларға яғни мемлекеттік 
жəне орыс тілдерін талдау жолымен жүзеге асырылады.

76. Осы өлшем бойынша максималды белігіс 11-қосымшаға сəйкес 80 балл құрайды.
77. Бағалау осы Əдістеменің 14-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ұсынылған ақпараттың 

талдау нəтижелері негізінде жүзеге асырылады.
78. «Ашық үкімет интернет-порталдарын толтыру» өлшемі бойынша бағалау индикатор-

ларды қосу арқылы жүргізіледі жəне келесі формула бойынша есептеледі:

 – «ашық үкіметінің интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі» 
өлшемі бойынша балл;

 – «ашық үкіметінің интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі» ин-
дикаторы бойынша балл;

 – «ашық бюджет интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі» ин-
дикаторы бойынша балл;

 – «ашық нормативтік құқықтық актілер интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы 
мен өзектілігі» индикаторы бойынша балл;

 – «ашық диалог интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі» ин-
дикаторы бойынша балл.

79. «Интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі ашық мəлімет» ин-
дикаторы бойынша баға беру мəні осы Əдістеменің 12-қосымшасының 1 жəне 2 кестесіне 
сəйкес сəйкес тілдік нұсқа бойынша балдарды қосу арқылы жəне шыққан нəтижесін орталық 
мемлекеттік органдар бойынша 14,4 баллға тең болатын максималды индикатор мəніне 
бөліп анықтайды (жергілікті атқарушы органдар 15,4 балл), қорытындысын 20 көбейту қажет

Бұл ретте кемшіліктер анықталған жағдайда əр айқындалған кемшілік үшін параметрдің 
салмақтық мəнінен 0,1 айыппұл баллы, алайда параметрдің салмақтық мəнінің 75 пайызынан 
аспайтын мөлшерде шегеріледі. Мысалы, мемлекеттік орган ашық деректердің 10 жиынтығын 
бекітіп, 7-уін ғана орналастырылған болса, параметрдің салмақтық мəнінен 0,3 балл шегеріледі.

«Ашық деректердің бекітілген тізбесі» параметрі ғана ерекшеленеді, өйткені аталған па-
раметр бойынша бекітілген тізбе болмаған жағдайда 0 балл беріледі.

80. «Ашық бюджет интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі» индика-
торы бойынша баға беру мəні осы Əдістеменің 12-қосымшасының 1 жəне 2 кестесіне сəйкес 
тілдік нұсқа бойынша балдарды қосу арқылы жəне шыққан нəтижесін орталық мемлекеттік 
органдар бойынша 17,8 баллға тең болатын максималды индикатор мəніне бөліп анықтайды 
(жергілікті атқарушы органдар 14,8 балл), қорытындысын 20 көбейту қажет;

Бұл ретте кемшіліктерді анықтаған жағдайда əр айқындалған кемшілік үшін параметрдің 
салмақтық мəнінен 0,1 айыппұл баллы, алайда параметрдің салмақтық мəнінің 75 пайызынан 
аспайтын мөлшерде шегеріледі. Мысалы, мемлекеттік органмен қаржы қызметінің нəтижелері 
туралы 7 шоғырландырылған есептіліктің 5-уі орналастырылса, 0,2 балл алып тасталады.

81. «Ашық нормативтік құқықтық актілер интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы мен 
өзектілігі» индикаторы бойынша балл осы Əдістеменің 13-қосымшасының 1 жəне 2 кестесіне 
сəйкес көрсетілген тілдік нұсқа бойынша балдарды қосу арқылы жəне шыққан нəтижесін 

орталық мемлекеттік органдар бойынша 8,8 балға тең болатын максималды индикатор мəніне 
бөліп анықтайды (жергілікті атқарушы органдар 10,8 балл), қорытындысын 20 көбейту қажет.

Бұл ретте кемшіліктерді анықтаған жағдайда əр айқындалған кемшілік үшін параметрдің 
салмақтық мəнінен 0,1 айыппұл баллы, алайда параметрдің салмақтық мəнінің 75 пайызынан 
аспайтын мөлшерде шегеріледі. Мысалы, мемлекеттік орган 11 заң жобасының 7-ін орналас-
тырса, 0,4 балл шегеріледі.

Жоспар бойынша заң жобаларын жəне/немесе нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу 
ескерілмеген жағдайда, сондай-ақ пайдаланушылардың ұсынымдары мен пікірлері болмаған 
жағдайда мемлекеттік органға тиісті параметрдің салмақтық мəнінің ең жоғары баллы беріледі.

82. «Ашық диалог интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі» индикато-
ры бойынша осы Əдістеменің 12 –қосымшасының 1 жəне 2 кестесіне сəйкес көрсетілген тілдік 
нұсқа бойынша балдарды қосу арқылы жəне шыққан нəтижесін орталық мемлекеттік органдар 
бойынша 9 баллға тең болатын максималды индикатор мəніне бөліп анықтайды (жергілікті 
атқарушы органдар 9 балл), қорытындысын 20 көбейту қажет.

83. «Мемлекеттік органдардың басшыларының ресми блог-платформасындағы жауап 
алынған сұрақтардың үлесі» параметрі бойынша бағалау келесі түрде жүргізіледі: блог-
платформада халықтың сұрақтарына 100% жауап орналастырылған болса, мемлекеттік 
органға 2 балл беріледі. Егер 70%-тен жоғары 100%-ден төмен орналастырылған жауаптар 
болса, бағалау 1 балды құрайды. 70%-дан төмен орналастырылған жауаптар болған жағдайда, 
бағалау 0 балды құрайды.

§3-параграф. «Мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсын қолдау»
өлшемі бойынша бағалау

84. «Мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсын қолдау» өлшемі бойынша баға беру 
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 116 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарын ақпараттық 
ақпараттық толтыру жəне оларды күтіп ұстау ережелеріне сəйкес төмендегі индикаторлар 
бойынша жүргізіледі (Нормативтік актілерді мемлекеттік тіркеу тізбесінде № 13262 тіркелген):

1) интернет-ресурстың қолжетімділігі;
2) ақпараттық толықтығы мен өзектілігі; 
3) интернет-ресурстың мобилді нұсқасын бағалау. 
85. «Мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсын қолдау» өлшемі бойынша бағалау 

10-қосымшаға сəйкес индикаторлар бойынша балл сомасымен белгіленеді.
86. интернет-ресурстың қолжетімділігі мен ақпараттық толықтығы мен өзектілігі ақпа-

раттық толықтығы мен өзектілігі индикаторлары бойынша баға беру орталық мемлекеттік 
органдарының интернет-ресурстарына, сондай-ақ олардың ведомстволары мен жергілікті 
атқарушы органдарының интернет-ресурстарына жатады, олар gov.kz. доменді атпен қызмет 
етеді, ведомстволардың Интернет-ресурстары былай іске асырылуы мүмкін:

1) жеке интернет ресурс;
2) төртінші деңей домені;
3) орталық мемлекеттік органнның негізгі интернет-ресурсындағы бөлім. 
87. Интернет-ресурсының қолжетімділігі деп тұтынушылардың, олармен бірге мүмкіндігі 

шектеулі адамдардың пайдалану қарапайымдылығы мен ыңғайлылығы деңейі, сондай-ақ түрлі 
нысанда ақпарат алу: гипермəтінді жəне көшіру үшін файл нұсқасында. 

88. «Ресурсының қолжетімділігі» индикаторы бойынша баға беру интернет-ресурстар-
ды мониторингілеу жолымен жүзеге асырылады, жарты жылдық негізде төртінші тоқсан 
қорытындылары бойынша осы Əдістеменің 14-қосымшасына сəйкес баға берілетін кезеңде 
жүзеге асырылады. 

89. Интернет-ресурсының қолжетімділігі индикаторы бойынша баға беру мəні осы 
Əдістеменің 15-қосымшасында көрсетілген параметрлер бойынша балдардың қосындысымен 
анықталады жəне алынған қорытындыны 10 балға тең индикатордың максималды мəніне 
бөлінеді, одан кейін қорытындыны 5-ке көбейтеді. 

90. «Ақпараттық толықтығы мен өзектілігі» индикаторы бойынша баға беру осы Əдістемде 
көрсетілген 16-қосымша параметрлері бойынша жасалады. Ақпараттың өзектілігі деп уақыттың 
ағымдағы сəтіне сəйкес деңгейі танылады.

91. «Ақпараттық толықтығы мен өзектілігі» параметрлері бойынша баға беру интернет-
ресурстарды мемлекеттік жəне орыс тілдерінде интернет-ресурстарының тілдік нұсқаларын 
талдау жолымен жүзеге асырылады, жарты жылдық негізде төртінші тоқсан қорытындылары 
бойынша осы Əдістеменің 15-қосымшасына сəйкес баға берілетін кезеңде жүзеге асырылады. 

92. «Ақпараттық толықтығы мен өзектілігі» индикаторы бойынша баға беру мəні интернет-
ресурстарды мемлекеттік жəне орыс тілдерінде интернет-ресурстарының тілдік нұсқалары 
бойынша балдарды қосу жолымен анықталады, осы Əдістеменің 15-қосымшасына сəйкес 
жəне алынған қорытындыны 100 балға тең индикатордың максималды мəніне бөлінеді, одан 
кейін қорытындыны 10-ке көбейтеді.

93. «Ақпараттың толықтығы мен өзектілігі» параметрі бойынша баға беру барысында 
сондай-ақ осы Əдістемнің 15-қосымшасында көрсетілген интернет-ресурстарының сапасына 
əсер ететін өлшемдер де ескеріледі. 

94. Кемшіліктер анықталған жағдайда 0,1 айыппұл балы алынып тасталады, ол əр 
анықталған кемшілікке параметрінің салмақты мəнінен, бірақ параметр салмағы мəнінен елу 
пайыздан кем емес алынады. 

95. «Интернет-ресурсы нұсқасының мобилді нұсқасына баға беру» индикаторы бойынша 
бағалау мемлекеттік жəне орыс тілдерінде интернет-ресурстарының тілдік нұсқаларын тал-
дау бойынша жолымен жүзеге асырылады, осы Əдістеменің 16-қосымшасына сəйкес баға 
берілетін кезеңде жүзеге асырылады.

96. Интернет-ресурсының мобилді нұсқасы автоматты түрде іске қосылған жағдайда 
интернет-ресурсына кірерде мобилдік құрылғы арқылы 5 тең максималды коэффициент 
беріледі, интернет-ресурстың негізгі нұсқасы қосылған кезде мобилді құрал арқылы интер-
нет-ресурсына кірерде сілтеме бойынша мобилді нұсқаға көшу қажеттіліг барысында 3–ке 
тең коэффициенті беріледі.

Мобилді құрал арқылы кіру барысында интернет-ресурсының негізгі нұсқасы қосылса, 
жəне мобилді нұсқаға сілтеме жоқ болса, бұл параметр бойынша баға берілместен 0 деген 
балл беріледі. 

97. «Интернет-ресурсы нұсқасының мобилді нұсқасына баға беру» параметрлері бойынша 
баға беру интернет-ресурстарды мемлекеттік жəне орыс тілдерінде интернет-ресурстарының 
тілдік нұсқаларының балдарын қосу жолымен Əдістеменің 16-қосымшасына сəйкес жүзеге 
асырылады, жəне алынған қорытындыны көрсеткіштің максималды мəніне бөліп, ол 50 
балға тең, кейіннен осы Əдістеменің 72-тармағына сəйкес белгіленген коэффициентке 
қорытындыны көбейтеді. 

98. «Интернет-ресурсы нұсқасының мобилді нұсқасына баға беру» параметрлері бойынша 
баға беру барысында осы Əдістеменің 16-қосымшасында көрсетілген интернет-ресурстарының 
мобилді нұсқалары сапасына əсер ететін өлешемдер де ескеріледі.

Кемшіліктер анықталған жағдайда 0,1 айыппұл балы алынып тасталады, ол əр анықталған 
кемшілікке параметрінің салмақты мəнінен, бірақ параметр салмағы мəнінен елу пайыздан 
кем емес алынады. 

99. Мобилді нұсқада интернет-ресурстың негізгі нұсқасына сілетеме жасаған интернет-
ресурсы болмауына байланысты 1 айыппұл балы алынып тасталады.Интернет-ресурстың 
мобилді нұсқасы жоқ болған жағдайда айыппұл балы алынбайды.

§4-параграф. «Мемлекеттік органдардың ашықтығы» бағыты бойынша 
қорытынды бағалау

100. «Мемлекеттік органның ашықтығы» бағыты бойынша мемлекеттік органдардың қоры-
тынды бағалауы барлық критерий бойынша алынған нəтижелерді қосу арқылы анықталады:

1) орталық мемлекеттік органдар үшін: 

2) жергілікті атқарушы органдар үшін:

D – «Мемлекеттік органның ашықтығы» бағыты бойынша орталық мемлекеттік органдардың 
қорытынды бағасы;

F – «Мемлекеттік органның ашықтығы» бағыты бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
қорытынды бағасы»;

B1/С1 – «Ашық үкімет интернет-порталдарындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі» 
бағалау өлшемдері;

B2/C2 – «Мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсын қолдау» бағалау өлшемдері.
4-тарау. «Жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарын қарау сапасы» 

бағыты бойынша бағалау
§1-параграф. Жалпы ережелер

101. «Жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарын қарау сапасы» бағыты 
бойынша бағалау Комитетпен жүзеге асырылады.

102. «Жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарын қарау сапасы» бағыты 
бойынша бағалау Комитетпен есептік кезеңде бағаланатын мемлекеттік органдарға келіп түскен 
жəне қаралған жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздары бойынша жүргізіледі.

103. Жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарын қарау бойынша жұмысын 
бағалау үшін мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен алынған «Өтініштерді бірыңғай 
есепке алу» автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің мəліметтері, Қазақстан Республикасы 
Бас Прокурорының 2015 жылғы 18 желтоқсандағы № 147 бұйрығымен бекітілген «Жеке жəне 
заңды тұлғалардың өтініштерін есепке алу қағидалары» (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12893 болып тіркелді) «Жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау туралы» № 1-ОЛ нысанды статистикалық есептің деректері, «Біріңғай 
біріздендірілген статистикалық жүйе» автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің мəліметтері, 
заңды күшіне енген соттың шешімдері, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Президентінің 
2010 жылғы 19 наурыздағы № 954 Жарлығымен бекітілген Орталық мемлекеттік органдар мен 
облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы орган-
дары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесінің 4-тармағының 2-тармақшасына 
сəйкес бағаланатын мемлекеттік органдарда жүргізілетін тексерулер нəтижелері ақпараттың 
дереккөзі болып табылады.

104. Шағымдар мен арыздарды қарау сапасы бойынша мемлекеттік органдар қызметінің 
тиімділігін бағалау келесі өлшемдер бойынша жүзеге асырылады:

1) шағымдар мен арыздарды қарау мерзімдерін сақтау;
2) сот шешімімен негізделген (сотпен қанағаттандырылған) жəне жоғарғы тұрған органмен 

қанағаттандырылған шағымдар мен арыздардың үлесі;
3) қанағаттандырылған шағымдар мен арыздардың үлесі.
105. Орталық мемлекеттік, жергілікті атқарушы органдарға жəне олардың аумақтық 

бөлімшелеріне келіп түскен, жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарын 
қарау бойынша бағалау сапасының өлшемдері, осы Əдістеменің 17-қосымшасына сəйкес 
салмақтық мағыналарға ие.

106. Жеке жəне заңды тұдғалардың шағымдары мен арыздарын қарау бойынша бағалау 
сапасының нəтижелері туралы қорытындылар, осы Əдістеменің 18-қосымшасына сəйкес 
нысан бойынша əзірленеді.

§2-параграф. «Шағымдар мен арыздарды қарау мерзімдерін сақтау»
өлшемі бойынша бағалау

107. «Шағымдар мен арыздарды қарау мерзімдерін сақтау» өлшемі бойынша бағалау 
жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарын уақытылы қаралуы аңықтау үшін 
жүзеге асырылады.

108. Бағалау келесі формула бойынша есептеледі:
1) орталық мемлекеттік органдар бойынша:

2) жергілікті атқарушы органдар бойынша:

R1 – «Шағымдар мен арыздарды қарау мерзімдерін сақтау» өлшемі бойынша орталық 
мемлекеттік органның бағасы;

M1 – «Шағымдар мен арыздарды қарау мерзімдерін сақтау» өлшемі бойынша жергілікті 
атқарушы органның бағасы;

k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіруге арналған коэффициент (осы өлшем бой-
ынша орталық мемлекеттік органдардың коэффициенті 40-қа тең); 

m – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіруге арналған коэффициент (осы өлшем 
бойынша жергілікті атқарушы органдардың коэффициенті 40-қа тең);

f – бағаланатын мемлекеттік органмен мерзімдері бұзылып қаралған жеке жəне заңды 
тұлғалардың шағымдар мен арыздардың саны;

p – бағаланатын мемлекеттік органмен қаралған жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдар 
мен арыздардың жалпы саны;

100 – қаралған 100 шағымдар мен арыздардың мерзімін бұзудың орташа мəнін анықтау 
үшін коэффициент.

Егер осы көрсеткіш бойынша алынған нəтиже теріс белгісі бар мəнді құраса, мемлекеттік 
органға осы көрсеткіш бойынша 0 балл бағасы қойылады.
§3-параграф. «Сот шешімімен негізделген (сотпен қанағаттандырылған) жəне жоғарғы 

тұрған органмен қанағаттандырылған шағымдар мен арыздардың үлесі» өлшемі 
бойынша бағалау

109. «Сот шешімімен негізделген (сотпен қанағаттандырылған) жəне жоғарғы тұрған орган-
мен қанағаттандырылған шағымдар мен арыздардың үлесі» өлшемі бойынша бағалау,келіп 
түскен жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін сапалы қарау бөлігінде мемлекеттік 
органдардың тиімділігін анықтау үшін жүргізіледі.

110. Бағалау келесі формула бойынша есептеледі:
1) орталық мемлекеттік органдар бойынша:

егер мемлекеттік органның қаралған шағымдары мен өтініштердің саны 10-нан 999-ға дейін 
жағдайда, 10 коэффициенті қолданылады;

егер мемлекеттік органның қаралған шағымдары мен өтініштердің саны 1000-нан 4999-ға 
дейін жағдайда, 100 коэффициенті қолданылады;

егер мемлекеттік органның қаралған шағымдары мен өтініштердің саны 5000-нан астам 
жағдайда, 1000 коэффициенті қолданылады;

2) жергілікті атқарушы органдар бойынша:

егер мемлекеттік органның қаралған шағымдары мен өтініштердің саны 10-нан 999-ға дейін 
жағдайда, 10 коэффициенті қолданылады;

егер мемлекеттік органның қаралған шағымдары мен өтініштердің саны 1000-нан 4999-ға 
дейін жағдайда, 100 коэффициенті қолданылады;

егер мемлекеттік органның қаралған шағымдары мен өтініштердің саны 5000-нан астам 
жағдайда, 1000 коэффициенті қолданылады;

R2 – «Сот шешімімен негізделген (сотпен қанағаттандырылған) жəне жоғарғы тұрған ор-
ганмен қанағаттандырылған шағымдар мен арыздардың үлесі» өлшемі бойынша орталық 
мемлекеттік органның бағасы;

M2 – «Сот шешімімен негізделген (сотпен қанағаттандырылған) жəне жоғарғы тұрған ор-
ганмен қанағаттандырылған шағымдар мен арыздардың үлесі» өлшемі бойынша жергілікті 
атқарушы органның бағасы;

k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіруге арналған коэффициент (өлшем бойынша 
орталық мемлекеттік органның коэффициенті 40-қа тең);

m – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіруге арналған коэффициент (осы өлшем 
бойынша жергілікті атқару органның коэффициенті 40-қа тең);

a – соттың шешімімен негізделген жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен 
арыздарының саны;

b – сотпен қаралған жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарының жал-
пы саны.

с – ведомстволық бағынысты органдармен бас тарттылғандардың ішінен жоғары тұрған 
ор ган мен қанағаттандырылған жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарының 
саны.

§4-параграф. «Қанағаттандырылған шағымдар мен арыздардың үлесі»
өлшемі бойынша бағалау

111. «Қанағаттандырылған шағымдар мен арыздардың үлесі» өлшемі бойынша бағалау 
келіп түскен жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қанағаттандыру бөлігінде мемлекеттік 
органдардың тиімділігі анықтау үшін жүргізіледі.

112. Бағалау келесі формула бойынша есептеледі:
1) орталық мемлекеттік органдар бойынша:

2) жергілікті атқарушы органдар бойынша:

R3 – «қанағаттандырылған жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарының 
үлесі» өлшемі бойынша орталық мемлекеттік органның бағасы;

M3 – «қанағаттандырылған жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарының 
үлесі» өлшемі бойынша жергілікті атқарушы органның бағасы;

k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіруге арналған коэффициент (осы өлшем бой-
ынша орталық мемлекеттік органдардың коэффициенті 20-ға тең); 

m – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіруге арналған коэффициент (осы өлшем 
бойынша жергілікті атқарушы органдардың коэффициенті 20-ға тең);

p – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіруге арналған түсініктеме беру бойынша коэф-
фициент (осы өлшем бойынша бағаланатын мемлекеттік органдардың коэффициенті 5-ке тең);

s –қанағаттандырылған жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдар мен өтініштердің саны;
d – қаралған жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен өтініштердің жалпы саны;
c – түсініктеме берілген жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдар мен өтініштердің саны.
§5-параграф. «Жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдар мен арыздарын қарау 

сапасы» бағыты бойынша қорытынды бағалау
113. «Жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарын қарау сапасы» бағыты 

бойынша мемлекеттік органдардың қорытынды бағасы барлық өлшемдер бойынша алынған 
нəтижелерді қосу арқылы анықталады:

1) орталық мемлекеттік органдар бойынша: 

2) жергілікті атқарушы органдар бойынша:

H – жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарын қарау сапасы бойынша 
орталық мемлекеттік органның қорытынды бағасы;

Y – жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарын қарау сапасы бойынша 
жергілікті атқарушы органның қорытынды бағасы;

R1/R2/R3 – орталық мемлекеттік органның бағалау өлшемдері;
М1/M2/M3 – жергілікті атқарушы органның бағалау өлшемдері.

5-тарау. Мемлекеттік органның азаматтармен іс-қимыл тиімділігінің
жалпы бағасы

114. Мемлекеттік органның азаматтармен іс-қимылы тиімділінің жалпы бағасы бағалау 
бағыттары бойынша алынған нəтижелерді қосу арқылы анықталады:

1) орталық мемлекеттік органдар бойынша: 

2) жергілікті атқарушы органдар бойынша:

О – «Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимыл» блогы бойынша орталық 
мемлекеттік органның жалпы бағасы;

А – «Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимыл» блогы бойынша жергілікті 
атқарушы органның жалпы бағасы;

U – «Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасы» бағыты бойынша орталық мемлекеттік 
органның бағасы; 

T – «Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасы» бағыты бойынша жергілікті атқарушы 
органның бағасы;

D – «Мемлекеттік органдардың ашықтығы» бағыты бойынша орталық мемлекеттік 
органның бағасы; 

F – «Мемлекеттік органдардың ашықтығы» бағыты бойынша жергілікті атқарушы органның 
бағасы;

H – «Жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарын қарау сапасы» бағыты 
бойынша орталық мемлекеттік органның бағасы;

Y – «Жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарын қарау сапасы» бағыты 
бойынша жергілікті атқарушы органның бағасы.

6-тарау. Қорытынды ережелер
115. Бағалау нəтижелері туралы қорытындыны алған күннен бастап бағаланатын мемле-

кеттік орган бағалау нəтижелерімен келіспеген жағдайда, бес жұмыс күні ішінде бағалауға 
Агенттікке, сервистік интеграторге немесе Комитетке дəлелді құжаттармен бірге қарсылықтарын 
жолдайды.

116. Белгіленген мерзім өткеннен кейін бағаланатын мемлекеттік органдардың қарсылық-
тары қабылданбайды.

117. Бағалау нəтижелеріне қарсылықтар болмаған жағдайда, бағаланатын мемлекеттік 
орган қорытындыны алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Агенттікке, сервистік интегра-
торге немесе Комитетке тиісті хабарлама жолдайды. 

118. Қарсылықтарды қарастыру үшін Агенттікте, сервистік интеграторда немесе Комитетте 
арнайы комиссия құрылады, бағалауды өткізбеген 5-тен төмен емес өкілдер.

119. Арнайы комиссиялар он бес күнтізбелік күннің ішінде бағаланатын мемлекеттік ор-
гандардан шағымдарды қабылдау немесе қабылдамау туралы ұжымдық шешім қабылдайды.

120. «Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасы» бағыты бойынша Агенттіктің тиімділігін 
бағалау нəтижелеріне шағымдану рəсімдері өткізілгеннен кейін Қазақстан Республикасы 
Президентінің Əкімшілігімен бағалау нəтижелері туралы қорытынды Агенттікке жолданады.

121. «Мемлекеттік органдардың ашықтығы» бағыты бойынша Агентіктің тиімділігін бағалау 
нəтижелеріне шағымдану рəсімдері өткізілгеннен кейін Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрінің Кеңсесімен бағалау нəтижелері туралы қорытынды Агенттікке жолданады.

122. «Мемлекеттік органдардың ашықтығы» бағыты бойынша мемлекеттік органдар 
тиімділігін бағалау нəтижелеріне шағымдану рəсімдері өткізілгеннен кейін сервистік интегра-
тормен бағалау нəтижелері туралы қорытынды Агенттікке бағаланатын мемлекеттік органның 
қарсылықтарын қарау жөніндегі арнайы комиссия отырысы күнінен кейін бес жұмыс күндік 
мерзімнен кешіктірілмей жолданады.

123. «Жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштері мен шағымдарын қарау сапасы» бағыты 
бойынша тиімділікті бағалау нəтижелеріне шағымдану рəсімін өткізгеннен кейін Комитет 
тиімділікті бағалау нəтижелері туралы қорытындыны Агенттікке бағаланатын мемлекеттік 
органның шағымдарын қарау бойынша арнайы комиссия мəжілісінен кейін бес жұмыс күннен 
кешіктірмей енгізеді.

124. «Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасы» бағыты бойынша мемлекеттік орган-
дар тиімділігін бағалау нəтижелеріне шағымдану рəсімдері өткізілгеннен кейін Агенттікпен 
«мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасы» бағытынын бағалау нəтижелері туралы 
қорытынды «Мемлекеттік органның азаматтармен іс-қимылы» блогы бойынша бағаланатын 
мемлекеттік органның бағалау нəтижелері туралы қорытындыны əзірлеу үшін қолданылады.

125. «Мемлекеттік органның азаматтармен іс-қимылы» блогы бойынша бағаланатын 
мемлекеттік органның бағалау нəтижелері туралы қорытынды Агенттікпен осы Əдістеменің 
19-қосымшасына сəйкес əзірленеді жəне мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органға 
жолданады.

Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдістемесіне 
1-қосымша

Нысан

Есептік ақпаратта мазмұндалған мəліметтерді қайта қарау қорытындысы бойынша 
САЛЫСТЫРУ АКТІСІ

______________________________________
(орталық мемлекеттік органның/

жергілікті атқарушы органның атауы)
____________________
(есептік кезең)

№ Атауы Алынып тасталатын балдар
1 Сенімде емес ақпаратты ұсынуы
БАРЛЫҒЫ:

1.Сенімсіз ақпарат ұсынылған. Қайта қарау барысында келесі деректердің шындығына 
сəйкессіздіктері анықталды:

1)___________________________________________________________
2)___________________________________________________________
3)___________________________________________________________

Алынып тастау: ______ баллды құрады.

ҚОРЫТЫНДЫ АЛЫП ТАСТАУ: ______ баллды құрады.

Уəкілетті органның өкілі, лауызымы ________________________________________
   (мерзімі) (қолы) (қолдың мағынасын ашу)

Бағаланушы мемлекеттік органның өкілі, лауызымы ________________________
       (мерзімі) (қолы) (қолдың мағынасын ашу)

Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдістемесіне 
2-қосымша

Орталық мемлекеттік жəне жергілікті атқарушы органдармен көрсетілетін мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердіңсапасын бағалау үшін өлшемдері

№ п\п Өлшемнің атауы Үлесі
Орталық мемлекеттік органдар:

1 Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қанағаттандырылуы 20
2 Мемлекеттік қызметтер көрсету мерзімдерінің сақталу 20
3 Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасын қамтамасыз ету 17
4 Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына ішкі бақылау 10
5 Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін кеңейту 5

Композитт3 мемлекеттік қызметтер 3
6 Мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру 25

Жергілікті атқарушы органдар:
1 Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қанағаттандырылуы 40
2 Мемлекеттік қызметтер көрсету мерзімдерінің сақталу 33
3 Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасын қамтамасыз ету 17
4 Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына ішкі бақылау 10

Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдістемесіне 
3-қосымша

Нысан
Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын 
бағалау нəтижелері туралы қорытынды

________________________________________
(орталық мемлекеттік органның атауы)

________________
(есеп кезеңі)

№ Бағалау өлшемдері Баға
1 Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қанағаттандырылуы
2 Мемлекеттік қызметтер көрсету мерзімдерінің сақталу
3 Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасын қамтамасыз ету
4 Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына ішкі бақылау
5 Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін кеңейту
6 Композитті мемлекетті қызметтер
7 Мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру

Өлшемдер бойынша жалпы баға
Айыппұл баллдары
Шегерілген айыппұл баллдарын есептегендегі қорытынды баға

Орталық мемлекеттік органның қызметінің бағалау өлшемдері бойынша тиімділігін талдау:
1. «Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қанағаттандырылуы» өлшемі бойынша;
2. «Мемлекеттік қызметтер көрсету мерзімдерінің сақталу» өлшемі бойынша;
3. «Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасын қамтамасыз ету» өлшемі бойынша;
4. «Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына ішкі бақылау» өлшемі бойынша;
5. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін кеңейту» өлшемі бойынша;
6. «Композитті мемлекетті қызметтер» өлшемі бойынша;
7. «Мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру» өлшемі бойынша.

Қорытындылар мен ұсыныстар:

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігі Төрағасының орынбасары   ___________    _______________________
                    (қолы)          (қолдың мағынасын ашу)
Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас
жемқорлыққа қарсы  іс-қимыл агенттігінің
мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын
бағалауға жəне бақылауға жауапты
құрылымдық бөлімшенің басшысы           ___________        _______________________
                              (қолы)                 (қолдың мағынасын ашу)
«____» __________ 20__ ж.

Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдістемесіне 
4-қосымша

Нысан
Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын 
бағалау нəтижелері туралы қорытынды

______________________________________________
(жергілікті атқарушы органның атауы)

________________
(есеп кезеңі)

№ Бағалау өлшемдері Баға
1 Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қанағаттандырылуы
2 Мемлекеттік қызметтер көрсету мерзімдерінің сақталу
3 Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасын қамтамасыз ету
4 Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына ішкі бақылау

Өлшемдер бойынша жалпы баға
Айыппұл баллдары
Шегерілген айыппұл баллдарын есептегендегі қорытынды баға

Жергілікті атқарушы органның қызметінің бағалау өлшемдері бойынша тиімділігін талдау:
8. «Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қанағаттандырылуы» өлшемі бойынша;
9. «Мемлекеттік қызметтер көрсету мерзімдерінің сақталу» өлшемі бойынша;
10. «Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасын қамтамасыз ету» өлшемі бойынша;
11. «Мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына ішкі бақылау» өлшемі бойынша.
Қорытындылар мен ұсыныстар:
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет
істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігі Төрағасының орынбасары    __________    _______________________
               (қолы)          (қолдың мағынасын ашу)
Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас
жемқорлыққа қарсыіс-қимыл агенттігінің
мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын
бағалауға жəне бақылауға жауапты
құрылымдық бөлімшенің басшысы        ___________    _______________________
                                          (қолы)        (қолдың мағынасын ашу)
 «____» __________ 20__ ж.

Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдістемесіне 
5-қосымша

Нысан

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің оңтайландыру» жəне «Композитті 
мемлекеттік қызметтер» өлшемдері бойынша мемлекеттік қызметтер электрондық 

форматта көрсету сапасын бағалау нəтижелері туралы қорытынды
_________________________________
(орталық мемлекеттік органның атауы)

________________
(есеп кезеңі)

(Жалғасы 17-бетте) 
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№ Бағалау өлшемдері Баға
1 Мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру
2 Композитті мемлекеттік қызметтер
Орталық мемлекеттік органның қызметінің бағалау өлшемі/көрсеткіші бойынша тиімділігін 

талдау:

1. «Мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру» өлшемі бойынша;
2. «Композитті мемлекеттік қызметтер» өлшемі бойынша.

Қорытындылар мен ұсыныстар:

Мемлекеттік органның басшысы __________ _______________________
                 (қолы)    (қолдың мағынасын ашу)

Бағалауға уəкілетті органның тиісті 
құрылымдық бөлімшенің басшысы ___________ _______________________
                 (қолы)   (қолдың мағынасын ашу)
«___» _________20___ж.

Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдістемесіне 
6-қосымша

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына 
қанағаттандырылу деңгейі

№ Орталық мемлекеттік органдармен ұсынылатын мемлекеттік 
қызметтердің сапасын қанағаттандырылу деңгейі

Үлесі

1. Сапасына қанағаттандырылу 4,8 баллдан қоса 5 баллға қоса дейін 20
2. Сапасына қанағаттандырылу 4,6 баллдан қоса 4,79 баллға қоса дейін 16
3. Сапасына қанағаттандырылу 4,4 баллдан қоса 4,59 баллға қоса дейін 12
4. Сапасына қанағаттандырылу 4,2 баллдан қоса 4,39 баллға қоса дейін 8
5. Сапасына қанағаттандырылу 4 баллдан қоса 4,19 баллға қосадейін 4
6. Сапасына қанағаттандырылу 4 баллдан төмен 0

Жергілікті атқарушы органдармен ұсынылатын мемлекеттік 
қызметтердің сапасын қанағаттандырылу деңгейі

1. Сапасына қанағаттандырылу 4,9 баллдан қоса 5 баллға қоса дейін 35
2. Сапасына қанағаттандырылу 4,75 баллдан қоса 4,89 баллға қоса дейін 30
3. Сапасына қанағаттандырылу 4,6 баллдан қоса 4,74 баллға қоса дейін 25
4. Сапасына қанағаттандырылу 4,45 баллдан қоса 4,59 баллға қоса дейін 20
5. Сапасына қанағаттандырылу 4,3 баллданқоса 4,44 баллға қоса дейін 15
6. Сапасына қанағаттандырылу 4,15 баллдан қоса 4,29 баллға қоса дейін 10
7. Сапасына қанағаттандырылу 4 баллдан қоса 4,14 баллға қоса дейін 5
8. Сапасына қанағаттандырылу 4 баллдан төмен 0

Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдістемесіне 
7-қосымша

Қосымша балл мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімдерін бұзу санының азаю үлесіне 
байланысты беріледі:

мерзім бұзылуларының азаю үлесі 20 пайыздан аз болса, қосымша балл (d) орталық 
мемлекеттік жəне сəйкесінше жергілікті атқарушы органдар үшін 1 жəне 2 баллға тең;

мерзім бұзылуларының азаю үлесі 20-дан 39,99 пайызға дейін болса, қосымша балл (d) 
орталық мемлекеттік жəне сəйкесінше жергілікті атқарушы органдар үшін 2 жəне 4 баллға тең;

мерзім бұзылуларының азаю үлесі 40-тан 59,99 пайызға дейін болса, қосымша балл (d) 
орталық мемлекеттік жəне сəйкесінше жергілікті атқарушы органдар үшін 3 жəне 6 баллға тең;

мерзім бұзылуларының азаю үлесі 60-тан 79,99 пайызға дейін болса, қосымша балл (d) 
орталық мемлекеттік жəне сəйкесінше жергілікті атқарушы органдар үшін 4 жəне 8 баллға тең;

мерзім бұзылуларының азаю үлесі 80-нен 100 пайызға дейін болса, қосымша балл (d) 
орталық мемлекеттік органдар үшін 5 баллға тең жəне жергілікті атқарушы жəне 10 баллға тең.

Мемлекеттік органның азаматтармен өзара іс-қимылының тиімділігін бағалау 
əдістемесіне 8-қосымша

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасына ішкі бақылау

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасына ішкі бақылау» критерийі бойынша 
қорытынды балл келесі параметрлердің жалпы сомасы болып табылады:

мемлекеттік органда мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына жауапты жеке 
құрылымдық бөлімше болған жағдайда мемлекеттік органға 1 балл беріледі;

мемлекеттік органда мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасының бекітілген тексеру 
жоспарларының болуы кезінде мемлекеттік органға 1 балл беріледі;

бекітілген тексеру жоспарларынан бақылау іс-шараларының 90%-дан астамын орындау 
кезінде мемлекеттік органға 2,5 балл беріледі;

бекітілген тексеру жоспарларынан бақылау іс-шараларының 75%-дан астамы, алайда 
89,99%-дан кемі орындалған жағдайда мемлекеттік органға 1,5 балл беріледі;

бекітілген тексеру жоспарларынан бақылау іс-шараларының 60%-дан астамы, алайда 
74,99%-дан кемі орындалған жағдайда мемлекеттік органға 0,5 балл беріледі;

өткізілген бақылау іс-шараларының қорытындылары бойынша Мемлекеттік қызмет 
істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 90%-дан астам ұсынымдарын 
орындаған жағдайда мемлекеттік органға 2,5 балл беріледі;

өткізілген бақылау іс-шараларының қорытындылары бойынша Мемлекеттік қызмет істері 
жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ұсынымдарын 80%-дан астамы, алайда 
89,99%-дан кемі орындаған жағдайда мемлекеттік органға 1,5 балл беріледі;

өткізілген бақылау іс-шараларының қорытындылары бойынша Мемлекеттік қызмет істері 
жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ұсынымдарын 70%-дан астам, алайда 
79,99%-дан кемі орындаған жағдайда мемлекеттік органға 0,5 балл беріледі.

Егер бекітілген тексерулердің жоспарлары бойынша бақылау іс-шаралар шеңберінде 
мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін анықталған бұзушылықтарының үлесі мемлекеттік 
органмен (ведомстволық бағынысты ұйыммен) белгіленген мерзімдерін бұзып мемлекеттік 
қызметінің көрсетілген жалпы санынан50%-дан астам болған жағдайда мемлекеттік органға 
3 балл беріледі;

Егер бекітілген тексерулердің жоспарлары бойынша бақылау іс-шаралар шеңберінде 
мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін анықталған бұзушылықтарының үлесі мемлекеттік 
органмен (ведомстволық бағынысты ұйыммен) белгіленген мерзімдерін бұзып мемлекеттік 
қызметінің көрсетілген жалпы санынан 30%-дан астамы, алайда 49,99%-дан кемі болған 
жағдайда мемлекеттік органға 2 балл беріледі;

Егер бекітілген тексерулердің жоспарлары бойынша бақылау іс-шаралар шеңберінде 
мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін анықталған бұзушылықтарының үлесі мемлекеттік орган-
мен (ведомстволық бағынысты ұйыммен) белгіленген мерзімдерін бұзып мемлекеттік қызметінің 
көрсетілген жалпы санынан 20%-дан кемі болған жағдайда мемлекеттік органға 1балл беріледі.

Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдістемесіне 
9-қосымша

Мемлекеттік қызметтерді көрсету 
№ Мемлекеттік қызметтерді көрсету тəсілі Үлесі
1. «Электронды үкімет» порталы, сонымен қатар Мемлекеттік корпорациясы 

арқылы көрсетілетін электронды мемлекеттік қызмет, оның ішінде қағаз түрінде
20

2. Тек «Электронды үкімет» порталы арқылы көрсетілетін электронды 
мемлекеттік қызметтер (Мемлекеттік корпорациясы арқылы көрсетілмейді)

15

3. «Электронды үкімет» порталы арқылы көрсетілетін электронды мемлекеттік 
қызметтер (Мемлекеттік корпорациясы арқылы көрсетілмейді) мемлекеттік ор-
гандарда балама негізінде қағаз түрінде көрсетілетін мемлекеттік қызмет

10

4. Тек Мемлекеттік корпорациясы арқылы қағаз түрінде көрсетілетін мемлекеттік 
қызмет

8

5. Балама негізінде қағаз түрінде көрсетілетін мемлекеттік қызмет (мемлекеттік 
органдарда жəне Мемлекеттік корпорациясы арқылы)

5

6. Тек мемлекеттік органдарда балама негізінде қағаз түрінде көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет

0

Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдістемесіне 
10-қосымша

Мемлекеттік органдардың ашықтығын бағалау көрсеткіштері мен индикаторлары 
№ п\п Критерий жəне индикатордың атауы Үлесі

1 Ашық үкіметтің интернет-дарындағы ақпараттың толық əрі өзекті болуы 80
1.1 Интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі ашық 

мəлімет
20

1.2 Интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі ашық 
бюджет

20

1.3 Интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі ашық 
нормативтік құқықтық актілер

20

1.4 Интернет-порталындағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігі ашық 
диалог

20

2 Мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсын қолдау 20
2.1 Интернет-ресурстың қолжетімділігі 5
2.2 Ақпараттық толықтығы мен өзектілігі 10
2.3 Интернет-ресурстың мобилді нұсқасын бағалау 5

Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдістемесіне 
11-қосымша

Нысан

Мемлекеттік органның ашықтығын бағалау нəтижелері туралы қорытынды 
__________________________________
(орталық мемлекеттік органның/жергілікті

атқарушы органның атауы)
________________
(есептік кезең) 

№ Бағалау өлшемі Баға
1 Ашық үкіметтің интернет-дарындағы ақпараттың толық əрі өзекті болуы
2 Мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсын қолдау

Өлшемдер бойынша жалпы баға 
Айыппұл балдарды шегеру 
Айыппұл балдарды шегеру есебімен қорытынды баға 

Орталық мемлекеттік/ жергілікті атқарушы орган қызметінің тиімділігіне бағалау өлшемдері 
бойынша талдау:

1. «Ашық үкіметтің интернет-дарындағы ақпараттың толық əрі өзекті болуы» өлшемі 
бойынша;

2. «Мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсын қолдау» өлшемі бойынша.

Қорытынды мен ұсынымдар:

Мемлекеттік органның басшысы ___________    _______________________
                 (қолы)           (қолдың мағынасын ашу)

Бағалауға уəкілетті органның тиісті 
құрылымдық бөлімшенің басшысы ___________  _______________________
                    (қолы)           (қолдың мағынасын ашу)
 «___» _________20___ж.

Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдістемесіне 
12-қосымша

Ашық үкіметінің интернет-порталдарын толтыру»
өлшемі бойынша бағалау

1-Кесте. «Ашық үкіметтің интернет-порталында орталық мемлекеттік органдармен 
орналыстырған ақпараттың толық əрі өзекті болуы» өлшемі бойынша бағалау

№
р/с

Ашық 
үкіметтің 
интернет 

порталының 
индикатор 
атауы

Ашық үкіметтің интернет-порталдарында ор-
наластырылатын өлшемдердің сипаттамасы

Өлшемдер бар 
болғандағы 

берілетін баллдар
қазақ 
тілінде

орыс 
тілінде

1. Ашық дерек-
тер интер-
нет-порталын 
толтыру

Ашық деректердің бекітілген тізімі 1 1
Порталда жарияланған мемлекеттік органдардың 
деректер жиынтығының саны

2 2

Өзекті қылу мерзіміне сəйкес деректерді жа-
риялау

2,2 2,2

Порталды сапалы 
толтыру

Деректерді толтыру 
дұрыстығы (нақтылығы, 
дəлдігі жəне толықтығы)

2 2

2. Ашық бюджет 
интернет-пор-
талын тол-
тыру

По
рт
ал
ға

 ш
оғ
ыр

ла
нд
ыр

ыл
ға
н 

қа
рж

ы 
ес
еб
ін

 о
рн
ал
ас
ты

ру

Шоғырландырылған 
бухгалтерлік баланс

0,5 0,5

Қаржы қызметінің 
нəтижелері туралы 
шоғырландырылған есеп

0,5 0,5

Ақшаның қозғалысы туралы 
шоғырландырылған есеп

0,5 0,5

Таза активтер/капиталдың 
өзгерістері туралы 
шоғырландырылған есеп

0,5 0,5

Шоғырландырылған қаржы 
есебіне түсініктеме хат

0,5 0,5

Порталда бюд-
жет есебін он бес 
жұмыс күні ішінде 
оның қалыптасу 
мерзімінің 
аяқталуына дейін 
орналастыру

Стратегиялық жоспарды іске 
асыру есебі

1 1

Бюджеттік 
бағдарламаларды іске асы-
ру туралы есеп

1 1

Порталда мемлекеттік аудит пен қаржылық 
бақылау нəтижелері туралы ақпаратты 
мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау ор-
гандарынан алған соң он бес жұмыс күні ішінде 
орналастыру

2 2

Порталда ағым-
дағы қаржы жылы-
ның 15 мамыры-
нан кешіктірмей 
бюджеттік бағдар-
ла малар жобасын 
орналастыру

Формаларды толты-
ру дұрыстығы (дəлдігі, 
нақтылығы, толықтығы жəне 
орналастыру мерзімі

1 1

Тұтынушылардың пікірлері 
мен ұсыныстарын қарау 
жəне олардың мониторингі

1 1

Бюджеттік бағдарлама жобаларын көпшілік 
талқылауың басталу туралы хабарландыруны 
жариялау 

0,4 0,4

3. Ашық 
нормативтік 
құқықтық 
актілер интер-
нет-порталын 
толтыру

заң жобалары тұжырымдамаларының орна-
ластыру

1 1

Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын 
орналастыру

1 1

Формаларды толтыру дұрыстығы (дəлдігі, 
нақтылығы, толықтығы жəне орналастыру 
мерзімі)

1 1

(Жалғасы. Басы 15-16-беттерде) Тұтынушылардың пікірлері мен ұсыныстарын 
қарау жəне олардың мониторингі

1 1

Заң жобаларын жəне нормативтік құқықтық акті-
лер дің жобаларын көпшілік талқылауың басталу 
туралы (мемлекеттік органдардың ресми интер-
нет-ресурстарында) хабарландыруны жариялау

0,4 0,4

4. Ашық диалог 
интернет-пор-
талын тол-
тыру

Бірінші басшының блогы 2 2
Қазақстан Республикасының «Ақпаратқа қол 
жеткізу туралы» жəне «Жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi тура-
лы» заңдарына сəйкес мемлекеттік органдар 
басшыларының ресми блог-платформасында 
жауаптар алынған сұрақтардың үлесі

2 2

Кері байланыс: сұрақтар, интернет-конферен-
циялар

0,5 0,5

 Барлығы  25
2-Кесте.

«Ашық үкіметтің интернет-порталында жергілікті атқарушы органдармен 
орналыстырған ақпараттың толық əрі өзекті болуы» критериі бойынша бағалау

№ 
п/п

Ашық 
үкіметтің 
интернет 
порталы-
ның ин-
дикатор 
атауы

Ашық үкіметтің интернет-порталдарында орнала-
стырылатын өлшемдердің сипаттамасы

Өлшемдер бар 
болғандағы 

берілетін балл-
дар

қазақ 
тілінде

орыс 
тілінде

1. Ашық де-
ректер 
интернет-
порталын 
толтыру

Ашық деректердің бекітілген тізімі 1,5 1,5
Порталда жарияланған мемлекеттік органдардың де-
ректер жиынтығының саны

2 2

Өзекті қылу мерзіміне сəйкес деректерді жариялау 2 2
Порталды сапалы толтыру Деректерді тол-

тыру дұрыстығы 
(нақтылығы, дəлдігі 
жəне толықтығы)

2,2 2,2

2. Ашық бюд-
жет интер-
нет-порта-
лын тол-
тыру

Порталда бюджет есебін 
он бес жұмыс күні ішінде 
оның қалыптасу мерзімінің 
аяқталуына дейін орналастыру

Бюджеттік 
бағдарламаларды 
іске асыру тура-
лы есеп

2 2

Порталда мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау 
нəтижелері туралы ақпаратты мемлекеттік аудит пен 
қаржылық бақылау органдарынан алған соң он бес 
жұмыс күні ішінде орналастыру

2 2

Порталда ағымдағы қаржы 
жылының 15 мамырынан 
кешіктірмей бюджеттік 
бағдарламалар жобасын 
орналастыру жəне өткен 
қаржы жылының 1 сəуірінен 
кешіктірмей бюджеттік 
бағдарламаларды жүзеге 
асыру есебін орналастыру

Формаларды толты-
ру дұрыстығы (дəлдігі, 
нақтылығы, толықтығы 
жəне орналастыру 
мерзімі)

2 2

Тұтынушылардың 
пікірлері мен ұсыныс-
тарын қарау жəне 
олардың мониторингі

1 1

Бюджеттік бағдарлама жобаларын көпшілік талқы-
лауың басталу туралы хабарландыруны жариялау

0,4 0,4

3. Ашық 
нормативтік 
құқықтық 
актілер 
интернет-
порталын 
толтыру

Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын орна-
ластыру

2 2

Формаларды толтыру дұрыстығы (дəлдігі, нақтылығы, 
толықтығы жəне орналастыру мерзімі)

2 2

Тұтынушылардың пікірлері мен ұсыныстарын қарау 
жəне олардың мониторингі

1 1

Заң жобаларын жəне нормативтік құқықтық актілердің 
жобаларын көпшілік талқылауың басталу туралы 
(мемлекеттік органдардың ресми интернет-ресурста-
рында) хабарландыруны жариялау

0,4 0,4

4. Ашық диа-
лог интер-
нет-порта-
лын тол-
тыру

Бірінші басшының блогы 2 2
Қазақстан Республикасының «Ақпаратқа қол жеткізу 
туралы» жəне «Жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтiнiш терiн қарау тəртiбi туралы» заңдарына сəйкес 
мемлекеттік органдар басшыларының ресми блог-плат-
формасында жауаптар алынған сұрақтардың үлесі

2 2

Кері байланыс: сұрақтар, интернет-конференциялар 0,5 0,5
 Барлығы  25

Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдістемесіне 
13-қосымша

Ашық үкімет бойынша есеп
________________________________________________ 

(орталық мемлекеттік органның/
жергілікті атқарушы орг анның атауы)

1-кесте. «Ашық үкіметтің интернет-порталдарында орталық мемлекеттік органдармен 
орналыстырған ақпараттың толықтығы мен өзектілігі» өлшемі бойынша есептік ақпарат

№
р/с

Ашық үкіметтің 
интернет порта-
лының индика-

тор атауы

Ашық үкіметтің интернет-порталдарында орналастырылатын 
өлшемдердің сипаттамасы

1. Ашық деректер 
интернет-порта-
лын толтыру

Ашық деректердің бекітілген тізімі

Порталда жарияланған мемлекеттік органдардың деректер 
жиынтығының саны
Өзекті қылу мерзіміне сəйкес деректерді жариялау

Порталды сапалы толтыру Деректерді толтыру дұрыстығы 
(нақтылығы, дəлдігі жəне толықтығы)

2. Ашық бюджет ин-
тернет-порталын 
толтыру

Порталға 
шоғырландырылған қаржы 
есебін орналастыру

Шоғырландырылған бухгалтерлік 
баланс
Қаржы қызметінің нəтижелері туралы 
шоғырландырылған есеп
Ақшаның қозғалысы туралы 
шоғырландырылған есеп
Таза активтер/капиталдың өзгерістері 
туралы шоғырландырылған есеп
Шоғырландырылған қаржы есебіне 
түсініктеме хат

Порталда бюджет есебін 
он бес жұмыс күні ішінде 
оның қалыптасу мерзімінің 
аяқталуына дейін орна-
ластыру

Стратегиялық жоспарды іске асы-
ру есебі
Бюджеттік бағдарламаларды іске асы-
ру туралы есеп

Порталда мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау нəтижелері 
туралы ақпаратты мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау ор-
гандарынан алған соң он бес жұмыс күні ішінде орналастыру
Порталда ағымдағы қаржы 
жылының 15 мамырынан 
кешіктірмей бюджеттік 
бағдарламалар жобасын 
орналастыру

Формаларды толтыру дұрыстығы 
(дəлдігі, нақтылығы, толықтығы жəне 
орналастыру мерзімі
Тұтынушылардың пікірлері мен 
ұсыныстарын қарау жəне олардың 
мониторингі

Бюджеттік бағдарлама жобаларын көпшілік талқылауың басталу 
туралы хабарландыруны жариялау 

3. Ашық 
нормативтік 
құқықтық актілер 
интернет-порта-
лын толтыру

Заң жобалары тұжырымдамаларының жобаларын орналастыру
Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын орналастыру
Формаларды толтыру дұрыстығы (дəлдігі, нақтылығы, толықтығы 
жəне орналастыру мерзімі)
Тұтынушылардың пікірлері мен ұсыныстарын қарау жəне олардың 
мониторингі
Заң жобалары тұжырымдамаларының жобалары мен нормативтік 
құқықтық актілердің жобаларын орналастырудың растайтын 
құжаттар

4. Ашық диалог ин-
тернет-порталын 
толтыру

Бірінші басшының блогы
Қазақстан Республикасының «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» жəне 
«Жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы» 
заңдарына сəйкес мемлекеттік органдар басшыларының ресми 
блог-платформасында жауаптар алынған сұрақтардың үлесі
Кері байланыс: сұрақтар, интернет-конференциялар

2-кесте. «Ашық үкіметтің интернет-порталдарында жергілікті атқарушы органдармен 
орналыстырған ақпараттың толықтығы мен өзектілігі» өлшемі бойынша есептік ақпарат»

№ 
п/п

Ашық үкіметтің 
интернет 

порталының ин-
дикатор атауы

Ашық үкіметтің интернет-порталдарында орналастырылатын 
өлшемдердің сипаттамасы

1. Ашық деректер 
интернет-порта-
лын толтыру

Ашық деректердің бекітілген тізімі
Порталда жарияланған мемлекеттік органдардың деректер 
жиынтығының саны
Өзекті қылу мерзіміне сəйкес деректерді жариялау
Порталды сапалы толтыру Деректерді толтыру 

дұрыстығы (нақтылығы, 
дəлдігі жəне толықтығы)

2. Ашық бюджет ин-
тернет-порталын 
толтыру

Порталда бюджет есебін он бес 
жұмыс күні ішінде оның қалыптасу 
мерзімінің аяқталуына дейін ор-
наластыру

Бюджеттік бағдарламаларды 
іске асыру туралы есеп

Порталда мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау нəтижелері 
туралы ақпаратты мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау ор-
гандарынан алған соң он бес жұмыс күні ішінде орналастыру
Порталда ағымдағы қаржы 
жылының 15 мамыры-
нан кешіктірмей бюджеттік 
бағдарламалар жобасын орнала-
стыру жəне өткен қаржы жылының 
1 сəуірінен кешіктірмей бюджеттік 
бағдарламаларды жүзеге асыру 
есебін орналастыру

Формаларды толты-
ру дұрыстығы (дəлдігі, 
нақтылығы, толықтығы жəне 
орналастыру мерзімі)
Тұтынушылардың пікірлері 
мен ұсыныстарын қарау жəне 
олардың мониторингі

Бюджеттік бағдарлама жобаларын көпшілік талқылауың басталу 
туралы хабарландыруны жариялау

3. Ашық 
нормативтік 
құқықтық актілер 
интернет-порта-
лын толтыру

Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын орналастыру
Формаларды толтыру дұрыстығы (дəлдігі, нақтылығы, толықтығы 
жəне орналастыру мерзімі)
Тұтынушылардың пікірлері мен ұсыныстарын қарау жəне олардың 
мониторингі
Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын орналастырудың 
растайтын құжаттар

4. Ашық диалог ин-
тернет-порталын 
толтыру

Бірінші басшының блогы
Қазақстан Республикасының «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» 
жəне «Жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi 
туралы» заңдарына сəйкес мемлекеттік органдар басшыларының 
ресми блог-платформасында жауаптар алынған сұрақтардың 
үлесі
Кері байланыс: сұрақтар, интернет-конференциялар

Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдістемесіне 
14-қосымша

«Ресурсының қолжетімділігі» индикаторы бойынша бағалау
№
п/п

Параметрлердің атауы, 
ішіндегі индикаторлардың

сипаттамасы

Макси-
малды 
балл

Баллдарды бөлу тəртібі

1 Интернет желісіндегі интернет- ресурстың қолжетімділігі 1 балл
1.1 Мемлекеттік органның қабыл-

данған толық жəне қысқаша ата-
уы бойынша google, yandex, mail.
ru іздеу жүйелерінде интернет-
ресурстың қолжетімділігі

1 1-10 ұстанымы – 1 балл; 11-20 – 0,5 
балл; 21 жəне одан əрі – 0 балл. Əрбір 
іздеу жүйесіндегі ұстанымына алынған 
балы сомаланады жəне осы көрсеткіш 
бойынша арифметикалық орташа балл 
алынады

2 Интернет-ресурстағы ақпаратқа қолжетімділігі 2 балл
2.1 Firefox, Internet Explorer, Google 

Chrome, Opera, Safari браузер-
лер, сондай-ақ Android, Windows 
Phone, iOS браузерлердің негізгі 
мобилді түптұғырнамасы үшін 
интернет-ресурс құрылымы мен 
дұрыс ақпаратын көрсету

0,25 Аталған браузерлерден, сондай-ақ 
браузерлер мобилді тұғырнамасында 
интернет-ресурстың дұрыс 
көрсетілмегені үшін 0,03 балл

2.2 Навигациялық қолжетімділігі 
(интернет-ресурсқа шығуы 3 
тен аспауымен, навигацияның 
мəзірін пайдалана отырып, 
бастапқы бетінен бастап, кез 
келген құжат немесе ақпарат 
қолжетімді болуы тиіс);

0,3 Материалдарына сілтемесінің саны 3 
бөлімдерін іріктеу жолымен белгіленеді. 
Xenu Link Sleuth бағдарламасының 
көмегімен интернет-ресурсы тексеріледі. 
егер, 50 жəне одан да аса % матери-
алдары навигациялық қолжетімділігі ең 
жоғары дəрежесімен орналастырылған 
жағдайда, ең жоғарғы балл қойылады 
(бастапқы бетінен бастап, сілтемелеріне 
шығуы 5-тен аспайтындай болуы,). 
Қалған барлық жағдайларында 0 балл 
қойылады

2.3 Интернет-ресурстың əрбір 
парағында негізгі навигациялық 
мəзірі, бастапқы парағына 
сілтемесі, сайт картасы, іздеу 
түрлері бар болуы

0,45 Көрсетілгендерінен қандай да бір ин-
дикаторлары болмаса, 0,15 балл 
шегеріледі.
Сайт картасында орналастырылған, 
сілтемелері жұмыс істемейтін əрбір 
фактісі үшін, 01 балл шегеріледі,бірақ 
баллын шегеру сомасы параметрінің 
салмақты мəні 50% аспауы тиіс

2.4 Интернет-ресурстың 
иерархиялық құрылымында 
пайдаланушының тұрған жерін 
көрсететін, навигациялық 
тізбегінің бар болуы

1

2.5 Ақпаратты іздеуге қолжетімділігі: 
1) іздеу жолында 20 дан кем 
емес символдарды енгізу; 2) 
интернет-ресурста орнатылған, 
барлық мəтіндік ақпарат бойын

1 Келтірілген қандай да бір индикаторла-
ры болмаса, 0,25 балл шегеріледі

ша мəтіндік іздеудің бар болуы;
3) интернет-ресурс бой-
ынша кеңейтілген іздеу 
функцияларының бар болуы;
4) жеке парағында іздеудің 
нəтижелерін шығару (бұл ретте 
іздеу сұрау салу іздеу жолында 
қалуы тиіс)

2.6 Ақпарат форматына 
қолжетімділігі:
1) ақпаратты əр-түрлі фор-
маттарда орналастыру: 
мəтіннің еркін фрагментін іздеу 
жəне көшірмелеу мүмкіндігі 
сақталғаннан кейін, өткізетін 
жəне пайдаланушының 
техникалық құралдарында оны 
сақталу мүмкіндігін қамтамасыз 
ететін, гипермəтіндік жəне 
мəтінде оқылатын нысанда. Бұл 
ретте мəтінінің коды UTF-8 фор-
матында; мəтіні rtf, txt, HTML,XML 
форматтарында; мұрағаттық 
файлдары- zip форматын-
да болуы тиіс. 2) жүктеу үшін 
қолжетімді форматтарын жəне 
көлемдерін, құжаттарын көрсету;
3) арнайы бағдарламалық 
қамтамасыз етуді орнатпай-
ақ, интернет-ресурста 
орналастырылған, ақпаратқа 
қолжеткізуді қамтамасыз ету;
4) авторландырусыз, интернет-
ресурста орналастырылған, 
ақпаратқа қолжеткізуді 
қамтамасыз ету.

1 Кейбірінің келтірілген талаптарға 
сəйкес келмейтіндігі фактісі анықталған 
жағдайда, 0,25 балл шегеріледі

2.7 Көлемді құжаттар бойынша на-
вигациясы: 1) түсінігі бойынша 
бөлігінде ақпаратты мəні бар 
үлкен блогтарға бөлу;
2) құжаттың нормативтік 
құқықтық актілер мəтінінде кіші 
сілтемелерінің (якорлерін) əр-
түрлі бөлімдерінің болуы.

0,4 Кейбірінің келтірілген талаптарға 
сəйкес келмейтіндігі фактісі анықталған 
жағдайда, 0,2 балл шегеріледі

2.8 Ақпаратты орналастырылған 
күні мен уақытын, сондай-ақ 
ақпаратты соңғы өзгертудің күні 
мен уақытын көрсету.

0,4 Əрбір талаптарына сəйкес келмегендігі 
бойынша фактілері анықталған 
жағдайда, əрқайсысына 0,2 балды шеге-
ру жүргізіледі

2.9 Гипермəтіндік сілтемелеріне 
қолжетімділік 1) активтік 
емес сілтемелері жəне пай-
даланылмайтын беттерінде 
сілтемемелері жоқ;
2) басқа тілдік нұсқасының 
сілтемесі бойынша тиісті 
парағына өту мүмкіндігі 
(интернет-ресурстың тілін 
өзгерту кезінде қаралатын сол 
парағы ашылуы тиіс); 
3) сыртқы интернет-ресурсқа 
гиперсілтемені орналастыру 
кезінде веб-шолушының жəне 
жаңа терезесінде (салымында) 
сыртқы интернет-ресурстың 
тиісті беті ашылуы жəне бұл ту-
ралы пайдаланушыны хабарлау

0,6 Келтірілген талаптардың кейбіріне 
сəйкес еместігі фактісі анықталғанда 0,2 
балды шегеру жүргізіледі

2.10 графикалық «тақырыпша»:
Графикалық «тақырыпшада» 
көлемі 100х100 px-ден аспайтын, 
Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Елтаңбасын суреті 
болуы

0,5 Қандай болса да параметрдің 
сақталмауын аңықтау үшін 0,13 балл 
шегеріледі.

2.11 Интернет-ресурса интернет-
ресурстың (тіректің болма-
уы) басты парағына тікелей 
қолжеткізуді қамтамасыз ету

0,1

3 Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін 
ақпараттың қолжетімділігі – 1,6 балл

3.1 Мағыналы жүктемені артатын 
мəтіндік емес медиа веб-контент 
үшін балламалы мəтіннің бар 
болуы;

0,4

3.2 Үш секундтан аса жарқылдақты 
қамтитын жылжымалы, 
қозғалмалы- жыпылықтайтын, 
айналатын веб-контентті авто-
матты нысанда тоқтату бойынша 
тетігінің бар болуы;

0,2

3.3 Интерфейстің белсенді 
құраушын бір уақытта бөлумен 
пернатақтаның көмегімен 
веб-контенттің барлық 
функционалдығын басқару 
мүмкіндігінің бар болуы;

0,2

3.4 Веб-беттің басына қайтып ке-
луге пайдаланушыға мүмкіндік 
беретін «Жоғарға» сілтемесінің 
бар болуы мəтіндік ақпарат үлкен 
көлемі интернет-ресурстың веб-
бетіне орналасқан кезде веб-
беттің негізгі қамтылуына өту 
сілтемелерінің əрбір веб-бетте 
бар болуы;

0,2

3.5 Пайдаланушының ақпаратын 
енгізген кезде анықталған қате 
туралы мəтіндік хабарламаның 
бар болуы (формаларды 
толтырған кезде);

0,2

3.6 4,5:1 кем емес фонға қатынасы 
бойынша мəтіннің мəтін 
кереғарлығы деңгейін сақтау;

0,2

3.7 Горизанталды айналдыруға 
бармай-ақ веб контентті не-
месе интернет-ресурстың 
функционалдығын (титрді жəне 
мəтіннің көрсетілуін болдырмай-
ақ) жоғалтпай-ақ 200% дейін 
шрифтің көлемін өзгерту 
мүмкіндігі;

0,2

4 Интерактивтік байланыс құралдарының 
бар болуы 1,4 балл

4.1 Сұраныстарды жолдау үшін кері 
байланыс формасының бар бо-
луы («сұрақ-жауап» нысанының 
болуы)

0,1

4.2 Интерактивтік сауалнамасына 
нысанының бар болуы

0,2

4.3 Анонстарды, жəне 
жаңалықтарды, мемлекеттік са-
тып алу конкурстарын өткізу ту-
ралы хабарламаларды беру үшін 
RSS –арнасының бар болуы

0,3 Осы талабына сəйкес келмейтін фактісі 
анықталғаны үшін 0,15 балл көлемінде 
шегеру жүргізіледі

4.4 Мемлекеттік органның ин-
тернет-ресурсына жеке жəне 
заңды тұлғалардан келіп түскен, 
сұрауларын талдау негізінде 
(FAQ) жəне оған жауапта-
ры қалыптастырылған, «Жиі 
сұралатын сұраныстар» бөлімінің 
бар болуы

0,3

4.5 Ағылшын тіліндегі нұсқасының 
бар болуы

0,3 Көтермелеу бал қосылады: - 100% 
ақпараттық материалдар аудармасы 
бар болса ( Ақпараттық материалдар 
деп НҚА басқа, барлық ақпараттық ма-
териалдарымен түсіндіріледі) 0,5 балл; - 
басты бетінде интерфейсінің аудармасы 
бар болса, интернет-ресурстың барлық 
беттерінің интерфейстері жəне жаңалық 
хабарламаларын қосқанда – 0, 25 балл; 
- бас парағында ғана интерфейстің 
аудармасының бар болуы – 0 балл

4.6 Пайдаланушылардың кіруін 
есептеуіштің бар болуы

0,2

БАРЛЫҒЫ 10

Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдістемесіне 
15-қосымша

Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстары үшін 
«Ақпараттың толықтығы мен өзектілігі» параметрі бойынша бағалау

1-кесте. Орталық мемлекеттік органдардың жəне олардың комитеттерінің интернет-
ресурстары үшін «Ақпараттың толықтығы мен өзектілігі» параметрі бойынша бағалау

№ 
п/п

Интернет-ресурс 
бөлімінің атауы

Мемлекеттік органдардың интернет-ресур-
старында орналасатын индикаторларды 

сипаттау

Индикаторлар 
бар болған кез-
де қойылатын 

балл
Қазақ 
тілінде

Орыс 
тілінде

1.1. Қазақстан Респуб-
лика сының мемле-
кеттік рəміздері

Мемлекеттік Ту; Мемлекеттік Елтаңба; 
Мемлекеттік Əнұран.

1 1

1.2 Мемлекеттік ор-
ган туралы жалпы 
ақпарат

1) Пошталық мекенжайы; 4 4
2) Электрондық пошта адресі;
3) Анықтамалық қызметтердің телефондары;
4) Мемлекеттік органның ережесі 
Өкілеттілікті, міндеттерді жəне функция-
ларды анықтайтын заңдардың, нормативтік 
актілердің тізбесі; 
5) Басшыларының Т.А.Ə.А. (бар бол-
са) телефондардың нөмірлерін жəне 
электрондық пошта адрестерін көрсетумен, 
мемлекеттік органның ұйымдастырушылық 
иерархиясын көрсететін, графикалық схема 
түріндегі орталық аппараттың құрылымы;
6) Басшыларының Т.А.Ə.А. (бар бол-
са), телефондардың нөмірлерін жəне 
электрондық почта адрестерін интернет-ре-
сурсына сілтемесі көрсетумен мемлекеттік 
органдардың құрылымдық бөлімшелері мен 
ведомствалық ұйымдардың тізбесі (олар 
бар болса)
7) Басшыларының Т.А.Ə.А. (бар бол-
са), телефондардың нөмірлерін жəне 
электрондық почта адрестерін интернет-
ресурсына сілтемесі көрсетумен аумақтық 
бөлімшелердің тізбесі (олар бар болса)

1.3 Мемлекеттік 
қызметтің имиджі

1) Мемлекет Басшысының жыл сайынғы 
Жолдауы (не ресми интернет-ресурсқа 
сілтемесі;

4 4

2) Мемлекет Басшысының жыл сайынғы 
Жолдауын іске асыру жөніндегі іс-шаралар 
жоспарлары;
3) Мемлекет Басшысының жыл сайынғы 
Жолдауын іске асыру жөніндегі іс-шаралар 
Жоспарын іске асыру барысы туралы ақпарат 
(өз құзыреті шегінде);
4) Мемлекеттік органдар басшыларының 
дербес блогы (веб-күнделік) (не (http://www.
blogs.e.gov.kz/) ашық диалог порталында 
ОМО басшысының блогына сілтемесі);
5) Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар-намыс кодексі, 
мемлекеттік қызметшілердің қызметтік 
этикасының ережелері туралы мемлекеттік 
қызмет позитивті имиджін қалыптастыру жəне 
нығайту туралы ақпарат;
6) Сыбайлас жемқорлық іс-қимылына қарсы 
қабылданатын шаралар туралы ақпарат

1.4 Нормативтік 
шығармашылық 
қызмет

1) Мемлекеттік органмен қабылданған 
нормативтік құқықтық актілер*;

4 4

2) Ақпарат иеленуші əзірлейтін нормативтік 
құқықтық актілер жобаларының мəтіндерін, 
сондай-ақ түсіндірме жазбаларды, салыстыр-
ма кестелерді, ғылыми сараптамалардың 
қорытындыларын жəне жеке кəсіпкерлік 
субъектілерінің сараптама қорытындыларын*;
3) Кадрлық жəне қаржылық мəселелерді, 
ведомствоішілік жұмысты ұйымдастыру 
мəселелерін реттейтін құқықтық актілерді 
қоспағанда, құқықтық актілерді
4) Заң жобаларды талқылау 
функционалының бар болуы;

1.5 Мемлекеттік 
органның 
ағымдағы қызметі 
туралы ақпарат

1) Мемлекеттік органның стратегиялық жос-
пары;

5,5 5,5

2) Стратегиялық жоспарды орындау тура-
лы есептер;
3) Орындаушысы мемлекеттік орган болып 
табылатын мемлекеттік бағдарламалар 
(салалық бағдарламалар, аумақты дамыту 
бағдарламалары);

4) Мемлекеттік бағдарламаларды (құзыреті 
шегінде) салалық бағдарламаларды, аумақты 
дамыту бағдарламаларын орындау туралы 
есептер*;
5) Мемлекеттік органның құзыретіне жата-
тын бөлігінде саланы дамытудың жағдайы 
мен серпінін сипаттайтын статистикалық 
деректер мен көрсеткіштер* жəне Ұлттық 
мұрағат қоры құжаттарының құрамы бойынша 
статистикалық деректерінің жиынтығы (ка-
талогы) (Қазақстан Республикасы Мəдениет 
жəне спорт министрлігі)
6) Мемлекеттік органның қызметі туралы 
талдау баяндамалары жəне ақпараттық 
сипаттағы шолулар;
7) Халықаралық шарттарды, ведом ствоара-
лық шарттарды жəне халықаралық ынтымақ-
тастық бағдарламаларын (қызметіне 
мемле кеттік орган қатысатын халықаралық 
ұйымдардың тізбесі; мемлекеттік органның 
басшысымен жасасқан (қол қойылған) халық-
аралық шарттар мен келісудердің тізбесі 
жəне мəтіндері) іске асыруда мемлекеттік 
органның қатысуы туралы мəлімет);
8) Жұмыс тобы (бар болса) болып табылатын 
мемлекеттік орган консультативтiк-кеңесшi 
органдар қызметінің тиімділігін бағалаудың 
нəтижелері (кеңестері, комиссиялар);
9) Мемлекеттік саясатты іске асыру бойын-
ша ОМО қызметінің тиімділігін бағалаудың 
нəтижелері;
10) Мемлекеттік орган қызметі мəселелері 
бойынша халықаралық ұйымдардың 
қорытындысы, сараптамалық бағалау, 
ұсынымдары жəне басқа да материалдары;
11) Алқалық органдардың (бар болса) 
стенограммалары жəне (немесе) ашық 
мəжілістерінің хаттамалары;

1.6 Бюджетті орын-
дау **

1) Мемлекеттік органның бір жылға жұмыс 
істеуіне бөлінген бюджет қаражатының жал-
пы сомасы туралы ақпарат;

2 2

2) Бюджеттің орындалуы туралы ақпарат*
3) Шоғырландырылған қаржылық есептілікті;
4) Мемлекеттік аудит жəне қаржылық 
бақылау нəтижелерін

1.7. Конкурстар, тен-
дерлер өткізу 

1) Мемлекеттік сатып алуларды реттейтін 
нормативтік құқықтық актілер (немесе ресми 
Интернет-ресурстағы НҚА сілтемесі);

2,7 2,7

2) Мемлекеттік сатып алулардың жылдық 
жоспары;
3) Мемлекеттік органмен жүргізілген 
ашық конкурстар, аукциондар, тендерлер, 
сондай-ақ бағынысты ұйымдармен оларды 
өткізудің шарттары, оларға жеке жəне заңды 
тұлғалардың қатысу тəртібі; конкурстық 
комиссия отырысының хаттамалары, 
қабылданған шешімге қарсылығы, шағымы, 
конкурстың нəтижесін қосқанда;
4) Электрондық нысанда конкурс өткізілген 
жағдайда – мемлекеттік органмен өткізілетін, 
конкурс туралы порталда орналасқан 
хабарландырулардың электрондық 
мемлекеттік сатып алулардыі тиісті 
беттерінде сілтемелердің болуы;
5) Шетелдік мемлекетпен, халықаралық 
немесе шетелдік ұйыммен жəне (немесе) 
қормен (бар болса) берілген алынған жəне 
пайдаланылған гранттар туралы ақпараты

1.8. Жұмыс тəртібі 1) Мемлекеттік органмен жүзеге асырылатын 
рұқсат беру əрекеттерінің тізбесін көрсетумен 
мемлекеттік орган функциясын бақылау – 
қадағалау туралы ақпарат;

7 7

2) Мемлекеттік органмен рұқсат беруді жүзеге 
асырудың тəртібі;
3) Заңмен жəне басқадай нормативтік 
актілермен сəйкес қарауға мемлекеттік 
органмен қабылданған мəлімдемеленген 
құжаттардың нысандары, оларды көшірмелеу 
немесе қағазға басып шығару мүмкіндігімен;
4) Мемлекеттік органмен тексерулерді 
жүргізудің кестесі (бар болған кезде)*;
5) Мемлекеттік органмен, олардың өкілеттігі 
шегінде, оның аумақтық органдарымен 
жүргізілген тексерулердің нəтижелері тура-
лы ақпарат*;
6) Бизнесті мемлекеттік қолдау шаралары 
(кəсіпкерлік мəселелері бойынша мемлекеттік 
орган жанында құрылған Сараптамалық 
кеңес қызметі туралы мəліметтері, 
кəсіпкерлікті қолдауда қабылданаған 
нормативтік құқықтық актілер туралы ақпарат 
(өз құзыреті шегінде);
7) «Бизнестің жол картасы 2020» 
бағдарламасын іске асыру туралы (өз 
құзыреті шегінде)*

1.9 Мемлекеттік 
қызметтерді, 
оның ішінде 
электрондық фор-
матта көрсету

1) «Мемлекеттік қызмет» бөлімінің бар болуы; 6 6
2) Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері 
бойынша мемлекеттік органның қызметі тура-
лы жыл сайынғы есебі *;
3) Мемлекеттік қызметтің паспорты;
4) Мемлекеттік қызметтердің бекітілген 
стандарттардың бар болуы;
5) Мемлекеттік қызметтердің регламенттердің 
бар болуы;
6) Ақпарат иеленуші əзірлейтін мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарының 
жəне регламенттеріннің жобаларын, сондай-
ақ олардың жария талқылануы аяқталғаны 
туралы есептерді
7) Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын 
қоғамдық бағалау нəтижелерін
8) Мемлекеттік қызметтің нəтижелерін 
шағымдау реті туралы ақпарат

1.10 Мемлекеттік ор-
гандарды кадрмен 
қамтамасыз ету

1) Мемлекеттік қызметке азаматтардың түсу 
тəртібін реттейтін НҚА (немесе ресми интер-
нет-ресурста НҚА сілтемесі);

2 2

2) Əкімшілік мемлекеттік қызметтің бос лауа-
зымдарына орналасуға жарияланған конкур-
стар туралы ақпарат
3) Мемлекеттік қызметтегі бос орын үшін 
кандидаттарға біліктілік талаптар;
4) Бос орындарға орналасу мəселелері 
жөніндегі консультация беруге уəкілетті 
тұлғалардың Т.А.Ə.А. (бар болса) телефон 
нөмірлері, электрондық пошта адрестері

1.11 Халықпен жұмыс 1) Азаматтарды қабылдау жəне олардың 
өтініштерін мемлекеттік органда қараудың 
тəртібін реттейтін нормативтік құқықтық 
актілерге сілтемесі (не ресми интернет-ресур-
ста НҚА сілтемесі);

6 6

2) Азаматтарды қабылдау кестесі жəне 
азаматтарды қабылдау жəне олардың 
өтініштерін қарау мəселелері жөніндегі 
ақпаратты алу мүмкіндігі олар арқылы 
берілетін уəкілетті тұлғалардың байланыс 
телефондары;
3) Түскен өтініштер жəне оларды қараудың 
нəтижелері туралы ақпаратты қоса алғанда 
азаматтар мен ұйымдардың өтініштерін 
шолулар;
4) Жауапты тұлғалардың байланыс 
деректерін көрсетумен, өтініштерді 
қарау нəтижелері бойынша қабылданған 
шешімдерді шағынудың тəртібі;
5) Сілтемесіне өтуін орналастырумен «элек-
трондық үкімет» порталы арқылы элек трон дық 
өтініштерін беру мүмкіндігі туралы ақпарат;
6) Халыққа сауалнамалары туралы деректері, 
ақпаратты алу үшін сауалнамалды жинақтау 
жəне талдау

1.12 Ақпараттық қолдау 1) Жаңалықтардың өзекті тізбегі (жаңалықтар 
мұрағатын құрумен);

4,8 4,8

2) Мемлекеттік орган ресми оқиғаларының 
күнтізбесі;
3) Мемлекеттік органның, оның ведомствоға 
бағынысты жəне/немесе аумақтық бөлімше-
лері саласының бірі қалмастан бəріне түгел 
қатысты тікелей ақпараттық сипаттағы бас-
қадай материалдар жəне мемлекеттік орган 
бірінші басшыларының ресми мəлім деме-
лерінің жəне сөз сөйлеулерінің мəтіндері;
4) Мемлекеттік орган жүргізуіндегі жалпы пай-
далану, тізілімдер, тіркелімдер ақпараттық 
жүйелерінің тізбесі. Сілтемесіне өтуін орнала-
стырумен, оларды пайдалану тəртібі туралы 
жəне ақпараттық жүйелердің мақсаты туралы 
қысқаша ақпарат;
5) Пайдалы сілтемелер (үкімет интернет-
ресурстары, «электрондық үкімет» веб-
порталы, заңнама деректер қоры);
6) Бастапқы бетінде рұқсат беру жəне 
мемлекеттік қызмет көрсетуде, заңнамадағы 
өзгерту бөлігінде интернет-ресурстағы соңғы 
жаңартулар туралы пайдаланушыларына ха-
бардар ететін, айдардың бар болуы;
7) Əдістемелік жəне консультациялық қолдау 
(мемлекеттің органның құзыреті шегінде);
8) белгіленген ақпаратты иеленуші, 
бұқара лық ақпараттық құралдары туралы 
мəліметтері;

1.13 *Қазақстан 
Республикасының 
«жасыл эконо-
микаға» көшуі бой-
ынша тұжырым-
дамасы аясында 
мемлекеттік орган 
қызметі

1) «Жасыл экономикаға»» көшу мəселелері 
бойынша Қазақстан Республикасының заңна-
малық актілері (не ресми интернет-ресурста 
НҚА сілтемесі).
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2) «Жасыл экономикаға» Қазақстан Республи-
ка сының көшуі бойынша шараларды іске 
асыруы жөніндегі мемлекеттік орган қызметі 
туралы ақпарат (өз құзыреті шегінде).*

Итого 50 50
* Мəтінде оқылатын нысандағы мəліметтер жұлдызшамен белгіленген,сондай ақ негізде-

мелері бойынша МО үшін пайдаланылады
Ескертпе:
Егер, мемлекеттік орган «Жол картасы -2020», «Жасыл экономикаға» Қазақстан Респуб-

лика сының көшуі мəселелері бойынша ҚазақстанРеспубликасының заңнамалық актісінің» 
жəне т.б. мемлекеттікбағдарламалардың орындаушысы болып табылмасаинтернет-ресур-
сында 1.6 тармақ «Ұлттық банкті қоспағанда»«Бюджеттің орындалуы» қысқаша хабарлама-
сы орналастырылады.

Сол немесе басқадай кемшіліктерді анықталған кезде, бөлімніңсалмақты мəнінен төменде 
атап өтілген кемшіліктерді анықтағанкезде, əрбір анықталған кемшіліктер үшін 0,1 балл 
мөлшеріндешегеру жүргізіледі, бірақ бөлімнің салмақты мəнінен 50 (елуден) астам емес, 
интернет-ресурстың əрбір тілдік нұсқасы 50 балл ғатең:

1 Ақпараттық толықтыру жеткіліксіз
- ұсынылған ақпарат толық емес (мəтіні тақырыбына сəйкес келмейді, ақпаратты 
алынған көздері көрсетілмеген)
- интернет-ресурста өзектілендірілмеген нормативтік-құқықтық актілері орналасуының 
бар болуы (күші жойылған немесе құжаттың редакциясы ескірген)
- ақпараттық материалдары уақтылы өзектілендірілмеген
- мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі мəтіндерінің бірдейдестірілмеуі
- материалда сілтемеленген, заңнамалық жəне нормативтік құқықтық актілер 
мəтіндеріне өту мүмкіндігін бермеуі

2-кесте. Жергілікті атқарушы органдардың интернет-ресурстары үшін «Ақпараттың 
толықтығы мен өзектілігі» параметрі бойынша бағалау
№ 
п/п

Интернет-ресурс 
бөлімінің атауы

Мемлекеттік органдардың интернет-ресур-
старында орналасатын индикаторларды 
сипаттау

Индикаторлар 
бар болған кез-
де қойылатын 
балл
Қазақ 
тілінде

Орыс 
тілінде

1.1. Қазақстан Респуб-
ли касының мем-
ле кеттік рəміздері

Мемлекеттік Ту; Мемлекеттік Елтаңба; 
Мемлекеттік Əнұран.

1 1

1.2 Мемлекеттік ор-
ган туралы жалпы 
ақпарат

1) Пошталық мекенжайы; 3,6 3,6
2) Электрондық пошта адресі;
3) Анықтамалық қызметтердің телефондары;
4) Мемлекеттік органның ережесі; 
Өкілеттілікті, міндеттерді жəне функция-
ларды анықтайтын заңдардың, нормативтік 
актілердің тізбесі; 
5) Басшыларының Т.А.Ə.А. (бар бол-
са) телефондардың нөмірлерін жəне 
электрондық пошта адрестерін көрсетумен, 
мемлекеттік органның ұйымдастырушылық 
иерархиясын көрсететін, графикалық схема 
түріндегі орталық аппараттың құрылымы;

(Соңы 18-бетте) 
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6) Басшыларының, Т.А.Ə.А. (бар бол-
са), телефондардың нөмірлерін жəне 
электрондық пошта адрестерін көрсетумен 
ведомствоға бағынышты жəне мемлекеттік 
органның құрылымдық бөлімшелердің тізбесі 
(олар болған кезде)

1.3 Мемлекеттік 
қызметтің имиджі

1) Мемлекет Басшысының жыл сайынғы 
Жолдауы (немесе ресми интернет-ресурсқа 
сілтемесі);
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2) Мемлекет Басшысының жыл сайынғы 
Жолдауын іске асыру жөніндегі іс-шаралар 
жоспарлары;
3) Мемлекет Басшысының жыл сайынғы 
Жолдауын іске асыру жөніндегі іс-шаралар 
Жоспарын іске асыру барысы туралы ақпарат 
(өз құзыреті шегінде);
4) Мемлекеттік органдар басшыларының 
дербес блогы (веб-күнделік) (немесе (http://
www.blogs.e.gov.kz/) ашық диалог порталында 
ЖАО басшысының блогына сілтемесі);
5) Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар-намыс кодексі, 
мемлекеттік қызметшілердің қызметтік 
этикасының ережелері туралы мемлекеттік 
қызмет позитивті имиджін қалыптастыру жəне 
нығайту туралы ақпарат;
6) Сыбайлас жемқорлық іс-қимылына қарсы 
қабылданатын шаралар туралы ақпарат

1.4 Нормативтік 
шығармашылық 
қызмет

1) Мемлекеттік органмен қабылданған 
нормативтік құқықтық актілер*;
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2) Ақпарат иеленуші əзірлейтін нормативтік 
құқықтық актілер жобаларының мəтіндерін, 
сондай-ақ түсіндірме жазбаларды, салыстыр-
ма кестелерді, ғылыми сараптамалардың 
қорытындыларын жəне жеке кəсіпкерлік 
субъектілерінің сараптама қорытындыларын*;
3) Кадрлық жəне қаржылық мəселелерді, 
ведомствоішілік жұмысты ұйымдастыру 
мəселелерін реттейтін құқықтық актілерді 
қоспағанда, құқықтық актілерді
4) Заң жобаларды талқылау функционалының 
бар болуы;

1.5 Мемлекеттік 
органның 
ағымдағы қызметі 
туралы ақпарат

1) Мемлекеттік орган қызметінің жоспар-
лары мен көрсеткіштері (Аумақтық даму 
бағдарламасы);
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2) Өңірлік даму бағдарламасын орындау 
туралы есебі
3) Мемлекеттік бағдарламалар (салалық 
бағдарламалар)
4) Мемлекеттік бағдарламаларды салалық 
бағдарламаларды, орындау туралы есептер 
(құзыреті шегінде)
5) Салалар бойынша өңірді əлеуметтк-
экономикалық дамыту қорытындылары 
(салалар бойынша жағдайы мен серпінін 
сипаттайтын статистикалық деректер мен 
көрсеткіштер)*;
6) Жергілікті атқарушы органдар қызметі тура-
лы Əкімнің есептері
7) Жұмыс тобы (бар болса) болып табылатын 
мемлекеттік орган консультативтiк-кеңесшi 
органдар қызметінің тиімділігін бағалаудың 
нəтижелері (кеңестері, комиссиялар);
8) жергілікті атқарушы органның қызметі ту-
ралы ақпараттық сипаттағы шолулар жəне 
аналитикалық баяндамалар;
9) Мемлекеттік саясатты іске асыру бойын-
ша ЖАО қызметінің тиімділігін бағалаудың 
нəтижелері;
10) Мемлекеттік орган қызметі мəселелері 
бойынша халықаралық ұйымдардың 
қорытындысы, сараптамалық бағалау, 
ұсынымдары жəне басқа да материалдары 
(бар болса);
11) Алқалық органдардың (бар болса) 
стенограммалары жəне (немесе) ашық 
мəжілістерінің хаттамалары;

1.6 Бюджетті орын-
дау *

1) Жергілікті атқарушы органның жұмыс 
істеуіне бөлінген бюджет қаражатының жалпы 
сомасы туралы бір жылға арналған ақпараты

1,5 1,5

2) Əлеуметтік маңызды жобаларға (мектеп-
тер, ауруханалар, балла-бақшалар жəне т.б.) 
бөлінген бюджеттік қаражаттарды пайдалану, 
оның ішінде оларды игеру туралы ақпарат
3) қаржылық бақылау мен мемлекеттік 
аудиттің қорытындысы

1.7 Конкурстар, тен-
дерлер өткізу

1) Мемлекеттік сатып алуларды реттейтін 
нормативтік құқықтық актілер;

2,4 2,4

2) Мемлекеттік сатып алулардың жылдық 
жоспары;
3) Мемлекеттік органмен жүргізілген 
ашық конкурстар, аукциондар, тендерлер, 
сондай-ақ бағынысты ұйымдармен оларды 
өткізудің шарттары, оларға жеке жəне заңды 
тұлғалардың қатысу тəртібі; конкурстық 
комиссия отырысының хаттамалары, 
қабылданған шешімге қарсылығы, шағымы, 
конкурстың нəтижесін қосқанда
4) Электрондық нысанда конкурс өткізілген 
жағдайда – мемлекеттік органмен өткізілетін, 
конкурс туралы порталда орналасқан 
хабарландырулардың электрондық 
мемлекеттік сатып алулардың тиісті 
беттерінде сілтемелердің болуы
5) Шетелдік мемлекетпен, халықаралық 
немесе шетелдік ұйыммен жəне (немесе) 
қормен (бар болса) берілген алынған жəне 
пайдаланылған гранттар туралы ақпараты

1.8 Кəсіпкерлікті 
қызметті 
мемлекеттік 
қолдау

1) Кəсіпкерлікті алғашқы бастаушыға көмек 
(жеке бизнесті ұйымдастырудың барлық 
кезеңдерінде кəсіпкерге көмек беретін 
ақпаратты талдау);
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2) Шағын жəне орта бизнесті 
макроқаржыландыру, субсидирлеу тура-
лы ақпарат (субсидияны алу шарттарын, 
талап етілетін құжаттарын көрсетумен, 
кəсіпкерлерге берілетін субсидиялар 
тізбесі; Субсидияны беретін, мемлекеттік 
органдардың байланыс телефондарын 
жəне мекенжайларын көрсетумен, оны алу 
процесін сипаттау);
3) Мамандандырылған ұйымдардың байла-
ныс деректерін көрсетумен ауыл шаруашы-
лығы өнімдерін сатып алу, өндіру, қайта 
өңдеу жəне іске асыру тəртібі туралы ақпарат;
4) Кəсіпкерлік мəселелері бойынша 
консультациялық кеңес беру (сұрақ қою 
мүмкіндігін беру жəне оған жауабын алу не-
месе пайдаланушылармен жиі қойылатын 
сұрақтарды орналастыру);
5) «Бизнестің жол картасы 2020» 
бағдарламасын іске асыру туралы ақпарат (өз 
құзыретінің шегінде)

1.9 Мемлекеттік 
қызметтерді, 
оның ішінде 
электрондық фор-
матта көрсету

1) «Мемлекеттік қызмет» бөлімінің бар болуы; 6 6
2) Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері 
бойынша мемлекеттік органның қызметі тура-
лы жыл сайынғы есебі;*
3) Мемлекеттік қызметтердің 
стандарттарының бар болуы;
4) Электрондық мемлекеттік қызметтердің 
регламенттердің бар болуы;
5) Мемлекеттік қызметтің паспорты
6) Ақпарат иеленуші əзірлейтін мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарының 
жəне регламенттеріннің жобаларын, сондай-
ақ олардың жария талқылануы аяқталғаны 
туралы есептерді
7) Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын 
қоғамдық бағалау нəтижелерін
8) Мемлекеттік қызметтің нəтижелерін 
шағымдау реті туралы ақпарат

1.10 Мемлекеттік ор-
гандарды кадрмен 
қамтамасыз ету

1) Мемлекеттік қызметке азаматтардың түсу 
тəртібін реттейтін, нормативтік құқықтық 
актілер (не ресми интернет-ресурста НҚА 
сілтемесі);
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2) Əкімшілік мемлекеттік қызметтің бос лауа-
зымдарына орналасуға жарияланған конкур-
стар туралы ақпарат
3) Мемлекеттік қызметтегі бос орындардарға 
орналасуға кандидаттарға біліктілік талаптар;
4)Бос орындарға орналасу мəселелері 
жөніндегі консультация беруге уəкілетті 
тұлғалардың Т.А.Ə.А. (бар болса), телефон 
нөмірлері, электрондық пошта адрестері.

1.11 Халықпен жұмыс 1) Мемлекеттік органда азаматтар-
ды қабылдау жəне олардың өтініштерін 
мемлекеттік органда қараудың тəртібін 
реттейтін нормативтік құқықтық актілер (не 
ресми Интернет-ресурта НҚА сілтемесі);
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2) Азаматтарды қабылдау кестесі мен азамат-
тарды қабылдау жəне олардың өтініштерін 
қарау мəселелері жөніндегі уəкілетті тұлға-
лардан ақпаратты алу мүмкіндігі олар арқылы 
берілетін азаматтарға байланыс телефондары
3) Азаматтар мен ұйымдардың өтініштерін 
шолулар (келіп түскен өтініштері жəне оларды 
қарау нəтижелері туралы кеңірек ақпараты);
4)Жауапты тұлғалардың байланыс деректерін 
көрсетумен, өтініштер қарау нəтижелері 
бойынша қабылданған шешімдерді шағым 
жасаудың тəртібі;
5) Сілтемесіне өтуін орналастырумен, «элек-
трондық үкімет» порталы арқылы электрон дық 
өтініштерін беру мүмкіндігі туралы ақпарат;
6) Халыққа сауалнамалары туралы деректері, 
ақпаратты алу үшін сауалнамалды жинақтау 
жəне талдау

1.12 Ақпараттық 
қолдау

1) Жаңалықтардың өзекті тізбегі (жаңалықтар 
мұрағатын құрумен);
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2) Мемлекеттік орган ресми оқиғаларының 
күнтізбесі;
3) Жергілікті атқарушы орган жүргізілуіндегі 
жалпы пайдаланудың, деректер қорының, 
тізілімдердің, тіркелімдердің ақпараттық 
жүйелер тізбесі; Ақпараттық жүйелердің арна-
луы, мақсаты, жəне өтуге сілтемесін орнала-
стырумен оларды пайдалану тəртібі туралы 
қысқаша ақпарат
4) Пайдалы сілтемелері (үкіметтік интер-
нет-ресурстары, «электрондық үкімет» веб-
порталы, заңнамалар деректер қоры)

1.13 Өңірлер туралы 
анықтамалық 
ақпарат

1) Өңірдің əлеуметтік-экономикалық паспорты; 4 4
2) Өңірдің өнеркəсібі. Өңірдің өнеркəсіптік 
кəсіпорындарының тізбесі мен байланыс 
деректерін көрсетумен, өнеркəсібінің жағдайы 
туралы ағымдағы ақпараты;
3)Ауыл шаруашылығы мен ветеринария. 
Өңірдің өнеркəсіптік кəсіпорындарының тізбе-
сі мен байланыс деректерін көрсетумен, сала-
сының жағдайы туралы ағымдағы ақпараты;
4) Инфрақұрылымы (көлік, байланыс, тұрғын 
үй жəне ТКШ). ағымдағы жағдайы, байланыс 
деректері туралы ақпарат;
5) Денсаулық сақтау (мекемелер, 
медициналық қызмет көрсету, санитарлық-
эпидемиологиялық қадағалау желісі);
6)Білім беру (мекемелер желісі, ауыл халқы 
үшін жеңілдіктер);
7) Мəдениет, дін, спорт жəне туризм. 
Ағымдағы жағдайы, байланыс деректері ту-
ралы ақпарат;
8) Өңірдің Инвестициялық мүмкіншіліктері 
(инвесторлық қолдау туралы ақпарат, инве-
стирлеуде керек жобалары туралы ақпара-
тымен инвесторларға арналған ақпараты.

1.14 Халықты 
əлеуметтік қорғау

1)Жұмысқа орналастыру (мемлекеттік қолдау 
шаралары, бос лауазымдық орындар туралы 
хабарлама);
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əлеуметтік көмек (азаматтардың жеке санат-
тарына, атаулы əлеуметтік көмек);
тұрғын-үй көмегі;
ҰОС қатысқандарды, мүгедектер, баллалар-
ды əлеуметтік қорғау;
3) уəкілетті органның балланыс деректері мен 
мемлекеттік қолдауды көрсетумен, халықтың 
көші-қоңы туралы мəліметтері;

(Соңы. Басы 15-17-беттерде) 1.15 Қазақстан Респуб-
ликасының «жа-
сыл экономикаға» 
көшуі бойынша 
тұжырымдамасы 
аясында жергілікті 
атқарушы орган 
қызметі

1) «Жасыл экономикаға» көшу мəселелері 
бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілері (не ресми интернет-ре-
сурста НҚА сілтемесі); .
2) «Жасыл экономикаға» Қазақстан Респуб-
ликасының көшуі бойынша шараларды іске 
асыруы жөніндегі жергілікті атқарушы орган 
қызметі туралы ақпарат (өз құзыреті шегінде)

БАРЛЫҒЫ 50

*Мəтінде оқылатын түрде орналастырылуы тиіс, мəліметтері жұлдызшамен белгіленген.

Ескертпе:
Сол немесе басқадай кемшіліктерді анықталған жерде бөлімнің салмақты мəнінен төменде 

атап өтілген кемшіліктерді анықтаған кезде, əрбір анықталған кемшіліктер үшін 0,1 балл 
мөлшерінде шегеру жүргізіледі, бірақ бөлімнің салмақты мəнінен 50 (елуден) астам емес, 
интернет-ресурстың əрбір тілдік нұсқаына 50 балл ға тең:

1 Ақпараттық толықтыру жеткіліксіздігі
- ұсынылған ақпараты жеткіліксіз (мəтіндері тақырыбына сай емес, ақпарат алу көзі 
көрсетілмеген) 
- интернет-ресурста өзектілендірілмеген нормативтік-құқықтық актілері орналасуының 
бар болуы (күші жойылған немесе құжаттың редакциясының ескіргені) 
- ақпараттық материалдарды уақтылы өзектілендіру 
- мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі мəтіндердің бірдейлестірілмеуі 
- материалда сілтемеленген, заңнамалық жəне нормативтік құқықтық актілер 
мəтіндеріне өту мүмкіндігінің болмауы 

Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдістемесіне 
16-қосымша

Мемлекеттік органның интернет-ресурсының мобилді нұсқасын бағалау

1-кесте. Орталық мемлекеттік органның интернет-ресурсының мобилді нұсқасын 
бағалау
№ 
р/с

Интернет-
ресурс 

бөлімінің 
атауы

Мемлекеттік органдардың интернет-ресур-
старында орналасатын индикаторларды 

сипаттау

Индикаторлар 
бар болған кезде 
қойылатын балл
Қазақ 
тілінде

Орыс 
тілінде

1.1 Мемлекеттік 
орган тура-
лы жалпы 
ақпарат

1) Пошталық мекенжайы; 2) Электрондық по-
шта адресі; 3) Анықтамалық қызметтердің 
телефондары; 4) (Басшыларының Т.А.Ə.А. 
(бар болса), телефондардың нөмірлерін жəне 
электрондық пошта адрестері орталық аппа-
рат басшыларының байланыс деректері; 5) 
мемлекеттік органның бөлімшерінің тізбесі, 
олардың басшыларының, Т.А.Ə.А. (бар болса), 
телефондардың нөмірлерін жəне электрондық 
пошта адрестері интернет-ресурстарына 
сілтемелерін (олар болған кезде).
6) Аумақтық бөлімшелерінің тізбесі, олардың 
басшыларының, Т.А.Ə.А. (бар болса), 
телефондардың нөмірлерін жəне электрондық 
пошта адрестері интернет-ресурстарына 
сілтемелерін (олар болған кезде).

6 6

1.2 Мемлекеттік 
қызметтерді, 
оның ішінде 
электрондық 
форматта 
көрсету

1) «Мемлекеттік қызмет» бөлімінің бар болуы 2) 
Мемлекеттік органмен көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтердің тізбесі Мемлекеттік қызметті алу ту-
ралы жадынамасы мынадай ақпараттан тұрады: 
3.1. мемлекеттік қызметті алудың нысаны; 3.2. 
жұмыс кестесі (egov порталы арқылы мемлекеттік 
кқрсетілетін қызметті алу кезінде, egov порталын-
да сілтемені орналастыру, оның ішінде AppStore 
немесе PlayMarket-те egov мобилді қосымшасын 
көшірмелеу үшін); 3.3. қажетті құжаттар; 3.4. 
қызметтердің бағасы жəне төлем тəртібі; 3.5. 
мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі; 3.6. 
мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелері
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1.3 Мемлекеттік 
органдар-
ды кадрмен 
қамтамасыз 
ету

1) Мемлекеттік органдағы бос лауазымдық орын-
дар туралы мəлімет; 2) Мемлекеттік қызметтегі 
бос орындардарға орналасуға кандидаттарға 
біліктілік талаптар; 3) Бос орындарға орнала-
су мəселелері жөніндегі консультация беруге 
уəкілетті тұлғалардың Т.А.Ə.А. (бар болса) теле-
фон нөмірлері, электрондық пошта адрестері.

3 3

1.4 Халықпен 
жұмыс

1) Азаматтарды қабылдау кестесі жəне уəкілетті 
өкілінің телефоны;
2) Азаматтарды қабылдау жəне олардың өтініш-
терін қарау мəселелері жөніндегі уəкілетті тұлға-
лардан ақпаратты алу мүмкіндігі олар арқылы 
берілетін азаматтарға байланыс телефондары; 
3) Жауапты тұлғалардың байланыс деректерін 
көрсетумен, өтініштер қарау нəтижелері бойын-
ша қабылданған шешімдерді шағым жасаудың 
тəртібі; 4) Кері байланыс түрі (пайдаланушыла-
рылармен ақпаратты жолдау нысанымен «Сұрақ-
жауап», сауалнамалар мен дауыс беру, жиі 
қойылатын сұрақтарға жауап, интернет-қабылдау 
жəне басқалары); 5) оның ішінде AppStore не-
месе PlayMarket-те egov мобилді қосымшасын 
көшірмелеу үшін egov порталында сілтемені 
орналастырумен, электрондық үкімет порталы 
арқылы электрондық өтініштерін беру мүмкіндігі 
туралы ақпарат

3 3

1.5 Ақпараттық 
қолдау

1) Жаңалықтардың өзекті тізбегі (жаңалықтар 
мұрағатын құрумен);

1 1

1.7 Халықты 
əлеуметтік 
қорғау

Жұмысқа орналасуға (Мемлекеттік қолдау, бос 
орындар туралы хабарландыру)

1 1

Барлығы 25 25
Сол немесе басқадай кемшіліктерді анықталған жерде бөлімнің салмақты мəнінен төменде 

атап өтілген кемшіліктерді анықтаған кезде, əрбір анықталған кемшіліктер үшін 0,1 балл 
мөлшерінде шегеру жүргізіледі, бірақ бөлімнің салмақты мəнінен 50 (елуден) астам емес:

1 Ақпараттық толықтыру жеткіліксіздігі
- ұсынылған ақпараты жеткіліксіз
- ақпараттық материалдарды уақытылы өзектіленбеген
- мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі мəтіндердің бірдейлестірілмеуі

2-кесте. Жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсының мобилді нұсқасын бағалау 

№ 
р/с

Интернет-
ресурс 

бөлімінің атауы
Описание индикаторов, размещаемых на ин-
тернет-ресурсах государственных органов

Индикаторлар 
бар болған 

кезде 
тағайындалатын 

балл
Қазақ 
тілінде

Орыс 
тілінде

1.1 Мемлекеттік ор-
ган туралы жал-
пы ақпарат

1) Пошталық мекенжайы;
2) Электрондық пошта адресі; 
3) Анықтамалық қызметтердің телефондары; 
4) (Басшыларының Т.А.Ə.А. (бар бол-
са), телефондардың нөмірлерін жəне 
электрондық пошта адрестері орталық аппарат 
басшыларының байланыс деректері; 
5) Басшыларының, Т.А.Ə.А. (бар болса), 
телефондардың нөмірлерін жəне электрондық 
пошта адрестері интернет-ресурстарына 
сілтемелерін (олар болған кезде) көрсетумен 
аумақтық бөлімшелердің тізбесі
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1.2 Кəсіпкерлікті 
қызметті 
мемлекеттік 
қолдау 

1) Кəсіпкерлікті алғашқы бастаушыға көмек (жеке 
бизнесті ұйымдастырудың барлық кезеңдерінде 
кəсіпкерге көмек беретін ақпарат); 
2) Шағын жəне орта бизнесті макроқаржылан-
дыру, субсидирлеу туралы ақпарат (субсидия-
ны алу шарттарын, талап етілетін құжаттарын 
көрсетумен, кəсіпкерлерге берілетін субсиди-
ялар тізбесі; Субсидияны беретін, мемлекеттік 
органдардың байланыс телефондарын жəне 
мекенжайларын көрсетумен, оны алу процесін 
сипаттау); 3) Мамандандырылған ұйымдардың 
байланыс деректерін көрсетумен ауыл шаруа-
шылығы өнімдерін сатып алу, өндіру, қайта 
өңдеу жəне іске асыру тəртібі туралы ақпарат; 
4) Кəсіпкерлік мəселелері бойынша 
консультациялық кеңес беру (сұрақ қою мүмкін-
дігін беру жəне оған жауабын алу немесе пай-
даланушылармен жиі қойылатын сұрақтарды 
орналастыру

2 2

1.3 Мемлекеттік 
қызметтерді, 
оның ішінде 
электрондық 
форматта 
көрсету

1) «Мемлекеттік қызмет» бөлімінің бар бо-
луы 2) Мемлекеттік органмен көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтердің тізбесі;
3) Мемлекеттік қызметті алу туралы жадынама-
сы мынадай ақпараттан тұрады:
3.1 мемлекеттік қызметті алудың нысаны;
3.2 жұмыс кестесі (egov порталы арқылы 
мемлекеттік кқрсетілетін қызметті алу кезінде, 
egov порталында сілтемені орналастыру, оның 
ішінде AppStore немесе PlayMarket-те egov 
мобилді қосымшасын көшірмелеу үшін); 3.3 
қажетті құжаттар;
3.4 қызметтердің бағасы жəне төлем тəртібі;
3.5 мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі;
3.6 мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелері.
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1.4 Мемлекеттік 
органдар-
ды кадрмен 
қамтамасыз ету

1) Мемлекеттік органдағы бос лауазымдық орын-
дар туралы мəлімет; 2) Мемлекеттік қызметтегі 
бос орындардарға орналасуға кандидаттарға 
біліктілік талаптар;
3) Бос орындарға орналасу мəселелері жөніндегі 
консультация беруге уəкілетті тұлғалардың 
Т.А.Ə.А. (бар болса) телефон нөмірлері, 
электрондық пошта адрестері.

3 3

1.5 Халықпен жұмыс 1) Азаматтарды қабылдау кестесі;
2) Азаматтарды қабылдау жəне олардың өтініш-
терін қарау мəселелері жөніндегі уəкілетті тұлға-
лардан ақпаратты алу мүмкіндігі олар арқылы 
берілетін азаматтарға байланыс телефондары;
3) Жауапты тұлғалардың байланыс деректерін 
көрсетумен, өтініштер қарау нəтижелері бойын-
ша қабылданған шешімдерді шағым жасаудың 
тəртібі; 
4) Кері байланыс түрі (пайдаланушыларылармен 
ақпаратты жолдау нысанымен «Сұрақ-жауап», 
сауалнамалар мен дауыс беру, жиі қойылатын 
сұрақтарға жауап, интернет-қабылдау жəне 
басқалары); 5) оның ішінде AppStore неме-
се PlayMarket-те egov мобилді қосымшасын 
көшірмелеу үшін egov порталында сілтемені 
орналастырумен, электрондық үкімет порталы 
арқылы электрондық өтініштерін беру мүмкіндігі 
туралы ақпарат.

3 3

1.6 Ақпараттық 
қолдау

1) Жаңалықтардың өзекті тізбегі (жаңалықтар 
мұрағатын құрумен).

1 1

1.7 Халықты 
əлеуметтік 
қорғау

1) Жұмысқа орналастыру (мемлекеттік қолдау 
шаралары, бос лауазымдық орындар туралы 
хабарлама).

1 1

 БАРЛЫҒЫ  25 25
Сол немесе басқадай кемшіліктерді анықталған жерде бөлімніңсалмақты мəнінен төменде 

атап өтілген кемшіліктерді анықтағанкезде, əрбір анықталған кемшіліктер үшін 0,1 балл 
мөлшеріндешегеру жүргізіледі, бірақ бөлімнің салмақты мəнінен 50 (елуден)астам емес:

1 Ақпараттық толықтыру жеткіліксіздігі
- ұсынылған ақпараты жеткіліксіз
- ақпараттық материалдарды уақтылы жаңғырту
- мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі мəтіндердің бірдейлестірілмеуі

Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдістемесіне 
17-қосымша

Жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен өтініштерін қарау бойынша бағалау 
өлшемдері

Өлшемнің атауы Үлесі
1 Шағымдар мен арыздарды қарау мерзімдерін сақтау 40 баллов
2 Сот шешімімен негізделген (сотпен қанағаттандырылған) жəне жоғарғы 

тұрған органмен қанағаттандырылған шағымдар мен арыздардың үлесі
40 баллов

3 Қанағаттандырылған шағымдар мен арыздардың үлесі 20 баллов
Барлығы 100 баллов

Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдістемесіне 
18-қосымша

Нысан

«Жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарын қарау сапасы» бағыты 
бойынша бағалау нəтижелері туралы қорытынды

_______________________________________________________ 
(орталық мемлекеттік/ 

жергілікті атқарушы органның атауы)

_________________ (есептік кезең

№ 
т/т

Бағалау өлшемдері Баллдар

1 Шағымдар мен арыздарды қарау мерзімдерін сақтау
2 Сот шешімімен негізделген (сотпен қанағаттандырылған) жəне жоғарғы 

тұрған органмен қанағаттандырылған шағымдар мен арыздардың үлесі)
3 Қанағаттандырылған шағымдар мен арыздардың үлесі
Жалпы баға:

Бағалау өлшемдері бойынша орталық мемлекеттік / жергілікті атқарушы органның қызметі 
тиімділігінің талдауы:

1. Шағымдар мен арыздарды қарау мерзімдерін сақтау;
2. Сот шешімімен негізделген (сотпен қанағаттандырылған) жəне жоғарғы тұрған органмен 

қанағаттандырылған шағымдар мен арыздардың үлесі;
3. Қанағаттандырылған шағымдар мен арыздардың үлесі.

Қорытындылар мен ұсыныстар.
__________________________________________________________________

Уəкілетті органның басшысы ____________ _________________________ 
                (қолы)            (қолдың мағынасын ашу) 
«____» ______________ 20 ___ ж.

Мемлекеттік органдардың азаматтармен өзара іс-қимылын бағалау əдістемесіне 
19-қосымша

Нысан
Мемлекеттік органның азаматтармен өзара іс-қимылы

бағалау нəтижелері туралы қорытынды
______________________________________

(орталық мемлекеттік /жергілікті атқарушы
органның атауы)

________________
(есептік кезең) 

№ Бағалау бағыттары Баға
1 Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасы
2 Мемлекеттік органдардың ашықтығы
3 Жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарын қарау сапасы

Жалпы баға
Бағалау бағыттары бойынша орталық мемлекеттік /жергілікті атқарушы органның қызметі 

тиімділігінің талдауы:
1. «Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасы» бағыты бойынша;
2. «Мемлекеттік органдардың ашықтығы»;
3. «Жеке жəне заңды тұлғалардың шағымдары мен арыздарын қарау сапасы» бағыты 

бойынша.

Қорытындылар мен ұсыныстар:

Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі
Төрағасының орынбасары  ___________ _______________________
         (қолы)    (қолдың мағынасын ашу)

ҚазақстанРеспубликасы Мемлекеттік 
қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа
қарсыіс-қимыл агенттігінің мемлекеттік
көрсетілетін қызметтердің сапасын
бағалауға жəне бақылауға жауапты 
құрылымдық бөлімшенің басшысы  ___________ _______________________
   (қолы)    (қолдың мағынасын ашу)
«____» __________ 20__ ж.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 28 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16160 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 5 желтоқсан               №695              Астана қаласы 

«Қазақстан Республикасының 
Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына

өзгеріс енгізу туралы 

(Жалғасы. Басы 23, 25, 27, 32-нөмірлерде)
Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасы

Функционалдық топ
 Функционалдық кіші топ

 Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
 Бағдарлама

 Кіші бағдарлама
 Атауы

   007  Ақпараттық жүйелер құру
   014  Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бой-

ынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау
   016  Жеміс-жидек дақылдарының жəне жүзімнің көп жылдық 

көшеттерін отырғызу жəне өсіруді қамтамасыз ету
   017  Қазақстандық мақта талшығының жəне шитті мақта сапасын 

сараптау
   018  Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру
   019  Инновациялық тəжірибені тарату жəне енгізу жөніндегі 

қызметтер
   020  Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік 

шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын артты-
руды жəне көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге 
қажетті жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар-
материалдық құндылықтардың құнын арзандатуды субси-
диялау

   021  Малды қолдан ұрықтандыратын, мал шаруашылығы өнiмi 
мен шикiзатын дайындайтын мемлекеттік пункттердi, ауыл 
шаруашылығы малын соятын алаңдарды, пестицидтердi, улы 
химикаттарды жəне олардың ыдыстарын арнайы сақтау орын-
дарын (көмiндiлердi) ұстау жəне жөндеу

   024  Малды қолдан ұрықтандыратын, мал шаруашылығы өнiмi 
мен шикiзатын дайындайтын мемлекеттік пункттердi, ауыл 
шаруашылығы малын соятын алаңдарды, пестицидтердi, улы 
химикаттарды жəне олардың ыдыстарын арнайы сақтау орын-
дарын (көмiндiлердi) салу жəне реконструкциялау

   028  Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды 
тасымалдау бойынша қызметтер

   029  Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне 
қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар

   030  Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы 
мен диагностикасына арналған ветеринариялық препараттар-
ды, олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі 
қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды 
жəне аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) 
ұйымдастыру

   031  Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу 
үшін ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар мен атри-
буттарды, жануарға арналған ветеринариялық паспортты 
орталықтандырып сатып алу жəне оларды аудандардың 
(облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы ор-
гандарына тасымалдау (жеткізу)

   037  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту 
бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу 
үшін бюджеттік кредиттер беру

    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   038  Жануарлар ауруларының диагностикасы, профилактикасы, жа-

нуарларды емдеу, өңдеу үшін қолданылатын ветеринариялық 
жəне зоогигиеналық мақсаттағы атрибуттарды жəне 
бұйымдарды сатып алу, сақтау жəне тасымалдау

   041  Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді 
қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге 
арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) 
жəне биопрепараттардың құнын арзандату

   045  Тұқымдық жəне көшет отырғызылатын материалдың сорттық 
жəне себу сапаларын анықтау

   046  Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл 
шаруашылығы, мелиоративтік жəне жол-құрылыс машиналары 
мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу жəне тіркеу

   047  Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын суб-
сидиялау

   048  Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өсіру
   050  Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркəсіптік кешен 

субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   051  Агроөнеркəсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын 

кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау
   053  Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал 

шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыруды 
субсидиялау

   054  Агроөнеркəсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға 
есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген 
қосылған құн салығының сомасын субсидиялау

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   055  Агроөнеркəсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру 

жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік жəне лизингтік 
міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субси-
диялау

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   056  Ауыл шаруашылығы малын, техниканы жəне технологиялық 

жабдықты сатып алуды кредиттеу, сондай-ақ лизинг беру 
кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   057  Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден 

өткізілетін өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін са-
тып алуға жұмсайтын өңдеуші кəсіпорындардың шығындарын 
субсидиялау

   058  Өсімдік шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден 
өткізілетін өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін са-
тып алуға жұмсайтын өңдеуші кəсіпорындардың шығындарын 
субсидиялау

   059  Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру одақтарының 
ауыл шаруашылығы кооперативтерінің ішкі аудитін жүргізуге 
арналған шығындарын субсидиялау

   060  Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара 
кепілдендіру

   061  Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағадарламасы шеңберінде микроқаржы ұйымдарының 
операциялық шығындарын субсидиялау

   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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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 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 немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  800   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария жəне 
ветеринариялық бақылау бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде ветеринария жəне ветеринариялық 
бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   004  Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс 

істеуін қамтамасыз ету
   005  Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
   006  Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды жəне жоюды 

ұйымдастыру
   007  Алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың, жану-

арлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне 
өтеу

   008  Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша 
ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

   009  Ауыл шаруашылығы жануарларын сəйкестендіру жөніндегі 
іс-шараларды өткізу

   010  Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   047  Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына 

қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған 
(зарарсыздандырылған) жəне қайта өңделген жануарлардың, 
жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын 
иелеріне өтеу

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 
іс-шаралар өткізу

   106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу 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 немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

 2    Су шаруашылығы
  212   Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
   241  «Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 

мемлекеттік кəсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту
   254  Су ресурстарын тиімді басқару
    100 Суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйінің мониторингі 

жəне оны бағалау
    101 Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық жəне 

республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану 
жəне олардың техникалық жағдайына мониторинг жасау

    102 Табиғат қорғауға су жіберуді жүргізу
    103 Су ресурстарын қорғау жəне ұтымды пайдалану 
    112 Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік 

құрылыстардың ерекше апатты учаскелерін күрделі жөндеу 
жəне қалпына келтіру

    113 Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды 
салу жəне реконструкциялау

    115 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 
бюджеттеріне жерүсті су ресурстарын ұлғайтуға берілетін ны-
саналы даму трансферттері

   261  Су бөлу жөнінде уағдаластыққа сəйкес трансшекаралық 
өзендердің ағындысын шекаралас елдерден келуін қамтамсыз 
ету

    100 Трансшекаралық суды ұтымды пайдалану жəне қорғау, су 
қарым-қатынастарын реттеу мəсселелері жөнінде шекаралас 
мемлекеттермен ынтымақтастықты ұйымдастыру

   268  Ирригациялық жəне дренаждық жүйелерді жетілдіру
    004 Cыртқы қарыздар есебiнен
    016 Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп 

қаржыландыру есебінен
  254   Облыстың табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды рет-

теу басқармасы
   002  Су қорғау аймақтары мен су объектiлерi белдеулерiн белгiлеу
   003  Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының 

жұмыс істеуін қамтамасыз ету
   004  Ерекше авариялы су шаруашылығы құрылыстары мен 

гидромелиорациялық жүйелердi қалпына келтiру
   068  Жерүсті су ресурстарын ұлғайту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  255   Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы
   068  Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының 

жұмыс істеуін қамтамасыз ету
   069  Ерекше авариялы су шаруашылығы құрылыстары мен 

гидромелиорациялық жүйелердi қалпына келтiру
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жол-

дары басқармасы
   097  Жерүсті су ресурстарын ұлғайту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  354   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресур-

стар жəне табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
   002  Суды қорғау аймақтарын, белдеулерін жəне ауыз сумен 

қаматамасыз ету көздерін санитарлық қорғау, аймақтарын 
белгілеу

   003  Жергілікті маңызы бар авариялық қаупi ерекше республикалық 
маңызы бар су шаруашылығы құрылыстары мен 
гидромелиорациялық жүйелердi қалпына келтiру

   009  Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету

   068  Жерүсті су ресурстарын ұлғайту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  375   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл 

шаруашылығы басқармасы
   024  Есіл өзенінің учаскесінде биологиялық мелиорациялау
  700   Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта жəне су 

ресурстары басқармасы
   005  Су қорғау аймақтары мен су объектiлерi белдеулерiн белгiлеу
   006  Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының 

жұмыс істеуін қамтамасыз ету
   007  Ерекше авариялы су шаруашылығы құрылыстары мен 

гидромелиорациялық жүйелердi қалпына келтiру
  737   Облыстың ауыл шаруашылығы жəне ветеринария басқармасы
   068  Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының 

жұмыс істеуін қамтамасыз ету
   069  Ерекше авариялы су шаруашылығы құрылыстары мен 

гидромелиорациялық жүйелердi қалпына келтiру
 3    Орман шаруашылығы
  212   Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
   256  Орман ресурстары мен жануарлар əлемін сақтау мен дамыту-

ды басқару, қамтамасыз ету
    100 Табиғи қорық қоры нысандарын сақтауды қамтамасыз ету
    101 Орман ресурстарын сақтау, өсімін молайту жəне тиімді пайда-

лануды қамтамасыз ету
    102 Жануарлар əлемі ресурстарын сақтау, өсімін молайту жəне 

тиімді пайдалануды қамтамасыз ету
    104 Орман шаруашылығы, жануарлар əлемі мен ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін 
салу жəне реконструкциялау

    105 Ақмола облысының бюджетіне «Шортанды - Щучинск» 
учаскесінде «Астана - Щучинск» автомобиль жолының бой-
ында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

    111 Орман шаруашылығы жəне жануарлар əлемі саласындағы 
ведомтволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары

  254   Облыстың табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды рет-
теу басқармасы

   005  Ормандарды сақтау, қорғау, молайту жəне орман өсiру
   006  Жануарлар дүниесін қорғау 
   009  «Шортанды - Щучинск» учаскесінде «Астана – Щучинск» авто-

мобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   021  Орман шаруашылығы объектілерін дамыту
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жол-

дары басқармасы
   035  Орман шаруашылығы объектілерін дамыту
  288   Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы
   035  Орман шаруашылығы объектілерін дамыту
  354   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресур-

стар жəне табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
   016  «Жасыл белдеуді» салу
  700   Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта жəне су 

ресурстары басқармасы
   008  Ормандарды сақтау, қорғау, молайту жəне орман өсіру
   009  Жануарлар дүниесін қорғау
 4    Балық шаруашылығы
  255   Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы
   034  Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын арттыруды суб-

сидиялау
  349   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл 

шаруашылығы жəне ветеринария басқармасы
   005  Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын арттыруды суб-

сидиялау
  375   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл 

шаруашылығы басқармасы
   005  Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын арттыруды суб-

сидиялау
  737   Облыстың ауыл шаруашылығы жəне ветеринария басқармасы
   034  Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын арттыруды суб-

сидиялау
 5    Қоршаған ортаны қорғау
  241   Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
   016  Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер
   020  Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту
   034  «Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдаманы жəне 

«Жасыл көпір» серіктестік бағдарламасын іске асыру
    006 Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру 

есебінен
   037  Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру жəне жақсарту

(Жалғасы 19-бетте) 
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(Жалғасы 20-бетте) 

    100 Халықаралық келісімдерді, конвенцияларды жəне хаттама-
ларды іске асыру шеңберінде іс-шараларды жүзеге асыру 
жөніндегі қызметтер

    102 Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ақпараттық қамтамасыз 
ету мақсаттарды іске асыру бойынша қызметтер

    103 Табиғи жəне техногенді ластануларды жою
    104 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу жəне реконструк-

циялау
    106 Өндіріс жəне тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрының 

жүргізуін ұйымдастыру
   039  Гидрометеорологиялық жəне экологиялық мониторингті да-

мыту
    100 Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу
    102 Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу
  254   Облыстың табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды рет-

теу басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   008  Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 
   010  Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күтіп-ұстау жəне қорғау
   011  ІІ, ІІІ, ІV санат объектілеріне мемлекеттiк экологиялық сарап-

тама жүргізу
   012  Ақпараттық жүйелер құру
   013  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   017  Табиғатты қорғау іс-шараларын іске асыру
   022  Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту
   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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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 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 немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   022  Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту
  279   Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы
   027  Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жол-

дары басқармасы
   036  Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту
  288   Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы
   022  Қоршаған ортаны қорғау объетілерін дамыту
  354   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресур-

стар жəне табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   004  Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 
   005  Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту
   006  Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күтіп-ұстау жəне қорғау
   007  ІІ, ІІІ, ІV санат объектілеріне мемлекеттiк экологиялық сарап-

тама жүргізу
   008  Ақпараттық жүйелер құру
   012  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   019  Табиғатты қорғау іс-шараларын 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 немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

  694   Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы
   007  Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін мо-

лайту
    100 «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің қызметін 

қамтамасыз ету
    101 «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің күрделі 

шығыстары
  700   Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта жəне су 

ресурстары басқармасы
   011  Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күтіп-ұстау жəне қорғау
   012  ІІ, ІІІ жəне ІV санаттар объектілеріне мемлекеттiк экологиялық 

сараптама жүргізу
   017  Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар
   022  Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту
 6    Жер қатынастары
  212   Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
   259  Жер ресурстары туралы ақпаратқа қолжетімділікті арттыру
    100 Мемлекеттік жер кадастры мəліметтерін қалыптастыру
    101 Топографиялық-геодезиялық жəне картографиялық өнімдерді 

жəне олардың сақталуын қамтамасыз ету
  251   Облыстың жер қатынастары басқармасы
   001  Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Жер қатынастарын реттеу
   007  Жер учаскелерiнiң меншiк иелерiне немесе жер 

пайдаланушыларға келтiрiлген залалдарды өтеу
   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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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 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 немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  255   Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 
   063  Жер учаскелерiнiң меншiк иелерiне немесе жер 

пайдаланушыларға келтiрiлген залалдарды өтеу
   064  Жер қатынастарын реттеу
  351   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жер 

қатынастары басқармасы
   001  Республикалық маңызы бар қала, астана аумағында жер 

қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Жер қатынастарын реттеу
   004  Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
   005  Ауыл шаруашылығы алқаптарын бiр түрден екiншiсiне ауысты-

ру жөнiндегi жұмыстар
   006  Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру
   007  Жер учаскелерiнiң меншiк иелерiне немесе жер 

пайдаланушыларға келтiрiлген залалдарды өтеу
   008  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 немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

  391   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жердiң пай-
даланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау 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 немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

  394   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жер 
қатынастары жəне жердің пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау басқармасы

   001  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында 
жер қатынастары жəне жердің пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылауды реттеу 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  Жер қатынастарын реттеу
   005  Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
   006  Ауыл шаруашылығы алқаптарын бiр түрден екiншiсiне ауысты-

ру жөнiндегi жұмыстар
   007  Елдi мекендердi жер-шаруашылық тұрғысынан орналастыру
   008  Жер учаскелерiнiң меншiк иелерiне немесе жер 

пайдаланушыларға келтiрiлген залалдарды өтеу
   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 немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

  463   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары 
бөлімі

   001  Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер 
қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ауыл шаруашылығы алқаптарын бiр түрден екiншiсiне ауысты-
ру жөнiндегi жұмыстар

   003  Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру
   004  Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
   005  Ақпараттық жүйелер құру
   006  Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар 

қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң 
шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

   007  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары

   039  Ақмола облысының бюджетіне Астана қаласының жасыл 
желекті аймағын құру үшін мəжбүрлеп оқшаулаған кезде 
жер пайдаланушылар немесе жер телімдерінің иелеріне 
шығындарды өтеу

   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 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 транс-
ферттер

   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

  477   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 
шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

   008  Ауыл шаруашылығы алқаптарын бiр түрден екiншiсiне ауысты-
ру жөнiндегi жұмыстар

   009  Елдi мекендердi жерге жəне шаруашылық жағынан орнала-
стыру

   010  Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
   011  Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар 

қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң 
шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

  486   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, 
сəулет жəне қала құрылысы бөлімі

   005  Ауыл шаруашылығы алқаптарын бiр түрден екiншiсiне ауысты-
ру жөнiндегi жұмыстар

   006  Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру
   007  Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
   008  Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар 

қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың 
шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

  498   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары 
жəне ауыл шаруашылығы бөлімі

   008  Ауыл шаруашылығы алқаптарын бiр түрден екiншiсiне ауысты-
ру жөнiндегi жұмыстар

   009  Елдi мекендердi жер - шаруашылық орналастыру
   010  Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
   011  Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар 

қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың 
шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

  725   Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 
басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау 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 резерв есебінен 

іс-шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу 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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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 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 немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  729   Облыстың жер инспекциясы басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын 

бақылау 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 резерв есебінен 

іс-шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу 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 транс-
ферттер

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму транс-
ферттер

   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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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 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 немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

 9    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған орта-
ны қорғау жəне жер қатынастары саласындағы басқа да 
қызметтер

  212   Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
   001  Ауыл шаруашылығы, табиғатты пайдалану жəне жер ресур-

старын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару 
    100 Ауыл шаруашылығы, табиғатты пайдалану жəне жер ресур-

старын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару
    103 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнің 

ақпараттық-аналитикалық, социологиялық, нормативтік 
əдістемелік қамтамасыз ету

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жəне 
мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

    105 Салықтық жəне өзге де берешектерді өтеу
    111 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 

күрделі шығыстары 
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізу
   101  Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-шаралар 

өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   105  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу 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

   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 транс-
ферттер

   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

   264  Облыстық бюджеттерге нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне 
жаппай кəсіпкерлікті дамытуға кредит беру

  241   Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
   038  Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту 
    100 БҰҰ Климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясының 

жəне оған Киото хаттамасының ережелерін орындау бойын-
ша қызметтер

  243   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
   034  Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер
  255   Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы
   022  Агроөнеркəсiптiк кешен өнiмiнің саудасы бойынша көтерме 

базарлар ұйымдастыру
   025  Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру 
   040  Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-

техникалық жабдықтау үшін, қызметкелердің жеке қорғану 
заттарың, аспаптарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды 
жəне инвентарды орталықтандырып сатып алу

  258   Облыстың экономика жəне бюджеттік жоспарлау басқармасы
   007  Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру 
  265   Облыстың кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп басқармасы
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру 
  266   Облыстың кəсіпкерлік жəне индустриалдық-инновациялық 

даму басқармасы
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  275   Облыстың кəсіпкерлік басқармасы
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  278   Облыстың кəсіпкерлік жəне сауда басқармасы
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  289   Облыстың кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  299   Облыстың экономика жəне қаржы басқармасы
   013  Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  349   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл 

шаруашылығы жəне ветеринария басқармасы
   023  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  357   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика 

жəне бюджеттік жоспарлау басқармасы
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  364   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кəсіпкерлік 

жəне өнеркəсіп басқармасы
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  371   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика 

жəне коммуналдық шаруашылық басқармасы
   021  Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау
  375   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл 

шаруашылығы басқармасы
   023  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру 
  386   Астана қаласының энергетика басқармасы
   021  Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау
  453   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне 

бюджеттік жоспарлау бөлімі
   006  Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   099  Мамандарға əлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шаралар-

ды іске асыру
  454   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне 

ауыл шаруашылығы бөлімі
   009  Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   099  Мамандарға əлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шаралар-

ды іске асыру
  458   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомо-
биль жолдары бөлімі

   052  Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау
  459   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне 

қаржы бөлімі
   018  Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   099  Мамандарға əлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шаралар-

ды іске асыру
  460   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 

шаруашылығы, ветеринария жəне жер қатынастары бөлімі
   004  Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   099  Мамандарға əлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шаралар-

ды іске асыру
  462   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 

шаруашылығы бөлімі
   008  Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   099  Мамандарға əлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шаралар-

ды іске асыру
  474   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 

шаруашылығы жəне ветеринария бөлімі
   009  Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға 

берілетін бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   099  Мамандарға əлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шаралар-

ды іске асыру
  475   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік, ауыл 

шаруашылығы жəне ветеринария бөлімі
   009  Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға 

берілетін бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   099  Мамандарға əлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шаралар-

ды іске асыру
  477   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 

шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі
   004  Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   099  Мамандарға əлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шаралар-

ды іске асыру
  483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   061  Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау
  487   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі
   052  Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау

(Жалғасы. Басы 18-бетте) 
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  490   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолда-
ры бөлімі

   052  Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау
  492   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   052  Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау
  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, құрылыс, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
жəне автомобиль жолдары бөлімі

   052  Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау
  496   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспек-

циясы жəне коммуналдық шаруашылық бөлімі
   052  Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау
  497   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- 

коммуналдық шаруашылық бөлімі
   052  Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау
  498   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары 

жəне ауыл шаруашылығы бөлімі
   004  Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   099  Мамандарға əлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шаралар-

ды іске асыру
  701   Облыстың кəсіпкерлік, сауда жəне туризм басқармасы
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  719   Облыстың ветеринария басқармасы
   025  Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  723   Облыстың кəсіпкерлік, индустриялды-инновациялық даму 

жəне туризм басқармасы
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  727   Облыстың экономика басқармасы
   007  Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  737   Облыстың ауыл шаруашылығы жəне ветеринария басқармасы
   022  Агроөнеркəсiптiк кешен өнiмiнің саудасы бойынша көтерме 

базарлар ұйымдастыру
   025  Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
   040  Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-

техникалық жабдықтау үшін, қызметкелердің жеке қорғану 
заттарың, аспаптарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды 
жəне инвентарды орталықтандырып сатып алу

11     Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі
 1    Өнеркəсiп
  241   Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
   040  Мұнай-газ химиясы өнеркəсібін жəне жер қойнауын 

пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды 
дамыту

    102 Жер қойнауын пайдалануға келісімшарттардағы жергілікті 
қамту серпінін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азамат-
тарын оқыту бойынша келісімшарттық міндеттемелерді талдау 

  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі

   057  Өнеркəсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы 
ғылыми зерттеулер

   090  Өнеркəсіп салаларының дамуына жəрдемдесу жəне 
өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

    100 «Өнімділік-2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді 
құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды 
қолдау

    103 Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарыққа экспортын 
ілгерілетуге жəрдемдесу

    104 Индустрияландыру картасы жобаларының тұсаукесері бойын-
ша Мемлекет басшысының қатысуымен Телекөпір өткізу

    105 Жергілікті қамтуды дамытуға жəрдемдесу
    107 Экономиканың басым секторларын дамыту саласындағы 

ақпараттық-талдамалық жəне консультациялық қызметтер
  723   Облыстың кəсіпкерлік, индустриялды-инновациялық даму 

жəне туризм басқармасы
   016  «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағының 

инфрақұрылымын дамыту
 2    Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі
  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 

министрлігі
   225  Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметін жетілдіру іс-

шараларын іске асыру
    100 Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі саласындағы 

нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру
   237  Сынақ зертханасын жаңғырту үшін «Қазақ құрылыс жəне 

сəулет ғылыми-зерттеу жəне жобалау институты» АҚ 
жарғылық капиталын ұлғайту

  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде құрлыс саласындағы мемлекеттік саясат-

ты іске асыру жөніндегі қызметтер
   005  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   023  Ақпараттық жүйелер құру
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   050  Төтенше жағдайлар нəтижесінде зардап шеккен əлеуметтік 

сала объектілерін жəне азаматтардың тұрғын үйлерін қалпына 
келтіру жөніндегі іс-шаралар

   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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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 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 немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  272   Облыстың сəулет жəне қала құрылысы басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде сəулет жəне қала құрылысы саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын жəне елді 

мекендердің бас жоспарларын əзірлеу
   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
   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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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 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 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 
жолдары басқармасы

   095  Төтенше жағдайлар нəтижесінде зардап шеккен əлеуметтік 
сала объектілерін жəне азаматтардың тұрғын үйлерін қалпына 
келтіру жөніндегі іс-шаралар

  288   Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде құрлыс, сəулет жəне қала құрылысы 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   004  Қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын жəне елді 

мекендердің бас жоспарларын əзірлеу
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   050  Төтенше жағдайлар нəтижесінде зардап шеккен əлеуметтік 

сала объектілерін жəне азаматтардың тұрғын үйлерін қалпына 
келтіру жөніндегі іс-шаралар

   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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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 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 немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  365   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сəулет жəне 
қала құрылысы басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде сəулет жəне құрылысы саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   002  Елді мекендердегі құрылыстардың бас жоспарын əзірлеу
   003  Ақпараттық жүйелер құру
   004  Алматы қаласының қала маңы аймағының Бас жоспарын 

əзірлеу
   005  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   006  Астана қаласының қала маңы аймағы аумағының қала 

құрылысын жоспарлау кешендік схемасын əзірлеу
   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 немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

  373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс 
басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясат-
ты іске асыру жөніндегі қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізу
   106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу 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 немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

  390   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік 
сəулет-құрылыс бақылауы басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылау 
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 немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

  466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс бөлімі

   001  Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының жəне елді 
мекендерінің сəулеттік бейнесін жақсарту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жəне ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла жəне тиімді қала 
құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   013  Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схе-

маларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, 
кенттердің жəне өзге де ауылдық елді мекендердің бас жо-
спарларын əзірлеу

   015  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу 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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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

  467   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
   001  Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік сая-

сатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   014  Ақпараттық жүйелер құру
   017  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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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

  468   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет жəне қала 
құрылысы бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде сəулет жəне қала құрылысы саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын жəне 

елді мекендердің бас жоспарларын əзірлеу
   004  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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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

  472   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет 
жəне қала құрылысы бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   013  Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схе-

маларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, 
кенттердің жəне өзге де ауылдық елді мекендердің бас жо-
спарларын əзірлеу

   015  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу 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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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

  486   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, 
сəулет жəне қала құрылысы бөлімі

   004  Аудан аумағының қала құрылысын дамыту жəне елді 
мекендердің бас жоспарларының схемаларын əзірлеу

  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, құрылыс, 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
жəне автомобиль жолдары бөлімі

   005  Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схема-
ларын жəне елді мекендердің бас жоспарларын əзірлеу

  724   Облыстың мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылауы басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылау 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
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(Жалғасы. Басы 18-20-беттерде) 

(Жалғасы 22-бетте) 

   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерв есебінен 
іс-шаралар өткізу

   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу 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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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 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 немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  728   Облыстың мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылау жəне лицен-
зиялау басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде сəулет-құрылыс бақылау жəне лицензия-
лау 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 резерв есебінен 

іс-шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу 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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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 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 немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

 9    Өнеркəсiп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі 
саласындағы өзге де қызметтер

  247   Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрлігі

   006  Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету
  277   Облыстың өнеркəсіп жəне индустриалдық-инновациялық даму 

басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде өнеркəсіп жəне индустриалдық-

инновациялық даму мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   004  Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 

шеңберінде іс-шаралар 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 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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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 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 немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

12     Көлiк жəне коммуникация
 1    Автомобиль көлiгi
  123   Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ əкімінің аппараты
   012  Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауыл-

дарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының 
инфрақұрылымын дамыту

   013  Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, 
ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету

   045  Елді-мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі 
жəне орташа жөндеу

  124   Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің 
аппараты

   012  Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, 
ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу жəне рекон-
струкциялау

   013  Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, 
ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету

   045  Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, 
ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі жəне 
орташа жөндеу

  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі

   003  Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту
    004 Cыртқы қарыздар есебiнен
    005 Ішкі көздер есебінен
    016 Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды қоса 

қаржыландыру есебінен
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін ныса-

налы трансферт есебінен
   091  Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу жəне 

олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыру 

    100 Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі, 
орташа жəне ағымдағы жөндеу, күтіп-ұстау, көгалдандыру, 
диагностикалау жəне аспаптық құралдармен тексеру

    101 Жол-құрылыс жəне жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын 
қамтамасыз ету

    102 Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу жəне 
күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі 
қызметтер

    103 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 
бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін 
нысаналы даму трансферттері

    104 Облыстық бюджеттерге көлiк инфрақұрылымының басым 
жобаларын қаржыландыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы 
трансферттер

    106 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 
бюджеттерiне жер учаскелерін мемлекет мұқтажы үшін алып 
қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   233  Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша 
міндеттемелерін орындау

  268   Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары 
басқармасы

   002  Көлік инфрақұрылымын дамыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   003  Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
   007  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 

көлік инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   025  Облыстық автомобиль жолдарын жəне елді-мекендердің 

көшелерін күрделі жəне орташа жөндеу
   027  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға 
берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   028  Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жол-

дары басқармасы
   038  Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
   039  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 

көлік инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   042  Көлік инфрақұрылымын дамыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   082  Облыстық автомобиль жолдарын жəне елді-мекендердің 

көшелерін күрделі жəне орташа жөндеу
   090  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға 
берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   091  Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  348   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 

көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы
   007  Көлік инфрақұрылымын дамыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   010  Елді-мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі 

жəне орташа жөндеу
   016  Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
  384   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 

көлігі басқармасы
   010  Көлік инфрақұрылымын дамыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  385   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың автомобиль 

жолдары басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде Автомобиль жолдары саласында 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Көлік инфрақұрылымын дамыту
    005 Ішкі қарыздар есебінен
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   004  Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
   007  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   008  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   009  Елді-мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі 

жəне орташа жөндеу
   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 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 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

  458   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомо-
биль жолдары бөлімі

   022  Көлік инфрақұрылымын дамыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   023  Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
   045  Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жəне елді-

мекендердің көшелерін күрделі жəне орташа жөндеу
   051  Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын 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, автомобиль 
жолдары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   026  Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
   027  Көлік инфрақұрылымын дамыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   028  Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жəне елді-

мекендердің көшелерін күрделі жəне орташа жөндеу
   032  Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын 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
   022  Көлік инфрақұрылымын дамыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   023  Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
   025  Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

   045  Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жəне елді-
мекендердің көшелерін күрделі жəне орташа жөндеу

  490   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолда-
ры бөлімі

   022  Көлік инфрақұрылымын дамыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   023  Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
   025  Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   045  Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жəне елді-

мекендердің көшелерін күрделі жəне орташа жөндеу
  492   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   020  Көлік инфрақұрылымын дамыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   023  Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
   025  Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   045  Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жəне елді-

мекендердің көшелерін күрделі жəне орташа жөндеу
  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, құрылыс, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
жəне автомобиль жолдары бөлімі

   022  Көлік инфрақұрылымын дамыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   023  Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
   034  Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   045  Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жəне елді-

мекендердің көшелерін күрделі жəне орташа жөндеу
 3    Су көлiгi
  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 

министрлігі
   092  Су көлігін жəне су инфрақұрылымын ұстау, дамыту
    100 Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз 

ету жəне шлюздерді күтіп-ұстау
    101 Ішкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жіктеуді жəне 

олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету
  354   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресур-

стар жəне табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
   020  Астана қаласының əкімшілік-аумақтық шекарасы шегінде Есіл 

өзенінің кеме қатынасы учаскесінде су жолы жұмыстарын 
жүргізуді қамтамасыз ету

 4    Əуе көлiгi
  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 

министрлігі
   013  Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау
   093  Азаматтық авиацияны жəне əуе көлігін дамыту
    104 Шығыс Қазақстан облысының бюджетіне əуе көлігінің 

инфрақұрылымын дамуына арналған нысаналы даму 
трансферттері

  268   Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары 
басқармасы

   004  Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тұрақты 
ішкі əуетасымалдарды субсидиялау

   029  Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының бюджетіне əуе 
көлігінің инфрақұрылымын дамуына арналған нысаналы даму 
трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жол-

дары басқармасы
   041  Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тұрақты 

ішкі əуетасымалдарды субсидиялау
  348   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 

көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы
   014  Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тұрақты 

ішкі əуе тасымалдарын субсидиялау
  384   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 

көлігі басқармасы
   014  Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тұрақты 

ішкі əуе тасымалдарын субсидиялау
  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, құрылыс, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
жəне автомобиль жолдары бөлімі

   051  Əуе көлігінің инфрақұрылымын дамуы
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 5    Темiр жол көлiгi
  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 

министрлігі
   015  Əлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша 

теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау
   212  Əлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушы-

лар тасымалдаушының жəне вагондар (контейнерлер) 
операторының вагондарды сатып алуын несиелеуде немесе 
қаржы лизингінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау

   213  Қалалық рельстік көліктің дамуын қамтамасыз ету
    102 Алматы қаласының бюджетіне метрополитен салуға заңды 

тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысана-
лы даму трансферттері

   219  «ҚДБ-лизинг» АҚ арқылы жолаушылар вагон паркін жаңартуын 
қаржыландыру үшін кейіннен «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-
ның кредиттеу «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 
кредиттеу

  348   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 
көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы

   019  Метрополитен салуға заңды тұлғалардың жарғылық капита-
лын ұлғайту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   027  Алматы қаласында метрополитен салу
 9    Көлiк жəне коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер
  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 

министрлігі
   016  Астана қаласының бюджетіне «Жаңа көлік жүйесі» жобасын 

іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

   085  Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу жəне рекон-
струкциялау

  245   Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар 
министрлігі

   001  Байланыс, ақпараттандыру жəне ақпарат саласында 
мемлекеттік саясатты қалыптастыру жəне іске асыру

    100 Байланыс, ақпараттандыру жəне ақпарат саласында уəкілетті 
органның қызметін қамтамасыз ету

    102 Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын 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

    110 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің күрделі 
шығыстары

    111 Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар 
министрлігінің күрделі шығыстары

   002  «Электрондық үкіметті», инфокоммуникациялық 
инфрақұрылымды жəне ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

    100 Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн 
қамтамасыз ету

    101 Орталық мемлекеттiк жəне жергiлiктi атқарушы органдардың 
ақпараттық технологияларды қолдану қызметiнiң тиiмдiлiгiне 
бағалау жүргiзу жөнiндегі қызметтер

    102 «Электрондық үкiмет» шеңберiнде халықты оқыту бойынша 
қызметтер

    103 Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жеке жəне заңды 
тұлғаларға «бір терезе» қағидаты бойынша мемлекеттiк 
қызметтерді көрсетуі жөнiндегi қызметiн ұйымдастыру

    104 Қазақстан Республикасының орбиталық-жиiлiк ресурсын 
халықаралық-құқықтық қорғау жəне үйлестiру

    105 Ауылдағы байланыс операторларының əмбебап байланыс 
қызметтерiн ұсыну бойынша залалдарын субсидиялау

    107 Радиожиiлiк спектрiнiң жəне радиоэлектрондық құралдардың 
мониторингi жүйесiн техникалық сүйемелдеу

   004  Цифрлық телерадиохабарды енгізу жəне дамыту үшін «Зерде» 
ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ жарғылық капи-
талын ұлғайту

   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 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

   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 транс-
ферттер

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

  247   Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрлігі

   007  Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру жəне 
оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін 
салу үшін «Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы» АҚ 
жарғылық капиталын ұлғайту

   008  Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
   010  Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету жəне 

пайдалануды кеңейту
    100 Ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету
    101 Байқоңыр» кешенінің Ресей Федерациясының жалдайтын 

құрамда кірмейтін объектілерін кəдеге жаратуды, қайта 
құнарландыруды жəне жөндеуді ұйымдастыру

    102 Мемлекеттік органдар мен ұйымдарға Қазақстан 
Республикасының Жерді қашықтықтан зонттау жүйесінен алы-
натын ғарыштық суреттерді ұсыну бойынша қызметтер

    103 «Байқоңыр» кешенінің Ресей Федерациясы жалдайтын 
құрамға кірмеген жəне ол құрамнан шығарылған объектілерінің 
сақталуын қамтамасыз ету

    104 Үкіметаралық келісім шеңберінде бюджеттік кредитке қызмет 
көрсету бойынша агент банктердің көрсететін қызметтеріне 
ақы төлеу

  268   Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары 
басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде көлік жəне коммуникация саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   005  Əлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар 
бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау

   006  Ақпараттық жүйелер құру
   011  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу 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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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 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 немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   080  Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын 

құру
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жол-

дары басқармасы
   043  Əлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар 

бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау
   080  Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын 

құру
  288   Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы
   080  Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын 

құру
  348   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 

көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі жəне автомобиль жол-

дары саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   005  Қалалық жолаушылар көлігін диспетчерлік басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін пайдалануды қамтамасыз ету
   006  Қоғамдық көлік жұмыстарының мониторингін жəне бақылауды 

қамтамасыз ету
   008  Метрополитендегі жолаушылар тасымалын субсидиялау
   009  Əлеуметтiк маңызы бар iшкi қатынастар бойынша жолаушы-

лар тасымалдарын субсидиялау
   011  Жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын салу жəне ре-

конструкциялау
   015  «Жаңа көлік жүйесі» жобасын іске асыру үшін заңды 

тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   080  Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын 

құру
   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 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 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

  373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс 
басқармасы

   025  Көлік инфрақұрылымын дамыту
   080  Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын 

құру
  384   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 

көлігі басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі саласында мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Əлеуметтiк маңызы бар iшкi қатынастар бойынша жолаушы-

лар тасымалдарын субсидиялау
   005  Қалалық жолаушылар көлігін диспетчерлік басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін пайдалануды қамтамасыз ету
   006  Қоғамдық көлік жұмыстарының мониторингін жəне бақылауды 

қамтамасыз ету
   007  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   008  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   009  Метрополитендегі жолаушылар тасымалын субсидиялау
   011  Жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын салу жəне ре-

конструкциялау
   015  «Жаңа көлік жүйесі» жобасын іске асыру үшін заңды 

тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   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 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 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

  385   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың автомобиль 
жолдары басқармасы

   080  Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын 
құру

  458   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомо-
биль жолдары бөлімі

   024  Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық 
жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

   037  Əлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы 
жəне ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымал-
дарын субсидиялау

  466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс бөлімі

   080  Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын 
құру

  467   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
   080  Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын 

құру
  472   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет 

жəне қала құрылысы бөлімі
   080  Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын 

құру
  483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   029  Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы жəне ауданiшiлiк 
қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

   030  Əлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы 
жəне ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымал-
дарын субсидиялау

   046  Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын 
құру

  485   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі 
жəне автомобиль жолдары бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі жəне автомобиль жол-
дары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   024  Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық 

жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
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   037  Əлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы 
жəне ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымал-
дарын субсидиялау

   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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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

  490   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолда-
ры бөлімі

   024  Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық 
жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

   037  Əлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы 
жəне ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымал-
дарын субсидиялау

  492   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   024  Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық 
жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

   037  Əлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы 
жəне ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымал-
дарын субсидиялау

  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, құрылыс, 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
жəне автомобиль жолдары бөлімі

   024  Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы жəне ауданiшiлiк 
қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

   039  Əлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы 
жəне ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымал-
дарын субсидиялау

   080  Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын 
құру

13     Басқалар
 1    Экономикалық қызметтерді реттеу
  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 

министрлігі
   061  Техникалық реттеу жəне метрология саласындағы көрсетілетін 

қызметтер
   204  Инвестициялар тарту үшін жағдай жасау
    100 Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға 

жəрдемдесу
    101 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 

бюджеттеріне арнайы экономикалық аймақтардың, 
индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің 
инфрақұрылымын дамыту үшін берілетін нысаналы даму 
трансферттері 

    103 Қазақстанның салалық бəсекеге қабілеттілігін арттыру стра-
тегиясы

  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   040  Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық 

аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын 
дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  280   Облыстың индустриалдық-инновациялық даму басқармасы
   040  Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық 

аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын 
дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жол-

дары басқармасы
   037  Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық 

аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын 
дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  288   Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы
   040  Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық 

аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын 
дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  371   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика 

жəне коммуналдық шаруашылық басқармасы
   040  Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық 

аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын 
дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс 

басқармасы
   040  Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық 

аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын 
дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  386   Астана қаласының энергетика басқармасы
   040  Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық 

аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын 
дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 3    Кəсiпкерлiк қызметтi қолдау жəне бəсекелестікті қорғау
  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 

министрлігі
   072  Қазақстанның салалық бəсекеге қабілеттілігін арттыру стра-

тегиясы
   220  Ұлттық экономиканың бəсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын 

қамтамасыз ету үшін «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» 
АҚ кредиттеу

  243   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
   048  Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 

бюджеттерiне облыс орталықтарында, Астана, Алматы, 
Түркістан, Семей қалаларында жəне моноқалаларда 
кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесуге кредит беру

   049  Ұлттық экономиканың бəсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын 
қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат 
қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

   087  «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды 
іске асыру

    100 Кəсіпкерлік əлеуетті сауықтыру жəне күшейту 
    101 Оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерге ақы 

төлеу
    102 Кəсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету
    105 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 

бюджеттеріне индустриялық инфрақұрылымды дамытуға 
республикалық бюджет қаражаты есебінен берілетін нысана-
лы даму трансферттері

  265   Облыстың кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп басқармасы
   004  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті қолдау
   010  Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» 

кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
   011  Кəсіпкерлік қызметті қолдау
   013  Шағын жəне орта бизнесті қаржыландыру жəне ауыл халқына 

шағын кредит беру үшін «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ-ның еншілес 
ұйымдарына кредит беру

   014  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша 
пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

   015  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын жəне орта бизне-
ске кредиттерді ішінара кепілдендіру

   016  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді 
сервистік қолдау

   027  Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара 
кепілдендіру

   069  Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кəсіпкерлікті 
дамытуға жəрдемдесуге кредит беру

    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  266   Облыстың кəсіпкерлік жəне индустриалдық-инновациялық 

даму басқармасы
   005  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті қолдау
   007  Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға «Даму» 

кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
   008  Кəсіпкерлік қызметті қолдау 
   009  Шағын жəне орта бизнесті қаржыландыру жəне ауыл 

тұрғындарына микро кредит беру үшін «ҚазАгро» Ұлттық 
басқарушы холдингі» АҚ-ның еншілес ұйымдарына кредит 
беру

   010  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша 
пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

   011  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын жəне орта бизне-
ске кредиттерді ішінара кепілдендіру

   012  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді 
сервистік қолдау

   027  Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара 
кепілдендіру

   028  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды 
іске асыру

   051  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   069  Моноқалаларда, кіші қалаларда жəне ауылдық елді мекендер-

де кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесуге кредит беру
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   051  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  275   Облыстың кəсіпкерлік басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті дамыту саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   005  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті қолдау
   006  Кəсіпкерлік қызметті қолдау
   008  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша 
пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

   010  Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға «Даму» 
кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру

   011  Шағын жəне орта бизнесті қаржыландыру жəне ауыл 
тұрғындарына микро кредит беру үшін «ҚазАгро» ұлттық 
басқарушы холдингі» АҚ-ның еншілес ұйымдарына кредит 
беру

   015  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын жəне орта бизне-
ске кредиттерді ішінара кепілдендіру

   016  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді 
сервистік қолдау

   027  Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара 
кепілдендіру

   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары

   069  Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кəсіпкерлікті 
дамытуға жəрдемдесуге 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 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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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 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 немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  278   Облыстың кəсіпкерлік жəне сауда басқармасы
   004  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті қолдау
   005  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді 
сервистік қолдау

   006  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша 
пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

   007  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын жəне орта бизне-
ске кредиттерді ішінара кепілдендіру

   008  Кəсіпкерлік қызметті қолдау
   015  Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға «Даму» 

кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
   027  Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-

ту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара 
кепілдендіру

   069  Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кəсіпкерлікті 
дамытуға жəрдемдесуге кредит беру

    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  279   Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы
   024  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   052  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму 
трансферттерi

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  280   Облыстың индустриалдық-инновациялық даму басқармасы
   006  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   007  Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» 

кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
   009  Шағын жəне орта бизнесті қаржыландыру жəне ауыл халқына 

шағын кредит беру үшін «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ-ның еншілес ұйымдарына кредит беру

   052  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
бюджеттерiне «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті 
қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде 
индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысана-
лы даму трансферттерi

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жол-

дары басқармасы
   058  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  288   Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы
   051  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   052  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму 
трансферттерi

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  289   Облыстың кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы
   005  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті қолдау
   006  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша 
пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау

   007  Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» 
кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру

   008  Кəсіпкерлік қызметті қолдау
   009  Шағын жəне орта бизнесті қаржыландыру жəне ауыл халқына 

шағын кредит беру үшін «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ-ның еншілес ұйымдарына кредит беру

   015  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын жəне орта бизне-
ске кредиттерді ішінара кепілдендіру

   016  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді 
сервистік қолдау

   027  Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара 
кепілдендіру

   069  Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кəсіпкерлікті 
дамытуға жəрдемдесуге кредит беру

    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  348   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 

көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы

   020  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  364   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кəсіпкерлік 

жəне өнеркəсіп басқармасы
   002  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті қолдау
   003  Кəсіпкерлік қызметті қолдау
   010  «Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
   013  Шағын жəне орта бизнесті қаржыландыру жəне ауыл халқына 

шағын кредит беру үшін «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ-ның еншілес 
ұйымдарына кредит беру

   017  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша 
пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау

   018  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын жəне орта бизне-
ске кредиттерді ішінара кепілдендіру

   019  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді 
сервистік қолдау

   027  Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара 
кепілдендіру

   069  Астанада кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесуге кредит беру
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  367   Астана қаласының коммуналдық шаруашылық басқармасы
   020  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  371   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика 

жəне коммуналдық шаруашылық басқармасы
   020  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс 

басқармасы
   020  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін ныса-

налы трансферт есебінен
  385   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың автомобиль 

жолдары басқармасы
   020  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  386   Астана қаласының энергетика басқармасы
   020  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  393   Алматы қаласының кəсіпкерлік жəне индустриалды-

инновациялық даму басқармасы 
   005  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті қолдау
   007  «Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
   017  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша 
пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау

   018  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын жəне орта бизне-
ске кредиттерді ішінара кепілдендіру

   019  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді 
сервистік қолдау

   027  Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара 
кепілдендіру

   069  Республикалық маңызы бар қалада кəсіпкерлікті дамытуға 
жəрдемдесуге кредит беру

    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  397   Астана қаласының инвестициялар жəне даму басқармасы
   002  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  454   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне 

ауыл шаруашылығы бөлімі
   006  Кəсіпкерлік қызметті қолдау
   011  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті қолдау
   016  Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» 

кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
  458   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомо-
биль жолдары бөлімі

   055  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, қала 

құрылысы жəне құрылыс бөлімі
   026  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  467   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
   026  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  469   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік бөлімі
   001  Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті дамыту саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Кəсіпкерлік қызметті қолдау
   004  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   007  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті қолдау
   016  Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» 

кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
   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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   127  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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

  472   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет 
жəне қала құрылысы бөлімі

   026  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  475   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік, ауыл 

шаруашылығы жəне ветеринария бөлімі
   014  Кəсіпкерлік қызметті қолдау
   015  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті қолдау
  482   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне 

туризм бөлімі
   006  Кəсіпкерлік қызметті қолдау
   007  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті қолдау
   016  Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» 

кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
  493   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік, 

өнеркəсіп жəне туризм бөлімі
   006  Кəсіпкерлік қызметті қолдау
   007  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті қолдау
   016  Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» 

кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру

  494   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне 
өнеркəсіп бөлімі

   006  Кəсіпкерлік қызметті қолдау
   007  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті қолдау
  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, құрылыс, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
жəне автомобиль жолдары бөлімі

   055  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  701   Облыстың кəсіпкерлік, сауда жəне туризм басқармасы
   005  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті қолдау
   006  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді 
сервистік қолдау

   007  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша 
пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау

   008  Кəсіпкерлік қызметті қолдау
   009  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын жəне орта бизне-
ске кредиттерді ішінара кепілдендіру

   011  Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» 
кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру

   027  Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара 
кепілдендіру

   069  Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кəсіпкерлікті 
дамытуға жəрдемдесуге кредит беру

    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  723   Облыстың кəсіпкерлік, индустриялды-инновациялық даму 

жəне туризм басқармасы
   005  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті қолдау
   007  Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға «Даму» 

кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
   008  Кəсіпкерлік қызметті қолдау 
   009  Шағын жəне орта бизнесті қаржыландыру жəне ауыл 

тұрғындарына микро кредит беру үшін «ҚазАгро» Ұлттық 
басқарушы холдингі» АҚ-ның еншілес ұйымдарына кредит 
беру

   010  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша 
пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау

   011  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын жəне орта бизне-
ске кредиттерді ішінара кепілдендіру

   012  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді 
сервистік қолдау

   027  Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара 
кепілдендіру

   069  Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кəсіпкерлікті 
дамытуға жəрдемдесуге кредит беру

    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 9    Басқалар
  120   Облыс əкімінің аппараты
   008  «Ақпараттық технологиялар орталығы» мемлекеттік 

мекемесінің қызметін қамтамасыз ету
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
  121   Республикалық маңызы бар қала, астана əкімінің аппараты
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
  122   Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
  123   Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ əкімінің аппараты
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   049  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде моноқалаларды ағымдағы жайластыру 

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  124   Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің 
аппараты

   025  Жаңа бастамаларға арналған шығыстар
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді 
жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

  201   Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
   120  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  204   Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi
   006  Өкілдік шығындар
   120  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  208   Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
   120  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  212   Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
   120  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  213   Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтiк 

қорғау министрлiгi
   120  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  217   Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
   005  Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына қаражаттарды 

аударуды ұйымдастыру
   010  Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві 
    100 Қазақстан Республикасының жəне басқа мемлекеттердің 

аумағындағы табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жоюға арналған Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің төтенше резерві 

    101 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резерві

    102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің соттар шешімдері бойынша 
міндеттемелерді орындауға арналған резерві

    103 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резерві

    104 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi
   011  Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау
   012  Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша 

қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві
   042  Жаңа бастамаларға арналған шығыстар
   099  «Астана» халықаралық қаржы орталығының əкімшілігі» АҚ-ға 

нысаналы аударым
   120  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  221   Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгi
   120  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  225   Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі
   120  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  226   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
   120  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  240   Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі
   120  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  241   Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
   120  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 

министрлігі
   120  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
   205  Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын 

қамтамасыз ету
    100 Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне 

ақы төлеу
    101 Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер
    102 Инновациялық гранттар беру
    103 «Инновациялық технологиялар паркі» дербес кластерлік 

қорының жұмыс істеуі жəне дамуы жөніндегі қызметтер
   217  Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық 

дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасының жобаларын қаржыландыру үшін «Қазақстан 
Даму Банкі» АҚ кейіннен кредит беру жолымен, «Бəйтерек» 
ұлттық басқарушы холдингі» АҚ арқылы кредит беру

   231  Алдын ала жəне аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін 
«Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік 
қоғамына бюджеттік кредит беру

  243   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
   062  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

   065  «Астана ЭКСПО-2017» ұлттық компаниясы» АҚ-ға нысана-
лы аударым

   080 Əлеуметтік секторда жəне тұрғын-үй коммуналдық 
шаруашылығында жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-
жекеменшік əріптестік тетігі бойынша өңірлерге мемлекеттік-
жекеменшік əріптестік жобаларын дайындау барысында 
консультативтік көмек көрсету бойынша қызметтер

   082  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде моноқалаларда жəне өңірлерде іс-шараларды 
іске асыру 

    100 Облыстық бюджеттерге шағын жəне моноқалалардағы 
бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін 
нысаналы даму трансферттері

    102 Облыстық бюджеттерге Өңірлерді дамытудың 2020 
жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік 
инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму 
трансферттері

  245   Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар 
министрлігі

   120  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  246   Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам 
министрлігі

   120  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  247   Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрлігі

   012  Жұмылдыру дайындығы, жұмылдыру жəне мемлекеттік 
материалдық резервті қалыптастыру іс-шараларын іске асыру

    100 Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру 
жөніндегі қызметтер

    101 Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру жəне сақтау
   120  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  251   Облыстың жер қатынастары басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  252   Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі 

істер органы
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   049  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  254   Облыстың табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды рет-

теу басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  255   Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  256   Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне əлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
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   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  257   Облыстың қаржы басқармасы
   005  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   012  Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi
    100 Облыс аумағындағы табиғи жəне техногендік сипаттағы 

төтенше жағдайларды жоюға арналған облыстық жергілікті 
атқарушы органының төтенше резерві 

    101 Шұғыл шығындарға арналған облыстық жергілікті атқарушы 
органының резерві

    102 Соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға 
арналған облыстық жергілікті атқарушы органының резерві

   047  Жаңа бастамаларға арналған шығыстар
   050  Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiнің 

қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған облыстық 
жергілікті атқарушы органының резервi

   064  Жергілікті 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

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  258   Облыстың экономика жəне бюджеттік жоспарлау басқармасы
   003  Жергілікті 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

   008  Жаңа бастамаларға арналған шығыстар
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  259   Облыстың архивтер жəне құжаттама басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  261   Облыстың білім басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  262   Облыстың мəдениет басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  263   Облыстың ішкі саясат басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  264   Облыстың тілдерді дамыту басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  265   Облыстың кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп басқармасы
   007  Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 

шеңберінде іс-шаралар іске асыру
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   067  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін кредит-

тер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
   068  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  266   Облыстың кəсіпкерлік жəне индустриалдық-инновациялық 

даму басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде кəсіпкерлік жəне индустриалдық-

инновациялық қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   004  Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 

шеңберінде іс-шаралар іске асыру
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   067  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін кредит-

тер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
   068  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
   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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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 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 немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  268   Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары 
басқармасы

   037  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   084  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 

моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 
асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 

асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  269   Облыстың дін істері басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  270   Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   077  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін 
берілетін нысаналы даму трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   078  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   084  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 

моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 
асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 

асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  272   Облыстың сəулет жəне қала құрылысы басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  273   Облыстың мəдениет, архивтер жəне құжаттама басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  274   Облыстың мемлекеттік активтер жəне сатып алу басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  275   Облыстың кəсіпкерлік басқармасы
   004  Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 

шеңберінде іс-шараларды іске асыру
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   067  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін кредит-

тер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
   068  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  277   Облыстың өнеркəсіп жəне индустриалдық-инновациялық даму 

басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  278   Облыстың кəсіпкерлік жəне сауда басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті жəне сауданы дамыту 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   067  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін банктердің 

кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау 
жəне кепілдік беру

   068  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
   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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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 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 немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

  279   Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы

   035  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін 
берілетін нысаналы даму трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   037  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   084  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 

моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 
асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 

асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  280   Облыстың индустриалдық-инновациялық даму басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде индустриялық-инновациялық қызметті да-

мыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   005  Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 

шеңберінде іс-шараларды іске асыру
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
   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 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 транс-
ферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 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 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 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 жол-
дары басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   077  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін 
берілетін нысаналы даму трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   078  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   084  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 
асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 

асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   087  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  283   Облыстың жастар саясаты мəселелерi жөніндегі басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  284   Облыстың туризм басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  285   Облыстың дене шынықтыру жəне спорт басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  286   Облыстың туризм жəне сыртқы байланыстар басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  288   Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   077  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін 
берілетін нысаналы даму трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   078  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   084  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 
асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 

асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  289   Облыстың кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   067  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін банктердің 

кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау 
жəне кепілдік беру

   068  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  295   Облыстың еңбек саласындағы бақылау басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  296   Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  297   Облыстың еңбек басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  298   Облыстың мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасы 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  299   Облыстың экономика жəне қаржы басқармасы
   005  Жаңа бастамаларға арналған шығыстар
   012  Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi
    100 Облыс аумағындағы табиғи жəне техногендік сипаттағы 

төтенше жағдайларды жоюға арналған облыстың жергілікті 
атқарушы органның төтенше резерві 

    101 Шұғыл шығындарға арналған облыстың жергілікті атқарушы 
органының резерві

    102 Соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға 
арналған облыстық жергілікті атқарушы органның резерві

   050  Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiнің 
қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған облыстық 
жергілікті атқарушы органының резервi

   064  Жергілікті 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

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  347   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет 
жəне архивтер басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  348   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 
көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  349   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл 
шаруашылығы жəне ветеринария басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  351   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жер 
қатынастары басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  352   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен 
қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық 
сақтау басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  354   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресур-
стар жəне табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  355   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен 
қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  356   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы 
басқармасы

   012  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   013  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 
атқарушы органының резервi

    100 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағындағы 
табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды 
жоюға арналған республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың жергілікті атқарушы органының төтенше резерві 

    101 Шұғыл шығындарға арналған республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының резерві

    102 Соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға 
арналған республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
жергілікті атқарушы органының резерві

   020  Алматы қаласында қатты тұрмыстық қалдықтарды бөлек жи-
нау жүйесін енгізу үшін кредит беру

   021  Алматы қаласында «Медеу» БТСК» КМК «Медеу» биік таулы 
спорт кешенін энергия үнемдеу технологиясы жүйесін енгізу 
үшін кредит беру

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  357   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика 
жəне бюджеттік жоспарлау басқармасы

   003  Жергілікті 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

   006  Жаңа бастамаларға арналған шығыстар
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  360   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім 

басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  362   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат 

басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  363   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тілдерді да-

мыту басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  364   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кəсіпкерлік 

жəне өнеркəсіп басқармасы
   007  Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 

шеңберінде іс-шараларды іске асыру
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  365   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сəулет жəне 

қала құрылысы басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  367   Астана қаласының коммуналдық шаруашылық басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  369   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дін істері 

басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  371   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика 
жəне коммуналдық шаруашылық басқармасы

   018  «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық 
аймағының инфрақұрылымын дамыту

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс 
басқармасы

   026  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
ту бағдарламасы шеңберінде əлеуметтік-мəдени нысандарын 
сейсмикалық күшейту жəне күрделі жөндеу

   031  Əкімшілік ғимараттар кешенін салу
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  374   Астана қаласының тұрғын үй басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  375   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл 

шаруашылығы басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  377   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жастар сая-

саты мəселелері басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  381   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене 

шынықтыру жəне спорт басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  382   Астана қаласының тұрғын үй инспекциясы басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  383   Алматы қаласының Тұрғын үй жəне тұрғын үй инспекциясы 

басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  384   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 

көлігі басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту 
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  385   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың автомобиль 

жолдары басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту 
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  386   Астана қаласының энергетика басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  388   Алматы қаласының Мемлекеттік еңбек инспекциясы жəне 

көші-қон басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
  390   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік 

сəулет-құрылыс бақылауы басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  391   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жердiң пай-

даланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  393   Алматы қаласының кəсіпкерлік жəне индустриалды-

инновациялық даму басқармасы 
   001  Жергілікті деңгейде кəсіпкерлік жəне индустриалдық-

инновациялық қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   004  Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 

шеңберінде іс-шараларды іске асыру
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
   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 немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

  394   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жер 
қатынастары жəне жердің пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  395   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен 
қамту, еңбек жəне əлеуметтік қорғау басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  396   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет, 
мұрағаттар жəне құжаттама басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  397   Астана қаласының инвестициялар жəне даму басқармасы
   001  Халықаралық деңгейдегі жаңа астана ретінде Астана 

қаласының бəсекеге қабілеттілігінің тұрақты өсуін қамтамасыз 
ету жəне имиджін арттыру бойынша мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   003  Ақпараттық жүйелер құру
   004  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   005  Астана қаласының инновация қызметінің дамуын камтамасыз 

ету жөніндегі қызметтер
   007  Қызмет көрсету саласындағы мамандарды дайындау бойынша 

қысқамерзімді курстарды ұйымдастыру
   008  Индустриалдық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
   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 немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-
шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық 
маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына 
іс-шаралар өткізу

  398   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық 
мүлік жəне мемлекеттік сатып алу басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  399   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың туризм жəне 
сыртқы байланыстар басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  451   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту 
жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі

   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау
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  452   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
   012  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті 

атқарушы органының резерві 
    100 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағындағы 

табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды 
жоюға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
жергілікті атқарушы органының төтенше резерві 

    101 Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

    102 Соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға 
арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті 
атқарушы органының резерві

   014  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   050  Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық 
округтер бюджеттерінің қолма-қол ақша тапшылығын жабуға 
арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті 
атқарушы органының резервi

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  453   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне 
бюджеттік жоспарлау бөлімі

   003  Жергілікті 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

   007  Жаңа бастамаларға арналған шығыстар
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  454   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне 

ауыл шаруашылығы бөлімі
   033  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін кредит-

тер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
   034  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   035  Моноқалаларда кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу - 

кəсіпкерлікке оқыту
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  455   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне 

тілдерді дамыту бөлімі
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  456   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  457   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет, тілдерді 

дамыту, дене шынықтыру жəне спорт бөлімі
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  458   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомо-
биль жолдары бөлімі

   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   043  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   044  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 

асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  459   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне 

қаржы бөлімі
   008  Жергілікті 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

   012  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті 
атқарушы органының резерві 

    100 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағындағы 
табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды 
жоюға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
жергілікті атқарушы органының төтенше резерві 

    101 Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

    102 Соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға 
арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті 
атқарушы органының резерві

   014  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   019  Жаңа бастамаларға арналған шығыстар
   050  Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық 

округтер бюджеттерінің қолма-қол ақша тапшылығын жабуға 
арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті 
атқарушы органының резервi

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  460   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 
шаруашылығы, ветеринария жəне жер қатынастары бөлімі

   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
жөніндегі шараларды іске асыруда ауылдық округтарды жай-
ластыру мəселелерін шешу үшін іс-шараларды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  462   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 

шаруашылығы бөлімі
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  463   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары 

бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  464   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
   041  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  465   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру 

жəне спорт бөлімі
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс бөлімі

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   077  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 

асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  467   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   077  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 

асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  468   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет жəне қала 

құрылысы бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  469   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік бөлімі
   035  Моноқалаларда кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу - 

кəсіпкерлікке оқыту
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  470   Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат жəне 

тілдерді дамыту бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
  471   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене 

шынықтыру жəне спорт бөлімі
   041  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  472   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет 

жəне қала құрылысы бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   077  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 

асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  473   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария 

бөлімі
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  474   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 
шаруашылығы жəне ветеринария бөлімі

   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  475   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік, ауыл 

шаруашылығы жəне ветеринария бөлімі
   033  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін кредит-

тер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
   035  Моноқалаларда кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу - 

кəсіпкерлікке оқыту
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  477   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 

шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  478   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, 

мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  479   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспек-

циясы бөлімі 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  480   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) туризм бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  482   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне 

туризм бөлімі
   033  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін кредит-

тер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
   034  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   035  Моноқалаларда кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу - 

кəсіпкерлікке оқыту
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   042  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   043  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру
   044  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 

асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  485   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі 

жəне автомобиль жолдары бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  486   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, 

сəулет жəне қала құрылысы бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  487   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   043  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   044  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 

асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  489   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік актив-

тер жəне сатып алу бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  490   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолда-
ры бөлімі

   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   043  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   044  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 

асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  491   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй 

қатынастары бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  492   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   043  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   044  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 

асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  493   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік, 

өнеркəсіп жəне туризм бөлімі
   033  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін кредиттер бойын-

ша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
   034  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   035  Моноқалаларда кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу - 

кəсіпкерлікке оқыту
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  494   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне 

өнеркəсіп бөлімі
   033  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін кредит-

тер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
   034  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   035  Моноқалаларда кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу - 

кəсіпкерлікке оқыту
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, құрылыс, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
жəне автомобиль жолдары бөлімі

   043  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   044  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   046  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 

асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  496   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспек-

циясы жəне коммуналдық шаруашылық бөлімі
   043  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   044  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   045  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 

асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  497   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- 

коммуналдық шаруашылық бөлімі
   043  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   044  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   045  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 

асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  498   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары 

жəне ауыл шаруашылығы бөлімі
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  499   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал 
актілерін тіркеу бөлімі 

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  623   Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

   003  Астана қаласының бюджетіне мемлекеттік əкімшілік 
қызметшілердің еңбекақысын жаңа жүйе бойынша арттыруға 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   120  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  694   Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы
   008  Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының 

объектілерін салу жəне реконструкциялау
  700   Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта жəне су 

ресурстары басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  701   Облыстың кəсіпкерлік, сауда жəне туризм басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   067  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін банктердің 

кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау 
жəне кепілдік беру

   068  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  718   Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту 
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  719   Облыстың ветеринария басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  723   Облыстың кəсіпкерлік, индустриялды-инновациялық даму 

жəне туризм басқармасы
   004  Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 

шеңберінде іс-шаралар іске асыру
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   067  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін банктердің 

кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау 
жəне кепілдік беру

   068  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  724   Облыстың мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылауы басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  725   Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 

басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 
  727   Облыстың экономика басқармасы
   003  Жергілікті 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

   008  Жаңа бастамаларға арналған шығыстар
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  728   Облыстың мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылау жəне лицен-

зиялау басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  729   Облыстың жер инспекциясы басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  730   Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоныр» 

кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету 
басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  733   Облыстың мемлекеттік сатып алу жəне коммуналдық меншік 
басқармасы 

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  734   Облыстың тілдерді дамыту, архивтер мен құжаттама 
басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  735   Облыстың сыртқы байланыстар жəне туризм басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  736   Облыстың жұмылдыру даярлығы жəне азаматтық қорғау 

басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
  800   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария жəне 

ветеринариялық бақылау бөлімі
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  801   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, 
əлеуметтік бағдарламалар жəне азаматтық хал актілерін 
тіркеу бөлімі 

   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  802   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет, дене 
шынықтыру жəне спорт бөлімі

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  803   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат жəне 
дін істері бөлімі

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

  804   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тəрбиесі, 
спорт жəне туризм бөлімі

   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе арттыру

   096  Мемлекеттік-жеке меншік əріптестік жобалары бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

14     Борышқа қызмет көрсету
 1    Борышқа қызмет көрсету
  124   Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің 

аппараты
   042  Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, 

кенттің, ауылдық округ əкімі аппаратының аудандық (облыстық 
маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша 
сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына 
қызмет көрсету

  217   Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
   013  Үкіметтік борышқа қызмет көрсету
    100 Қарыздар бойынша сыйақыларды төлеу
    101 Қарыздарды орналастырғаны үшін комиссиялық төлем
  257   Облыстың қаржы басқармасы
   004  Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету
    100 Қарыздар бойынша сыйақылар, өзге де төлемдерді төлеу
    101 Қарыз орналастырғаны үшін комиссиялық ақы төлеу
   016  Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен 

қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу 
бойынша борышына қызмет көрсету 

  274   Облыстың мемлекеттік активтер жəне сатып алу басқармасы
   012  Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету
    100 Қарыздар бойынша сыйақылар жəне өзге де төлемдер төлеу
    101 Қарыздарды орналастырғаны үшін комиссиялық төлем
  299   Облыстың экономика жəне қаржы басқармасы
   004  Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету
    100 Қарыздар бойынша сыйақылар жəне өзге де төлемдер төлеу
    101 Қарыздарды орналастырғаны үшін комиссиялық төлем
   016  Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен 

қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу 
бойынша борышына қызмет көрсету

  356   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы 
басқармасы

   005  Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету
    100 Қарыздар бойынша сыйақылар, өзге де төлемдерді төлеу
    101 Қарыз орналастырғаны үшін комиссиялық ақы төлеу
   018  Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен 

қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу 
бойынша борышына қызмет көрсету 

  452   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
   005  Жергiлiктi атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету
    100 Қарыздар бойынша сыйақылар, өзге де төлемдердi төлеу
    101 Қарызды орналастырғаны үшін комиссиялық төлемдер
   013  Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен 

қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу 
бойынша борышына қызмет көрсету

  459   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне 
қаржы бөлімі

   013  Жергiлiктi атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету
    100 Қарыздар бойынша сыйақылар, өзге де төлемдердi төлеу
    101 Қарызды орналастырғаны үшін комиссиялық төлемдер
   021  Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен 

қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу 
бойынша борышына қызмет көрсету 

15     Трансферттер
 1    Трансферттер
  124   Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің 

аппараты
   043  Бюджеттік алып коюлар
   044  Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін ныса-

налы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы 
трансферттердің сомасын қайтару

   046  Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша толық 
пайдалануға рұқсат етілген өткен қаржы жылында бөлінген 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму 
трансферттерінің сомасын қайтару 

   047  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық 
пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму 
трансферттерінің сомасын қайтару

   048  Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы 
трансферттерді қайтару

   049  Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жалпы 
сипаттағы трансферттерді қайтару

   050  Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне 
байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

   051  Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің 
шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы ныса-
налы трансферттер

   052  Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы 
трансферттерді қайтару

  217   Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

   097  Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан тартылған 
қаражаттың бір бөлігін қайтару

    100 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы транс-
ферт түрінде тартылған қаражаттың бір бөлігін қайтару

    101 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан тартылған 
кепілдік берілген трансферттің бір бөлігін қайтару

   400  Облыстық бюджеттерге субвенциялар
  257   Облыстың қаржы басқармасы
   006  Бюджеттік алып коюлар
   007  Субвенциялар
   011  Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы 

трансферттерді қайтару
   017  Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы 

трансферттерді қайтару
   024  Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің 

шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы ныса-
налы трансферттер

   026  Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен 
төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы ны-
саналы трансферттер

   029  Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 
бюджеттеріне əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қатер төндiретiн табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайда 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар 
іс-шаралар жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

   030  Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне 
байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

   049  Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жалпы 
сипаттағы трансферттерді қайтару

   051  Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін транс-
ферттер

   052  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық 
пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму 
трансферттерінің сомасын қайтару

   053  Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін ныса-
налы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы 
трансферттердің сомасын қайтару

  299   Облыстың экономика жəне қаржы басқармасы
   006  Бюджеттік алып коюлар
   007  Субвенциялар
   011  Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы 

трансферттерді қайтару
   017  Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы 

трансферттерді қайтару
   024  Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің 

шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы ныса-
налы трансферттер

   026  Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен 
төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы ны-
саналы трансферттер

   029  Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 
бюджеттеріне əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қатер төндiретiн табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайда 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар 
іс-шаралар жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

   030  Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне 
байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

   049  Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жалпы 
сипаттағы трансферттерді қайтару

   051  Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін транс-
ферттер

   052  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық 
пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму 
трансферттерінің сомасын қайтару

   053  Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін ныса-
налы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы 
трансферттердің сомасын қайтару

  356   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы 
басқармасы

   006  Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы 
трансферттерді қайтару

   007  Бюджеттік алып коюлар
   016  Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы 

трансферттерді қайтару
   017  Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне 

байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

   024  Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің 
шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы ныса-
налы трансферттер

   029  Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 
бюджеттеріне əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қатер төндiретiн табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған 
жағдайда, жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар іс-шаралар жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

   049  Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жалпы 
сипаттағы трансферттерді қайтару

   052  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық 
пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму 
трансферттерінің сомасын қайтару

   053  Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін ныса-
налы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы 
трансферттердің сомасын қайтару

  452   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
   006  Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы 

трансферттерді қайтару
   007  Бюджеттік алып коюлар
   016  Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы 

трансферттерді қайтару
   020  Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне 

байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

   024  Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің 
шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы ныса-
налы трансферттер

   038  Субвенциялар
   039  Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен 

төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы ны-
саналы трансферттер

   049  Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жалпы 
сипаттағы трансферттерді қайтару

   051  Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін транс-
ферттер

   052  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық 
пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму 
трансферттерінің сомасын қайтару

   053  Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша толық 
пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму 
трансферттерінің сомасын қайтару

   054  Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін ныса-
налы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы 
трансферттердің сомасын қайтару

  459   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне 
қаржы бөлімі

   006  Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы 
трансферттерді қайтару

   007  Бюджеттік алып коюлар
   016  Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы 

трансферттерді қайтару
   020  Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне 

байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

   024  Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің 
шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы ныса-
налы трансферттер

   038  Субвенциялар
   039  Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен 

төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы ны-
саналы трансферттер

   049  Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жалпы 
сипаттағы трансферттерді қайтару

   051  Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін транс-
ферттер

   052  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық 
пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму 
трансферттерінің сомасын қайтару

   053  Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша толық 
пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму 
трансферттерінің сомасын қайтару

   054  Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін ныса-
налы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы 
трансферттердің сомасын қайтару

16     Қарыздарды өтеу
 1    Қарыздарды өтеу
  124   Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің 

аппараты
   054  Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 

бөлінген нысыналы мақсатқа сай пайдаланылмаған 
кредиттерді қайтару

   055  Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

   056  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімі 
аппаратының жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын 
өтеу

  217   Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
   020  Үкіметтік борышты өтеу
  257   Облыстың қаржы басқармасы
   008  Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу
    025 Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша
    026 Қарыз шарттары бойынша
   015  Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет 

алдындағы борышын өтеу
   018  Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған 

бюджеттік кредиттерді қайтару
   046  Республикалық бюджеттен берілген мақсатына сай 

пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару
  274   Облыстың мемлекеттік активтер жəне сатып алу басқармасы
   013  Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу
    025 Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша
    026 Қарыз шарттары бойынша
  299   Облыстың экономика жəне қаржы басқармасы
   008  Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу
    025 Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша
    026 Қарыз шарттары бойынша
   018  Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған 

бюджеттік кредиттерді қайтару
   027  Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет 

алдындағы борышын өтеу
   046  Республикалық бюджеттен берілген мақсатқа сай 

пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару
  356   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы 

басқармасы
   008  Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу
    025 Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша
    026 Қарыз шарттары бойынша
   009  Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет 

алдындағы борышын өтеу
   019  Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған 

бюджеттік кредиттерді қайтару
   027  Республикалық бюджеттен бөлінген мақсатқа сай 

пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару
  452   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
   008  Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет 

алдындағы борышын өтеу
   009  Жергiлiктi атқарушы органдардың борышын өтеу
    025 Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша
    026 Қарыз шарттары бойынша
   021  Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік 

кредиттерді қайтару
   022  Жергілікті бюджеттен берілген мақсатына сай 

пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару
  459   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне 

қаржы бөлімі
   005  Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет 

алдындағы борышын өтеу
   009  Жергiлiктi атқарушы органдардың борышын өтеу
    025 Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша
    026 Қарыз шарттары бойынша
   022  Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік 

кредиттерді қайтару
   025  Жергілікті бюджеттен берілген мақсатына сай 

пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 8 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16067 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 18-23-беттерде) 


