
18 шілде 2017 жыл 13РЕСМИ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 13 шілде             №427           Астана, Үкімет Үйі

«Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығының кейбір 
мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2015 жылғы 28 шілдедегі № 597 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 шілдедегі № 597 қаулысына (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 41-42, 307-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі белгіленген тәртіппен 

республикалық бюджеттен «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаттарына 
ақшалай сыйлық төлеуге қаражат көздесін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығын беру 
қағидалары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

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

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 13 шілдедегі
№427 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 шілдедегі № 597 
қаулысымен бекітілген

«Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығын беру қағидалары

1. Осы «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығын беру қағидалары (бұдан әрі – 
Қағидалар) «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» 2015 жылғы 9 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және «Дарын» мемлекеттік жастар 
сыйлығын беру тәртібін айқындайды.

2. «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығы (бұдан әрі – сыйлық) жемісті ғылыми, 
шығармашылық, қоғамдық қызметі, сондай-ақ жоғары спорттық жетістіктері үшін да-
рынды жастарды мемлекеттік қолдау мақсатында жыл сайын осы қаулымен бекітілген 
номинациялар бойынша беріледі.

3. Сыйлықтың ақшалай мөлшерін Қазақстан Республикасының Үкіметі жыл сай-
ын белгілейді.

4. Өтінімдер қабылдау аяқталған кезде 29 жасқа дейінгі, халықаралық және 
республикалық конкурстардың, фестивальдер мен көрмелердің лауреаттары, 
республикалық және халықаралық деңгейлердегі спорттық жарыстардың жүлдегерлері 
мен жеңімпаздары болып табылатын Қазақстан Республикасының азаматтары, сондай-
ақ қызметі инновациялық болып табылатын және тиісті сала мен тұтастай қоғамды 
дамытуға ықпал ететін кандидаттар сыйлық алуға үміткер болады.

Сыйлық бір уақытта әр номинация бойынша екіден артық емес ізденушіге берілуі 
мүмкін, бүл жағдайда оның ақшалай бөлігі олардың арасында тең бөлінеді. Сыйлықты 
қайта беруге жол берілмейді. Бір кандидатураны бір номинациядан артық сыйлық 
алуға ұсынуға болмайды.

Сыйлық авторлар ұжымына берілсе, оның ақшалай бөлігі олардың мүшелері ара-
сында тең бөлінеді.

5. Сыйлық алуға кандидатуралар ұсынуды орталық, жергілікті және өзге де 
мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктер мен Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелген өзге де заңды тұлғалар жүргізеді.

6. Сыйлық мемлекеттік жастар саясаты саласындағы уәкілетті органның (бұдан әрі – 
уәкілетті орган) жанынан арнайы құрылған «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығын беру 
жөніндегі комиссияның (бұдан әрі – Комиссия) шешімі негізінде Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің қаулысымен беріледі.

Комиссия уәкілетті органның, орталық мемлекеттік органдардың, өз міндеттерін 
қоғамдық бастамаларда атқаратын шығармашылық одақтардың және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелген өзге де заңды 
тұлғалардың өкілдерінен құралады.

Комиссия құрамы уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі.
Комиссия мүшелерінің жалпы саны тақ санды құрауға және он бес адамнан 

кем болмауға тиіс. Комиссия мүшелері Комиссия қызметіне алмастыру құқығынсыз 
қатысады.

Комиссияны төраға, ал ол болмаған жағдайда төрағаның орынбасары басқарады.
7. Сыйлық алуға өтінімдерді қабылдау туралы хабарландыру өтінімдерді қабылдау 

мерзімі басталғанға дейін кемінде төрт ай бұрын уәкілетті органның интернет-ресур-
сында орналастырылады.

8. Сыйлық алуға өтінімдерді қабылдау бұл туралы хабарландыру жасалған кез-
ден басталады және сыйлықтар салтанатты жағдайда тапсырылғанға дейін үш ай 
бұрын тоқтатылады.

9. Орталық, жергілікті және өзге де мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктер 
және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелген өзге 
де заңды тұлғалар уәкілетті органға мынадай құжаттарды қағаз және электрондық 
түрде жібереді:

1) кандидаттың жеке куәлігінің көшірмесі;
2) осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша тіркеу өтінімі;
3) қолдаухат пен сыйлық алуға ізденушінің жетістіктері туралы анықтама;
4) марапаттау дипломдарының, грамоталарының, алғыс хаттарының көшірмесі 

(болған жағдайда);
5) кандидаттың немесе кандидат туралы мақаланың, жарияланымдардың көшірмесі 

(болған жағдайда);
6) кандидаттың жетістіктерін растайтын өзге де материалдар (болған жағдайда).
Уәкілетті орган сыйлық алуға ізденуші бойынша келіп түскен құжаттарды қабылдап, 

бір күн мерзімде тіркейді және Комиссияның қарауына ұсынады.
10. Комиссияның спектакльдерді, кино және телефильмдерді, көрмелерді қарауын, 

концерттік бағдарламалар, сондай-ақ музыкалық және әдеби шығармаларды тыңдауын, 
ізденушінің қызметімен танысуын ұйымдастыру ұсынушы ұйымдарға жүктеледі.

11. Сыйлық алуға ұсынылған кандидатураларды Комиссия екі кезеңде қарайды.
Бірінші кезеңде жан-жақты қарау мақсатында Комиссия мүшелерінен мына-

дай бағыттар бойынша 6 секция құрылады: «Эстрада, классикалық музыка, халық 
шығармашылығы», «Әдебиет, театр және кино», «Журналистика және қоғамдық 
қызмет», «Спорт», «Дизайн және бейнелеу өнері», «Ғылым».

Секция қызметін Комиссия мүшелерінің ішінен Комиссия төрағасы тағайындаған 
жетекші басқарады.

Секция отырысы хаттамамен рәсімделеді, қатысып отырған Комиссия мүшелері 
қол қояды және Комиссияның қорытынды отырысына қарауға беріледі.

Екінші кезеңде – Комиссия сыйлық беру туралы шешім қабылдайды.
12. Комиссияның сыйлық берілетін кандидатураны бекіту туралы шешімі Комиссия 

отырысында қарапайым көпшілік дауыспен ашық дауыс беру арқылы қабылданады. 
Дауыстар тең болған жағдайда, төраға дауыс берген шешім қабылданды деп 
есептеледі. Қажетті дауыс саны болмаған жағдайда, сыйлық берілмейді. Егер отырысқа 
Комиссия мүшелерінің үштен екісінен астамы қатысса, ол заңды деп есептеледі.

13. Комиссия шешімі хаттамамен ресімделеді және оған қатысып отырған Комиссия 
мүшелері қол қояды.

14. Сыйлық беру туралы шешім Қазақстан Республикасының Үкіметі оны қабылдаған 
кезден бастап күшіне енеді. Қазақстан Республикасы Үкіметінің сыйлық беру туралы 
қаулысы бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік 
күніне орай жарияланады.

15. Сыйлық алған адамдарға «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты» 
атағы беріледі, диплом, төсбелгі және ақшалай сыйлық табыс етіледі.

16. Сыйлықтар салтанатты жағдайда беріледі, марапаттау рәсімі Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздік күніне орайластырылады.

17. Лауреаттың төсбелгісі мен дипломының сипаттамасын Комиссияның төрағасы 
бекітеді.

«Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығын беру қағидаларына қосымша
Нысан

Тіркеу өтінімі
1. Тегі_____________________________________________________________
Аты_______________________________________________________________
Әкесінің аты (болған жағдайда)_______________________________________
2. Туған күні_______________________________________________________
3. Ұсынушы ұйымдардың толық атауы_________________________________
__________________________________________________________________
4. Номинация______________________________________________________
5. Білімі___________________________________________________________
6. Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы____________________________________
7. Ағымдағы қызметі (кандидаттың жұмыс орны, лауазымы/оқу орны ______
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
8. Жұмыс өтілі (жұмыс істейтін азаматтарға)____________________________
9. Тұрғылықты мекенжайы___________________________________________
10. Байланыс телефоны______________________________________________
11. Электрондық пошта______________________________________________

Ұйым басшысы
______________________   _____________________________________________
              (қолы)                                Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Мөр қою орны 
20___ жылғы«___»__________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА 
МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 29 наурыз              №51            Астана қаласы

Өндіріс және қоршаған орта статистикасында деректерді 
редакциялау бойынша әдістемені бекіту туралы

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

1. Қоса беріліп отырған Өндіріс және қоршаған орта статистикасында деректерді редак-
циялау бойынша әдістеме бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Өндіріс 
және қоршаған орта статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тәртіппен:

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

мерзімді баспасөз басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялауға жіберілуін;

3) тіркелген бұйрықты алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде баспа және электрондық 
түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

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

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Өндіріс 
және қоршаған орта статистикасы басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне және аумақтық ор-
гандарына жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Ж.Ә. Жарқынбаев) 
жүктелсін.

5. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Төрағаның міндетін атқарушы Б.ИМАНӘЛИЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының міндетін атқарушының

2016 жылғы 29 наурыздағы № 51 бұйрығымен бекітілді

Өндіріс және қоршаған орта статистикасында деректерді редакциялау 
бойынша әдістеме 
1. Жалпы ережелер 

1. Өндіріс және қоршаған орта статистикасында деректерді редакциялау бойынша әдістеме 
(бұдан әрі - Әдістеме) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 
жылғы 19 наурыздағы Заңына (бұдан әрі - Заң) сәйкес қалыптастырылатын және бекітілетін 
статистикалық әдіснамаға жатады.

2. Осы Әдістеме Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
коми тетімен (бұдан әрі - Комитет) және оның аумақтық органдарымен жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулар шеңберінде әкімшілік деректерді пайдалана отырып, өндіріс және 
қоршаған орта статистикасы бойынша статистикалық деректерді қалыптастыру кезінде қолда-
нылады.

3. Әдістемеде Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар мен мынадай негізгі анықтамалар 
қолданылады:

1) жүктеу (шартты есептеу) - қолда жоқ немесе қате мәндерді дәйекті және іштей келісілген 
мәндерге ауыстыру;

2) статистикалық көрсеткіштер жіктеуіші (бұдан әрі - СКЖ) - ресми статистика шеңберінде 
статистикалық көрсеткіштерді жіктеу және кодтау тәртібін анықтайтын жіктеуіш. СКЖ 
статистикалық тәжірибеде пайдаланылатын кіріс және шығыс көрсеткіштердің жүйеленген 
тізбесін білдіреді;

3) макроредакциялау - агрегатталған статистикалық деректерді редакциялау;
4) микроредакциялау - алғашқы статистикалық деректерді редакциялау;
5) редакциялау - бұл алдын ала анықталған ережелерге сәйкес қолайсыз, қайшы және өте 

күдікті немесе мүмкін емес мәндерді әшкерелеу және кейіннен өзгерту мақсатында респон-
денттерден жиналған деректердің, сондай-ақ біріктірілген деректердің жүйеленген тексерілуі;

6) статистикалық көрсеткіштер - бұл орын мен уақыттың нақты жағдайларында құбылыстың 
немесе үдерістің мәнін көрсететін  қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен 
үдерістердің сапалы сипаттамасы.

4. Статистикада қателер тіркеу қателері (немесе құрамындағы қателер), қамтудағы қателер 
және репрезентативтілік қателері деп жіктеледі. 

5. Кездейсоқ тіркеу қателері әдетте нысанды толтыру кезінде жаңылысып жазу, зейінсіздік 
және ұқыпсыздық салдарынан пайда болады. Тіркеу қателері алғашқы деректерді қасақана 
бұрмалауымен немесе сұрақтың мағынасын бұрыс түсінуімен немесе жауапты жазу 
ережелерінің бұзылуымен байланысты пайда болады.

Тіркеу қателерінің негізгі себептері: 
орынсыз қалыптастырылған сұрақнамалар немесе нысандар, оларды толтыру бойынша 

жеткіліксіз немесе жөнсіз нұсқаулықтар;
интервьюердің сұрақты дұрыс қоймауы (сұрақтың мәнін қысқарту немесе өзгерту, респон-

дентке сұрақтың маңыздылығын толық сипаттамау), жауапты дұрыс жазбау;

жауаптардағы деректерді дұрыс кодтамау, клавиатураны дұрыс пайдаланбау нәтижесінде 
деректерді дұрыс енгізбеу болып табылады. 

6. Қамтылудағы қателердің көздері зерттеуге жататын статистикалық бірліктердің дұрыс 
құрастырылмаған, толық емес немесе анық емес тізбелері, сондай-ақ аумақтық статистика 
органдары мамандарымен объективті және субъективті себептер бойынша байқаудың барлық 
бірліктерін қамтуға қабілетсіздігі болып табылады.

7. Репрезентативтілік қателері тек жаппай емес статистикалық байқаулар барысында 
орын алады және зерттелген жиынтық құрылымы жағынан бас жиынтықтан ерекшеленуінде 
көрініс табады. Репрезентативтілік қателердің орын алуының негізгі себебі бас жиынтықтың 
біркелкі болмауы болып табылады.

8. Пайдаланылатын әдістер бойынша редакциялау екі типке жіктеледі. Бірінші типке 
қандай да бір ықтималдық үлеспен қате болып саналатын деректер мәнін сәйкестендірумен 
байланысты статистикалық редакциялау жатады. Редакциялаудың бұл типімен қате мәндерді 
алмастырудың және деректердегі олқылықтарды толтырудың стохастикалық әдістердің кең 
сыныбы байланысты.

Екінші типке белгілер мен көрсеткіштер мәндері алдын ала анықталған ережелерге 
(арақатынас) сәйкестігіне тексерілетін деректердің логикалық және арифметикалық бақылауы 
жатады. Логикалық және арифметикалық бақылаудан өтпеген деректердің мәндері қате болып 
табылады және түзетілуге тиіс. 

9. Редакциялау жүйесін жоспарлау кезеңінде есепке алынатын ақпараттың сапасына әсер 
ететін негізгі факторларға келесілер жатады:

1) жиналатын деректердің сапасы статистикалық нысандарды тиянақты әзірлеумен және 
жетілдірумен қамтамасыз етіледі; 

2) мерзімді байқауларды жүргізу барысы тұрақты негізде талданып отырады; оның нәтижесі 
деректерді редакциялаумен, ақпаратты жинаумен тікелей айналысатын мамандар мен тиісті 
нысандарды әзірлеушілер арасында «өзара байланыс» болып табылады;

3) редакциялауға берілетін ресурстық қамтамасыз ету байқау нәтижелерінің сапасына 
айтарлықтай әсер ететін мәселелерде шоғырланады.

10. Статистикалық нысандарды және байқаудың келесі циклдері үшін деректерді жинау 
стратегиясын (жоспарын) жетілдіру қателер деңгейін, респонденттердің өлшемі мен жіктеудің 
ерекшеленетін топтарға тиістілігін талдау негізінде жүзеге асырылады. 

11. Байқауларды жүргізу барысында жиынтық нәтижелерге неғұрлым әсер ететін қателерді 
түзетуге бағытталған мақсатты редакциялауды орындау жүзеге асырылады.

12. Жаппай байқауларды өткізу кезінде ең алдымен ірі бірліктердің деректерін түзету 
жүзеге асырылады, себебі байқаудың едәуір шағын бірліктерінің көрсеткіштер мәндеріне 
қосатын үлесі айтарлықтай емес. Іріктемелі байқаулар деректерінің бос қалдырылуын редак-
циялау және толтыру барысында іріктемені жоспарлау сатысында оларға берілген бірліктердің 
іріктемелі салмағы есепке алынады. 

13. Әрбір нақты жағдайда әр объект бойынша деректерді редакциялауды қолданудан 
болған экономикалық әсері бағалануы тиіс.

14. Деректерді редакциялау барысында уақыт бөлінісіндегі байқаудың алғашқы 
статистикалық деректерінің қайшы болмауын қамтамасыз ету маңызды болып саналады. 
Байқаудың нәтижелері басқа байқаулардың нәтижелерімен келісілген жағдайда редакциялау 
кезеңі осы байқаулар деректерінің микродеңгейде салыстырмалылығы қамтамасыз етіледі.

Редакциялау рәсімін пайдалану барысында қажет болған жағдайда бастапқы деректерге 
қайтып келуді қамтамасыз ету үшін объектілер бойынша деректерге енгізілген өзгерістер ту-
ралы ақпаратты жинақтау болып табылады.

15. Өндіріс және қоршаған орта статистикасының барлық салаларында қалыптастырылатын 
статистикалық көрсеткіштерді қате және толық емес деректерді анықтауға тексеруді алғашқы 
есеп деңгейінде және біріктірілген (жиынтық) деректер деңгейінде жүзеге асырылады және 
бақылаудың келесі түрлері қарастырылған:

1) арифметикалық-логикалық бақылау (бұдан әрі - АЛБ);
2) форматты-логикалық бақылау (бұдан әрі - ФЛБ);
3) төтенше мәннің бар болуына бақылау;
4) белгіленген жол берілетін шегіне сәйкестікке бақылау;
5) жоқ мәндердің бар болуына бақылау. 
Бақылаудың талаптарына сәйкес келмеген әр белгі үшін тексерудің нәтижесі бойынша 

оның типі және түзету қажеттілігі анықталады.
Көрсеткішке байланысты микроредакциялау немесе макроредакциялау қолданылады.
16. Алғашқы және шығыс деректердің АЛБ және ФЛБ талаптарына сәйкестігін бақылау, 

өндіріс және қоршаған орта статистикасының барлық салалары бойынша жүзеге асырыла-
ды және көрсеткіштерді қалыптастыру және деректерді өңдеу бойынша тиісті жүйелерде 
қарастырылған.

17. «Он-лайн» режимінде статистикалық нысандарды қабылдау кезінде АЛБ және ФЛБ та-
лаптарына сәйкестігіне тексеру респонденттің алғашқы деректер қорына есепті жіберу уақытына 
дейін автоматты түрде жүзеге асырылады. Көрсетілген бақылаудан өтпеген есепті жіберуге 
тосқауыл қойылады және алғашқы қорға қате деректердің түсу ықтималдығы минимумға 
келтіріледі немесе толық өшіріледі.

18. Алғашқы статистикалық деректерді қағаз тасығыштардағы статистикалық нысандарда 
алынған деректерді АЛБ және ФЛБ сақтауына тексеру бағдарламалық кешенге алғашқы есепті 
енгізу кезінде автоматты түрде жүзеге асырылады. Көрсетілген бақылау түрлерінен өтпеген 
қате деректер табылған жағдайда оларды редакциялау респонденттен нақтылағаннан кейін 
және түзетілген есепті ұсынғаннан кейін жүзеге асырылады.

Деректерді нақтылау мүмкін болмаған жағдайда аумақтық статистика органының мама-
ны есепке түзетулерді өзі енгізеді. Егер бақылауға сүйене отырып түзетулер енгізу мүмкін 
болмаса, мұндай есеп өңдеуден алынып тасталады және одан әрі редакциялау жоқ мәндер 
жағдайы сияқты жүзеге асырылады.

19. Алғашқы статистикалық деректерде қателер анықталған кезінде мемлекеттік ста-
тистика органдарының лауазымды адамдары олардың анықтығын тексеру үшін қосымша 
ақпарат сұратады.

20. Өндіріс және қоршаған орта статистикасында ай сайын немесе тоқсандық кезеңділікте 
қадағаланатын көрсеткіштер (жедел деректер) бар және жыл өткен соң жылдық деректермен 
нақтыланады. Мұндай көрсеткіштер үшін жедел деректердің мұрағаттық қорын редакциялау 
қолданылады. Жылдық деректермен нақтылауға жататын көрсеткіштер тізбесі осы Әдістемеге  
1-қосымшада келтірілген. 

21. Осындай көрсеткіштер бойынша кезекті есепті кезең ішінде нақты көлем индексін сапа-
лы есептеу үшін өткен жылға осы көрсеткіштер бойынша жедел деректердің мұрағаттық қоры 
олар бойынша алынған жылдық деректерді есепке ала отырып қайта есептеледі.

22. Мұрағаттық қорды қайта есептеу әрбір жеке өңірлер үшін біріктірілген деректер 
деңгейінде жүзеге асырылады. Республика бойынша анықталған қорытынды өңірлер бойын-
ша деректерді қосындылаумен анықталады.

2. Аграрлық сектор статистикасындағы деректерді редакциялау
1-параграф. Белгіленген жол берілетін шектен шығатын мәндерді редакциялау 
23. Белгіленген жол берілетін шектен шығатын мәндердің болуына бақылау алғашқы 

статистикалық деректерді енгізгеннен кейін бағдарламалық кешенде автоматты түрде жүзеге 
асырылады. Алғашқы статистикалық деректер ведомствалық «Ауыл, орман және балық 
шаруашылығы өнімдерінің (тауарлардың және қызметтердің) статистикалық жіктеуішіне» (бұдан 
әрі - АШӨСЖ) сәйкес енгізіледі. Аграрлық сектор статистикасында мәндердің жол берілетін 
шегі келесі көрсеткіштер үшін белгіленген:

1) шаруашылықта сойылған немесе союға өткізілген мал мен құстың бір басының орта-
ша тірі салмағы;

2) тірідей салмақта шаруашылықта сойылғаны немесе союға өткізілген мал мен құстың 
сойыс салмағындағы шығымы;

3 мал мен құстың өнімділігін сипаттайтын жекелеген көрсеткіштер: бір сиырға есептегенде 
сауылған сүт; мекиен тауықтың орташа жұмыртқалауы; бір қойдан орташа қырқылған жүн;

4) 100 аналыққа есептегендегі төлдің шығысы.
Жоғарыда көрсетілген көрсеткіштер үшін жол берілетін мәндердің шегі осы Әдістемеге 

2-5-қосымшаларда келтірілген. Жол берілетін шекті мәні белгіленетін көрсеткіштер тізімі 
қажеттілігіне қарай ұлғаяды.

Белгіленген шектен шамалы ауытқуларға жол беріледі. Елеулі ауытқулар анықталған 
жағдайда деректер респонденттен анықталады және респондент түзетілген есепті ұсынғаннан 
кейін тиісті өзгертулер енгізіледі. Белгілі бір себеп бойынша деректерді анықтау мүмкін 
болмаған жағдайда, редакциялау қолданылады. 

24. Деректерді редакциялау барысында есеп бермеген статистикалық бірліктер бойынша 
деректерді есептеу қажет болған жағдайда ұқсас атрибуттар: заңды тұлғалар бойынша аумақ 
(аудан) және жұмысшылардың саны (ірі, орта, шағын), шаруа немесе фермер қожалықтары 
және жұртшылық шаруашылықтары үшін - аумақ (облыс, аудан) болып табылады. 

25. Әр көрсеткіш үшін жол берілмейтін мәндерді редакциялаудың өзіндік ерекшеліктері бар:
1) есепті көрсеткіш «шаруашылықта сойылған немесе союға өткізілген мал мен құстың 

бір басының орташа тірі салмағы» (СКЖ коды 143501). Жол берілетін мәндердің шегі осы 
Әдістемеге 2-қосымшаға сәйкес белгіленген. Осы көрсеткіш бойынша жол берілмейтін мәнді 
табу, алғашқы статистикалық деректердің ықтимал қате мәнінің табылуын куәландырады, 
оның негізінде: «мал мен құстардың шаруашылықта сойылғаны немесе союға өткізілгені» (СКЖ 
коды 14320301) баспен немесе «мал мен құстардың шаруашылықта сойылғаны немесе союға 
өткізілгені (тірідей салмақта)» (СКЖ коды 14340104) центнермен есептеледі.

Мүмкін болмайтын мәнін редакциялау жоғарыда көрсетілген көрсеткіштерді редакциялау 
арқылы, автоматты түрде жүзеге асырылады;

2) «мал мен құстардың шаруашылықта сойылғаны немесе союға өткізілгені» баспен және 
«мал мен құстардың шаруашылықта сойылғаны немесе союға өткізілгені (тірідей салмақта)» 
центнермен.

Жол берілетін мәннің шегі тікелей осы көрсеткіштер үшін белгіленбейді. Олар «шаруашы-
лықта сойылған немесе союға өткізілген мал мен құстың бір басының орташа тірі салмағы» 
көрсеткіші бойынша жол берілмейтін мәнді тапқан жағдайда редакциялауға ұшырауы мүмкін. 
Бұл жағдайда редакциялауды жасау алдында деректер респонденттен нақтыланады.

Мал мен құстың шаруашылықта сойылғаны немесе союға өткізілген мал басымен 
деректерді анықтау мүмкін болмаған жағдайда, көрсеткіштің мәні центнерде союға өткізілген 
мал мен құстың тірі салмақтағы мал мен құстардың шаруашылықта сойылғаны немесе союға 
өткізілгені туралы алғашқы статистикалық деректер бойынша есептеледі. Бұл әдіс тек «мал 
мен құстардың шаруашылықта сойылғаны немесе союға өткізілгені (тірідей салмақта)» 
көрсеткіші бойынша алғашқы статистикалық деректер күмән келтірмейтін жағдайда ғана 
қолданылады. Редакциялау кезінде союға өткізілген мал мен құстың жалпы тірі салмағы ту-
ралы алғашқы статистикалық деректер есеп бермегендермен ұқсас атрибуттары бар есеп 
берген бірліктер тобы бойынша есептелген ауылшаруашылығы малдарының осы түрі бой-
ынша союға өткізілген мал мен құстың орташа тірі салмағына бөлінеді. Бұл ретте, алынған 
мән мал табыны қозғалысының теңгерімі бойынша АЛБ талабын бұзбайды. Теңгерім бұзылған 
жағдайда «мал мен құстардың өзге де шығысы» (СКЖ коды 14320399) көрсеткіші бойынша 
теңгерімдеуші түзетулер жасалады.

«Мал мен құстың шаруашылықта сойылғаны немесе союға өткізілгені» мәнін центнерде 
нақтылау мүмкін болмаған жағдайда, көрсеткіштің мәнін шаруашылықта сойылған немесе 
союға өткізілген мал мен құстың басы туралы деректері бойынша есептеледі. Бұл әдіс тек мал 
басымен «мал мен құстардың шаруашылықта сойылғаны немесе союға өткізілгені» көрсеткіші 
бойынша алғашқы статистикалық деректер күмән тудырмайтын жағдайда ғана қолданылады. 
Редакциялау кезінде шаруашылықта сойылған немесе союға өткізілген мал мен құстардың 
саны туралы алғашқы статистикалық деректер есеп бермегендермен ұқсас атрибуттары бар 
есеп берген бірліктер тобы бойынша есептелген ауыл шаруашылығының осы түрі бойынша 
союға өткізілген мал мен құстардың орташа тірідей салмағына көбейтіледі. Бұл ретте алынған 
мән АЛБ талабын бұзбайды, мысалы, «мал мен құстардың шаруашылықта сойылғаны немесе 
союға өткізілгені (тірідей салмақта)» центнермен көрсеткішінің мәнінен төмен болмауы тиіс;

3) есепті көрсеткіш «тірідей салмақта шаруашылықта сойылған немесе союға өткізілген 
мал мен құстың сойыс салмағындағы шығымы» (СКЖ коды 143606). 

Жол берілетін мәндердің шегі осы Әдістемеге 3-қосымшаға сәйкес белгіленген. Осы 
көрсеткіш бойынша жол берілмейтін мәннің табылуы, алғашқы статистикалық деректердің 
ықтимал қатесінің бар болуы туралы куәландырады, ол оның негізінде есептеледі: «мал мен 
құстардың шаруашылықта сойылғаны немесе союға өткізілгені (тірідей салмақта)» (СКЖ коды 
14340104) немесе «мал мен құстардың шаруашылықта сойылғаны немесе союға өткізілгені 
(сойыс салмақта)» (СКЖ коды 14340105). 

Жол берілмейтін мәнді редакциялау жоғарыдағы көрсеткіштерді редакциялау арқылы 
автоматты түрде жүзеге асырылады;

4) есепті көрсеткіш «бір сауылатын сиырға келетін орташа сүт сауымы» (СКЖ коды 143502). 
Жол берілетін мәндердің шегі осы Әдістемеге 4-қосымшаға сәйкес белгіленген. Осы 

көрсеткіш бойынша жол берілмейтін мәннің табылуы, алғашқы статистикалық көрсеткіштердің 
ықтимал қатесінің бар болуы туралы куәландырады, ол оның негізінде есептеледі: «мал 
шаруашылығы өнімдерінің жеке түрлерін өндіру (сиырдың шикі сүті)» (СКЖ коды 143401, 
АШӨСЖ коды 014120100) немесе «сауын сиыр басының орташа саны» (СКЖ коды 143303).

Жол берілмейтін мәнді редакциялау жоғарыдағы көрсеткіштерді редакциялау арқылы 
автоматты түрде жүзеге асырылады;

5) «мал шаруашылығы өнімдерінің жеке түрлерін өндіру (сиырдың шикі сүті)» және «сауын 
сиыр басының орташа саны». 

Осы көрсеткіштер үшін жол берілетін мәннің шегі белгіленбейді. Ол «Бір сауылатын сиырға 
келетін орташа сүт сауымы» көрсеткіші бойынша жол берілмейтін мәнді тапқан жағдайда 
редакциялауға ұшырайды. Редакциялау алдында деректер респонденттен нақтыланады.

Сүтті өндіру бойынша деректерді анықтау мүмкін болмаған жағдайда, көрсеткіштің мәнін 
сауылатын сиыр басының саны туралы деректер бойынша есептеледі. Бұл әдіс тек «сауын 
сиыр басының орташа саны» көрсеткіші бойынша алғашқы статистикалық деректер күмән 
тудырмайтын жағдайда ғана қолданылады. Редакциялау кезінде сауылатын сиырдың орта-
ша басы туралы алғашқы статистикалық деректер, есеп бермегендермен ұқсас атрибуттары 
бар есеп берген бірліктер тобы бойынша есептелген бір сауын сиырға келетін орташа сүт 
сауымына көбейтіледі. 

Сауын сиыр басының орташа саны туралы деректерді анықтау мүмкін болмаған жағдайда, 
көрсеткіштің мәнін сауылған сиыр сүтінің жалпы көлемі туралы алғашқы деректері бойынша 
есептеледі. Бұл әдіс «мал шаруашылығы өнімдерінің жеке түрлерін өндіру (сиырдың шикі 
сүті)» көрсеткіші бойынша алғашқы деректер күмән тудырмайтын жағдайда ғана қолданылады. 
Редакциялау кезінде сауылған сиыр сүтінің жалпы көлемі туралы алғашқы статистикалық 
деректер, есеп бермегендермен ұқсас атрибуттары бар есеп берген бірліктер тобы бойынша 
есептелген бір сауын сиырға келетін орташа сүт сауымына бөлінеді. 

Редакциялау кезінде алынған мән АЛБ талабын бұзбайды;
6) есепті көрсетіш «бір жұмыртқалайтын тауыққа келетін орташа жұмыртқа шығымы» 

(СКЖ коды 143503). Жол берілетін мәннің ықтимал шегі осы Әдістемеге 4-қосымшаға сәйкес 
белгіленген. Жол берілмейтін мәннің табылуы, алғашқы статистикалық деректердің ықтимал 
қатесінің бар болуы жөнінде куәландырады, оның негізінде есептеледі: «жұмыртқа өндіру 
(тауықтың қабығындағы жұмыртқасы, жаңа жиналып алынған)» (СКЖ коды 14340101, АШӨСЖ 
коды 014721) немесе «жұмыртқалайтын тауықтардың орташа саны» (СКЖ коды 143304). 

Жол берілмейтін мәнді редакциялау жоғарыда көрсетілген көрсеткіштерді редакциялау 
арқылы автоматты түрде жүзеге асырылады;

7) «жұмыртқа өндіру (тауықтың қабығындағы жұмыртқасы, жаңа жиналып алынған» және 
«жұмыртқалайтын тауықтардың орташа саны». Осы көрсеткіштер үшін жол берілетін мәннің 
шегі бекітілмейді. Олар «бір жұмыртқалайтын тауыққа келетін орташа жұмыртқа шығымы» 
көрсеткіші бойынша жол берімейтін мәнді тапқан жағдайда редакциялауға ұшырайды. 
Редакциялау алдында деректер респонденттен нақтыланады.

Жұмыртқа өндіру бойынша деректерді анықтау мүмкін болмаған жағдайда, көрсеткіштің 
мәнін жұмыртқалайтын тауықтардың басы туралы деректері бойынша есептеуге болады. Бұл 
әдіс «жұмыртқалайтын тауықтардың орташа саны» көрсеткіші бойынша деректер күмән ту-
дырмайтын жағдайда ғана қолданылады. Редакциялау кезінде жұмыртқалайтын тауықтардың 
орташа саны туралы алғашқы статистикалық деректер, есеп бермегендермен ұқсас атрибутта-
ры бар есеп берген бірліктер тобы бойынша есептелген бір жұмыртқалайтын тауыққа келетін 
орташа жұмыртқа шығымына көбейтіледі. 

Жұмыртқалайтын тауықтардың орташа саны бойынша деректерді анықтау мүмкін 
болмаған жағдайда, көрсеткіштің мәні алынған тауық жұмыртқасының жалпы көлемі ту-
ралы алғашқы статистикалық деректер бойынша есептеледі. Бұл әдіс «жұмыртқа өндіру 
(тауықтың қабығындағы жұмыртқасы, жаңа жиналып алынған)» көрсеткіші бойынша алғашқы 
статистикалық деректер күмән тудырмайтын жағдайда ғана қолданылады. Редакциялау кезінде 
тауық жұмыртқасының жалпы көлемі туралы алғашқы статистикалық деректер, есеп берме-
гендермен ұқсас атрибуттары бар есеп берген бірліктер тобы бойынша есептелген орташа 
жұмыртқалағыштыққа бөлінеді.

Редакциялау кезінде алынған мән АЛБ талабын бұзбайды;
8) есепті көрсеткіш «бір қойдан қырқылған орташа жүн қырқымы» СКЖ коды 143504). 

Жол берілетін мәннің шегі осы Әдістемеге 4-қосымшаға сәйкес белгіленген. Осы көрсеткіш 
бойынша жол берілмейтін мәннің табылуы, алғашқы статистикалық деректердің ықтимал 
қатесінің бар болуы туралы куәландырады, оның негізінде есептеледі: «мал шаруашылығы 
өнімдерінің жеке түрлерін өндіру (тірі қойдан қырқылған жүн, жуылмаған (тобымен жуылғанды 
қоса алғанда)» (СКЖ коды 143401, АШӨСЖ коды 014530100) немесе «қырқылған қой саны» 
(СКЖ коды 143307). 

Жол берілмейтін мәнді редакциялау жоғарыда көрсетілген көрсеткіштер бойынша авто-
матты түрде жүзеге асырылады;

9) «мал шаруашылығы өнімдерінің жеке түрлерін өндіру (тірі қойдан қырқылған жүн, 
жуылмаған (тобымен жуылғанды қоса алғанда)» және «қырқылған қой саны». Осы көрсеткіштер 
үшін жол берілмейтін мәннің шегі бекітілмейді. Олар «бір қойдан қырқылған орташа жүн 
қырқымы» көрсеткіші бойынша жол берімейтін мәнді тапқан жағдайда редакциялауға 
ұшырайды. Редакциялау алдында деректер респонденттен нақтыланады.

Қой жүнін өндіру туралы деректерді нақтылау мүмкін болмаған жағдайда, көрсеткіштің 
мәнін қырқылған қойдың басы туралы алғашқы деректер бойынша есептеледі. Бұл әдіс 
«қырқылған қой саны» көрсеткіші бойынша алғашқы статистикалық деректер күмән тудырмай-
тын жағдайда ғана қолданылады. Редакциялау кезінде қырқылған қойдың басы туралы алғашқы 
статистикалық деректер есеп бермегендермен ұқсас атрибуттары бар есеп берген бірліктер 
тобы бойынша есептелген бір қойдан қырқылған орташа жүнге көбейтіледі.

Қырқылған қой саны бойынша деректерді нақтылау мүмкін болмаған жағдайда, көрсеткіштің 
мәні қырқылған қой жүнінің жалпы ауқымы туралы деректер бойынша есептеледі. Бұл әдіс «мал 
шаруашылығы өнімдерінің жеке түрлерін өндіру (тірі қойдан қырқылған жүн, жуылмаған (тобы-
мен жуылғанды қоса алғанда)» көрсеткіші бойынша деректер күмән тудырмайтын жағдайда 

ғана қолданылады. Редакциялау кезінде қырқылған жүннің жалпы ауқымы туралы алғашқы 
статистикалық деректер, есеп бермегендермен ұқсас атрибуттары бар есеп берген бірліктер 
тобы бойынша есептелген бір қойдан қырқылған орташа жүнге бөлінеді.

Бұл ретте алынған мән АЛБ талабын бұзбайды;
10) есепті көрсеткіш «100 аналыққа есептегендегі төлдің шығымы» (СКЖ коды 143305). 

Жол берілетін мәннің ықтимал шегі осы Әдістемеге  5-қосымшаға сәйкес белгіленген. Осы 
көрсеткіш бойынша жол берілмейтін мәнінің табылуы, алғашқы статистикалық деректердің 
ықтимал қатесінің бар болуы туралы куәландырады, оның негізінде есептеледі: «алынған 
төл» (СКЖ коды 14320201) немесе «аналық мал басының орташа саны» (СКЖ коды 143302). 
Жол берілмейтін мәнді редакциялау жоғарыда көрсетілген көрсеткіштер бойынша автоматты 
түрде жүзеге асырылады;

11) «алынған төл» және «аналық мал басының орташа саны». Осы көрсеткіштер үшін 
жол берілетін мәннің шегі бекітілмейді. Олар «100 аналыққа есептегендегі төлдің шығымы» 
көрсеткіші бойынша жол берілмейтін мәнді тапқан жағдайда редакциялауға ұшырайды. 
Редакциялау алдында деректер респонденттен нақтыланады немесе есептер тексеріледі.

Алынған төл туралы деректерді нақтылау мүмкін болмаған жағдайда көрсеткіштің мәні 
аналық мал басының орташа саны туралы деректер бойынша есептеледі. Бұл әдіс «аналық 
мал басының орташа саны» алғашқы статистикалық деректер күмән тудырмаған жағдайда 
ғана қолданылады. Редакциялау кезінде аналық малдың орташа басы туралы алғашқы 
статистикалық деректер есеп бермегендермен ұқсас атрибуттары бар  100 аналыққа 
есептегендегі төлдің орташа шығымына бөлінеді. Теңгерім бұзылған жағдайда «мал мен құстың 
өзге де түсімі» көрсеткіші бойынша теңгерімдік түзету жүзеге асырылады. 

Аналық мал басының орташа саны туралы деректерді нақтылау мүмкін болмаған жағдайда 
көрсеткіштің мәні алынған төл туралы деректер бойынша есептеледі. Бұл әдіс «алынған төл» 
көрсеткіші бойынша деректер күмән тудырмайтын жағдайда ғана қолданылады. Редакциялау 
кезінде алынған төл туралы алғашқы статистикалық деректер есеп бермегендермен ұқсас 
атрибуттары бар есеп берген бірліктер тобы бойынша есептелген 100 аналыққа есептегендегі 
төлдің орташа шығымына бөлінеді.

Бұл ретте алынған мән мал басы қозғалысының теңгерімі бойынша АЛБ талабын бұзбайды.
2-параграф. Экстремалдық мәндерді редакциялау

26. Экстремалдық мәндердің болуына бақылауды жүзеге асыру кезінде әрбір статистикалық 
көрсеткіш бойынша шек қойылады, бұдан жоғары көрсеткіштің мәні әлеуетті экстремалдық 
деп саналады. Аталған шек логикаға, қолданыстағы нормаларға сүйене отырып, сондай-ақ 
алдыңғы кезеңдердегі ұсынылған алғашқы статистикалық деректерді талдау немесе есепті 
кезеңде есеп бергендердің статистикалық көрсеткіші бойынша барлық алғашқы статистикалық 
деректерді талдау негізінде белгіленеді. 

Аграрлық сектор статистикасында шекті мәндердің екі түрі белгіленеді:
1) әрбір зерттелетін бірлік үшін жеке (есепті бірінші рет тапсырғандардан басқа) белгіленетін 

көрсеткіштің жеке шекті мәні оның алдыңғы кезеңдердегі деректері негізінде;
2) барлық зерттелетін бірліктер үшін көрсеткіштің жалпы шекті мәні есепті және алдыңғы 

кезеңдерде есеп бергендердің деректері негізінде белгіленеді.
27. Жылдық кезеңділікпен қалыптастырылатын көрсеткіш үшін жеке шекті мән жеке 

зерттелетін бірліктер соңғы үш жылда тапсырған деректердің екі есе еселенген ең жоғары мәні 
ретінде анықталады. Айлық немесе тоқсандық кезеңділікпен қалыптастырылатын көрсеткіш 
үшін жеке шекті мән жеке зерттелетін бірліктер соңғы үш жылда тиісті айға/тоқсанға тапсырған 
деректердің екі есе еселенген ең жоғары мәні ретінде анықталады.

28. Жылдық кезеңділікпен қалыптастырылатын көрсеткіштің жалпы шекті мәнін есептеу 
келесі формула бойынша жүзеге асырылады:

  (1)
мұнда:
Z max есепті жыл - көрсеткіштің есепті жылдағы шекті мәні; 
Z max алдыңғы жыл - көрсеткіштің алдыңғы жылда есеп бергендер бойынша ең жоғары мәні;
Z орташа есепті жыл - көрсеткіштің есепті жылда есеп бергендер бойынша орташа мәні;
Z орташа алдыңғы жыл - көрсеткіштің алдыңғы жылда есеп бергендер бойынша орташа мәні.

29. Ай сайынғы және тоқсан сайынғы кезеңділікпен қалыптастырылатын көрсеткіштің жалпы 
шекті мәнін есептеу келесі формула бойынша жүзеге асырылады:

      , (2)
мұнда:
Z max есепті ай/тоқсан      - көрсеткіштің есепті айдағы/тоқсандағы шекті мәні;
Z max алдыңғы ай/тоқсан - көрсеткіштің алдыңғы үш жылғы тиісті айда/тоқсанда есеп бергендер
                             бойынша ең жоғары мәні;
Z орташа есепті ай/тоқсан - көрсеткіштің есепті айдағы/тоқсандағы есеп бергендер бойынша 
                             орташа мәні; 
Zорташа алдыңғы ай/тоқсан - көрсеткіштің алдыңғы үш жылғы тиісті айда/тоқсанда есеп бергендер
                               бойынша орташа мәні.
30. Аталған бақылау түрі қатаң болып табылмайды. Редакциялау респонденттерден 

деректерді нақтылағаннан кейін жүзеге асырылады. Деректерді нақтылау мүмкін болмаған 
жағдайда бұл ретте ықтималдық дәрежесі жоғары экстремалдық мән қате деп саналса, онда 
ол ауыстырылады. Ауыстыру жеке шекті мәннен және жалпы шекті мәннен бір мезгілде асқан 
кезде жүзеге асырылады. Донорлық мән ретінде ауыстыру үшін экстремалдық мән анықталған 
есеп берген бірліктерге ұқсас бірліктер тобы бойынша көрсеткіштің орташа мәні қолданылады.

3-параграф. Жоқ мәндерді редакциялау
31. Деректер зерттелетін бірліктер толық қамтылмаған және сұрақнамалар толық 

толтырылмағанда, сондай-ақ көрсеткіш бақыланбаған немесе кезеңділігі, жіктелімдері және 
басқа параметрлері бойынша шектеулермен бақыланған жағдайда болмайды. 

32. Егер көрсеткіш бойынша деректер мөрі және қолымен куәландырылған, ұсынылған 
статистикалық нысанда болса, АЛБ және ФЛБ талаптары сақталған жағдайда деректердің 
мұндай болмауы қате болып саналмайды және редакцияланбайды. Егер бұл ретте көрсеткіш 
бойынша деректер жоқ болуы АЛБ немесе ФЛБ талабын бұзса респонденттерден деректер 
нақтыланып және жоғарыда аталған редакциялау типтерінің біреуі қолданылады.

33. Егер деректер алғашқы статистикалық нысандарды ұсынбау себебінен жоқ болса, 
жүктеу жүргізіледі.

34. Айлық және тоқсандық кезеңділіктің көрсеткіштерінің көпшілігі теңгерімнің құрамдас 
элементтері болып табылады. Өсімдік шаруашылығында бұл астық және майлы дақылдар 
қозғалысының теңгерімді құрайтын көрсеткіштері, мал шаруашылығында - табын айналымының 
теңгерімі. Теңгерімді сақтау үшін оның соңғы көрсеткіштері (есепті айдың соңында қолда бары) 
келесі айдың басына өтуі қажет. 

Донорлық ретінде өткен кезеңдегі зерттелетін бірліктін өзінің деректері қолданылады. 
Есеп беру кезеңінің басына есеп бермеген бірлік бойынша көрсеткіш мәні осы оның есебінен 
өткен кезеңнің соңындағы көрсеткіштер мәніне тең қабылданады. Бұл ретте теңгерімнің өзі 
қозғалыссыз қалады (кіріс және шығыс нөлге теңестіріледі). Есепті кезеңнің соңына көрсеткіш 
мәні есепті кезеңнің басындағы көрсеткіштер мәніне тең деп қабылданады. Аграрлық сектор 
статистикасында мұндай көрсеткіштерге мыналар жатады: «дәнді және бұршақты дақылдардың 
қолда бары» (СКЖ коды 142601) «майлы дақылдар тұқымдарының қолда бары» (СКЖ коды 
142701), «мал мен құстың саны» (СКЖ коды 143201).

35. Егер алғашқы статистикалық деректер қандай да бір себептермен түспеген жағдайда 
және бұдан әрі «дәнді және бұршақты дақылдардың өзге де шығысы» (СКЖ коды 14260399), 
«майлы дақылдар тұқымдарының өзге де шығыны» (СКЖ коды 14270399) немесе «мал мен 
құстың өзге де шығыны» (СКЖ коды 14320399) көрсеткіштері бойынша тиісінше шығыстары 
бөлігіндегі мәннің негізінде желтоқсандағы есебіне жыл соңындағы теңгерімі нөлге теңестіріледі. 

36. Теңгерім бөлігі болып табылмайтын айлық көрсеткіштер үшін жүктеу жүзеге асырылмайды.
37. Жоқ жылдық кезеңділік көрсеткіштері үшін жүктеу екі әдіспен жүзеге асырылады: егер 

көрсеткіш ай сайынғы немесе жылдық негізінде қалыптастырылса, онда донорлық ретінде ай 
сайынғы есептен есеп бермеген бірліктің өзінің деректері қолданылады, егер көрсеткіш тек қана 
жылдық негізде қалыптастырылса онда жүктеу есеп берген бірліктердің алғашқы деректерінің 
негізінде біріктірілген деңгейде есептеу жолымен жүзеге асырылады. 

38. Бірінші тәсілде: көрсеткіш ай сайынғы деректер 12 айға қосылады және есеп берме-
ген респондент бойынша жылдық есеп үшін донорлық ретінде қолданылады. Осы жүктеу 
түрі келесі көрсеткіштер үшін жүзеге асырылады: «алынған төл» (СКЖ коды 14320201), «өз 
өңірі шегінде сатып алынған мал мен құс» (СКЖ коды 14320202), «мал мен құстың өзге де 
түсімі» (СКЖ коды 14320299), «мал мен құстардың шаруашылықта сойылғаны немесе союға 
өткізілгені» (СКЖ коды 14320301), «мал мен құстың өлім-жітімі және қырылуы» (СКЖ коды 
14320302), «өз өңірі шегінде сатылған мал мен құстар» (СКЖ коды 14320303), «мал мен құстың 
өзге де шығыны» (СКЖ коды 14320399), «қырқылған қой саны» (СКЖ коды 143307), «елтіріге 
сойылған қозылар саны» (СКЖ коды 143308), «мал шаруашылығы өнімдерінің жеке түрлерін 
өндіру» (СКЖ коды 143401), «мал шаруашылығы өнімдерінің жекелеген түрлерін өткізу» (СКЖ 
коды 143402), «бастапқы өңдеуге өткізілген жүн» (СКЖ коды 14340201), «Өзінің жеке тұтынуға 
пайдаланылған мал шаруашылығы өнімдерінің жекелеген түрлері» (СКЖ коды143403), «жаңа 
өнімнен алынған дәнді және бұршақты дақылдар» (код КСП 14260201), «жаңа түсімнен алынған 
майлы дақылдар тұқымдары» (СКЖ коды 14270201).

Кейбір көрсеткіштер үшін орташа арифметикалық, орташа өлшенген, орташа 
хронологиялық және басқа әдістермен бір жылдағы орташа мәндері қолданылады. Мұндай 
көрсеткіштерге мыналар жатады: «аналық мал басының орташа саны» (СКЖ коды 143302), 
«жұмыртқалайтын тауықтардың орташа саны» (СКЖ коды 143304), «сауын сиыр басының 
орташа саны» (СКЖ коды 143303). «Мал мен құстың саны» (СКЖ коды 143201) және «қолда 
бар болған малдың тірі массасындағы салмағы» (СКЖ коды 143301) көрсеткіштері бойын-
ша жылдық деректерді жүктеу үшін қаңтар (жыл басына) және желтоқсанға (жыл соңына) 
респонденттердің тиісті деректері донорлық ретінде қолданылады. 

39. Көрсеткіш тек жылдық негізде қалыптастырылған жағдайда, донорлық ретінде есеп 
бермеген бірліктің өзінің қолда бар басқа көрсеткіштері негізінде есептелген деректер және 
есеп берген бірліктің қолда бар деректер қоры бойынша есептелген деректер қолданылады. 
Донорлық деректер АКТ=1 белсенділік белгілерімен есеп бермеген заңды тұлғалар және 
шаруа немесе фермер қожалықтарына және барлық есеп бермеген үй шаруашылығына 
ғана қолданылады.

Мұндай тәсіл мысалы, «жекелеген ауыл шаруашылығы дақылдарын жалпы жинау» 
көрсеткіші бойынша жоқ деректерді жүктеу үшін қолданылуы мүмкін. Жүктеу басқа байқаулар-
дан осы респондент бойынша: «ауылшаруашылық дақылдарының (алдын ала) егістік алқабы» 
(СКЖ коды 142102) немесе «ауылшаруашылық дақылдарының нақтыланған егіс алқабы» (СКЖ 
коды 142108) көрсеткіштері бойынша мәліметтер белгілі болған жағдайда ғана жүзеге асыры-
луы мүмкін. Алдын ала немесе нақтыланған алаң туралы қолда бар деректерді редакциялауда 
есеп бермегендермен осыған ұқсас атрибуттары бар есеп берген бірліктердің қатары бойынша 
есептелген осы Әдістеменің 22-тармағында көрсетілген ауыл шаруашылығы дақылдарының 
осы түрі бойынша орташа түсімділікке көбейтіледі. Есептеу әрбір есеп бермеген зерттелетін 
бірлік үшін жүргізіледі, содан кейін қосындыланады. Алынған мән алғашқы қорға кіргізілмей, 
біріктірілген деңгейде есептік деректерге қосылады.

40. Зерттелетін бірліктің басқа деректерін есептеу үшін пайдалану мүмкін болмаған 
жағдайда, донорлық ретінде есеп бергендердің деректері пайдаланылады. Бірінші кезекте 
есеп бер мегендермен ортақ атрибуттары бар әлеуетті донорлардың тобы анықталады. Одан 
кейін топтан көрсеткішінің ең төменгі мәнімен донор іріктеп алынады. Осы мән есеп берме-
ген респондент үшін донорлық ретінде пайдаланылады. Жүктеудің бұл түрі аграрлық сектор 
статистикасының «ауыл шаруашылығы саласындағы қызметтер» (СКЖ коды 141101013), 
«өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруге жұмсалған шығындар» (СКЖ коды 141301), «мал 
шаруашылығы өнімдерін өндіруге жұмсалған шығындар» (СКЖ коды 141302), «өткізілген 
ауылшаруашылық өнімдерінің құны» (СКЖ коды 141303), «өткізілген ауылшаруашылық 
өнімдерінің өзіндік құны» (СКЖ коды 141304) сияқты көрсеткіштеріне қолданылады.

3. Өнеркәсіп статистикасы деректерін редакциялау
1-параграф. Жедел деректерді редакциялау

41. Деректерді редакциялау енгізу кезеңінде (микроредакциялау) мыналарды қамтиды:
1) деректердің алынған деректерді салыстыру жолымен анықтығын немесе серпінділік 

қатарға сәйкестігіне тексеруді:
ағымдағы жылдың алдыңғы айлары үшін және өткен жылдың тиісті айларына айлық 

кезеңділікпен есептер;
ағымдағы жылдың алдыңғы тоқсандары үшін және алдыңғы жылдың тиісті тоқсанына 

тоқсандық кезеңділікпен есептер;
өткен жыл үшін жылдық кезеңділікпен есептер үшін.
Тексерудің бұл тәсілінде деректер алдыңғы мәндермен немесе белгілі бір есепті кезеңге 

шекті мәндермен салыстырылады;
2) экстремалдық мәндер кезіндегі деректердің анықтығын тексеруді, бұл әдісте өнімдер 

өндірісінің немесе өнеркәсіптік сипаттағы көрсетілетін қызметтердің өсуі немесе төмендеуінің 
объективті себептері болған жағдайда бастапқы экстремалдық мәндерді енгізу қабылданады; 

3) (АЛБ және ФЛБ) нысандары көрсеткіштері арасындағы бөлімдердің арасындағы 
деректердің анықтығын тексеру:

заттай көріністегі деректердің болуы кезінде өнімнің құндық көріністегі көрсеткіштерінің 
көрініс табуы міндетті;

құндық көріністе өндірілген тауар өнімдерінің құндық көрсеткіштерінің қосындысы құндық 
көріністе алғашқы 4 таңбаға дейін Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына (бұдан 
әрі - ЭҚЖЖ номенклатурасы) сәйкес қызмет түрлерінің кодымен сәйкес келетін өнім түрлерінің 
қосындысына тең немесе көп болуы тиіс; 

құндық көріністе өңделме шикізаттан өңделген деректердің қосындысы ЭҚЖЖ бойынша 
қызметтің тиісті түрлерінің құнына тең немесе аз болуы тиіс; 

жеке өндірістік қажеттіліктерге (зауытішілік айналым) пайдаланылған өнімнің құндық 
көрсеткіштерінің қосындысы ЭҚЖЖ тиісті кодының құнына тең немесе аз болуы тиіс;

4) алғашқы статистикалық деректердің болмауына объективті себептердің болуы кезінде 
жол беріледі. 

42. 1-П нысаны бойынша (айлық, тоқсандық, жылдық) деректерді өңдеу деректерді редак-
циялау (макроредакциялау) кезеңінде:

1) «Қосылған құн салығынсыз кәсіпорынның қолданыстағы бағасында есепті айда өндірілген 
өнім мен көрсетілген қызмет көлемі» бөлімі бойынша келесі ФЛБ жүзеге асырылады:

құндық көріністе өнеркәсіп өнімдерін (тауарларды, көрсетілетін қызметтерді) өндіру көлемі 
(СКЖ коды 15110101) басқа тараптарға, өзінің күрделі құрылыстары мен өзінің өнеркәсіптік емес 
бөлімшелеріне өткізу, еңбекақы есебінен өзінің қызметкерлеріне беру, сондай-ақ тапсырыстар 
бойынша орындалған өнеркәсіптік сипаттағы жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізуге 
арналған кәсіпорынмен өңделген барлық дайын өнімдердің (өнімдер), өздері өңдеген жарты-
лай фабрикаттардың (өзінің шикізаты мен материалдарынан, сондай-ақ тапсырыс берушінің 
шикізаты мен материалынан) құнынан қалыптасады. Қосылған құн салығынсыз, акцизсіз және 
зауытішілік айналымсыз, аяқталмаған өндіріс және өңделме шикізат құнынсыз есептеледі;

2) құндық көріністе өнеркәсіптік өнім өндірісінің көлемі (тауар, көрсетілген қызмет) мен 
өнеркәсіптік сипаттағы көрсетілген қызмет көлемін (СКЖ коды 151101012) бақылау мынадай 
формулалар бойынша жүзеге асырылады: 

 Оө ≥ Оқ ,      (3)
мұнда: 
Оө - құндық көріністегі өнеркәсіптік өнім өндірісінің көлемі (тауар, қызмет); 
Оқ - өнеркәсіптік сипаттағы көрсетілген қызмет көлемі.

Оө ≥ Оз.а.,        (4)
мұнда: 
Оз.а. - құндық көріністегі өз мұқтаждықтарына пайдаланылған өнім (зауытішілік айналым) 
         (СКЖ коды 15110103).

Оө , Оқ , Оз.а. , Оқалд , Оаяқт , Оқұны ≥ 0, (5)
мұнда: 
Оқалд - құндық көріністегі есепті айдың соңындағы дайын өнім қалдықтары (СКЖ коды 151202);
Оаяқт - есепті айдың соңындағы аяқталмаған өндіріс көлемі (СКЖ коды 15110104);
Оқұны - басқа кәсіпорындарға өңдеуге тапсырылған шикізаттың құны (СКЖ коды 15110105);
3) «Заттай көріністегі өнім өндірісі және құндық көріністегі өндірілген өнім көлемі» бөлімі 

бойынша мынадай ФЛБ жүзеге асырылады:
есепті айдағы заттай көріністегі өнеркәсіптік өнім өндірісі (тауар шығарылымы) (СКЖ коды 

15110201) есепті айдағы заттай көріністегі өз мұқтаждықтарына пайдаланылған өнім көлемі 
және есепті айдағы заттай көріністегі шикізаттан өндірілген өнім көлемі қосындысынан көп 
немесе тең: 

Оз ≥ Оп.з. + Оөңделме з. ,     (6)
мұнда: 
Оз - есепті айдағы заттай көріністегі өнеркәсіптік өнім өндірісінің көлемі;
Оп.з - есепті айдағы заттай көріністегі өз мұқтаждықтарына пайдаланылған өнім;
Оөңделме з. - есепті айдағы заттай көріністегі өңделме шикізаттан өндірілген өнім.
есепті айда құндық көріністегі өнеркәсіптік өнім (тауар, көрсетілетін қызмет) өндірісінің 

көлемі есепті айда құндық көріністегі өз мұқтаждықтарына пайдаланылған өнім көлемі және 
есепті айда құндық көріністегі өңделме шикізаттан өндірілген өнім көлемі қосындысынан көп 
немесе тең:

Оө ≥ ∑ Оп.қ + Оөңделме қ.,     (7)
мұнда: 
Оө - құндық көріністегі өнеркәсіптік өнім (тауар, көрсетілетін қызмет) өндірісінің көлемі;
Оп.қ - есепті айда құндық көріністегі өз мұқтаждықтарына пайдаланылған өнім;
Оөңделме қ. - есепті айда құндық көріністегі өңделме шикізаттан өндірілген өнім.

Оз , Оө , Оп.з , Оп.қ , Оөңделме з., Оөңделме қ., Оқалд.з , Оө.з ≥ 0,  (8)
мұнда:
Оқалд.з - есепті айдың соңындағы заттай көріністегі дайын өнім қалдықтары;
Оө.з - өткен жылғы тиісті айда заттай көріністегі өндірілген өнім (тауарлық шығарылым) 

көлемі;
4) «Қайталама қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім және көрсетілген қызметтер 

көлемі» бөлімі бойынша:
Оқайталама ≥ 0, (9)

мұнда: 
Оқайталама - қайталама қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім және көрсетілген қызметтер
                 көлемі.

5) «Өз өндірісінің жөнелтілген өнімдерінің көлемі ҚҚС-сыз және акциздерсіз кәсіпорынның 
қолданыстағы бағасымен» бөлімі бойынша құндық көріністе өз өндірісінің жөнелтілген 
өнеркәсіптік өнімдерінің көлемі (СКЖ коды 151201) ішкі нарыққа жөнелтілген өнім (тауар, 
қызмет) көлемінен көп немесе тең:

Ожөн ≥ Ожөн.ішкі ,        (10)
мұнда: 
Ожөн - құндық көріністе өз өндірісінің жөнелтілген өнеркәсіптік өнімінің көлемі;
 Ожөн.ішкі - ішкі нарыққа жөнелтілген өнеркәсіптік өнімінің көлемі.

  Ожөн.ішкі ≥ Ожөн.мем + Ожөн.ұлт ,      (11)
мұнда:  
Ожөн.мем - ішкі нарыққа мемлекеттік сатып алу бойынша жөнелтілген өнеркәсіптік өнімінің
               көлемі; 
 Ожөн.ұлт - ішкі нарыққа ұлттық компаниялардың сатып алуы бойынша жөнелтілген өнеркәсіптік
              өнімінің көлемі. 
6) «Есепті айда заттай көріністе өз өндірісінің жөнелтілген өнім көлемі» бөлімі бойынша:

Ожөн.з ≥ Ожөн.ішкі.з ,        (12)
мұнда:
Ожөн.з - заттай көріністе өз өндірісінің жөнелтілген өнеркәсіптік өнімінің көлемі (СКЖ коды 151203);
Ожөн.ішкі.з - ішкі нарыққа заттай көріністе өз өндірісінің жөнелтілген өнеркәсіптік өнімінің көлемі.

Ожөн.ішкі.з ≥ Ожөн.мем.з + Ожөн.ұлт.з ,     (13)
мұнда:
Ожөн.мем.з - ішкі нарыққа мемлекеттік сатып алу бойынша заттай көріністе өз өндірісінің,
                жөнелтілген өнеркәсіптік өнімдерінің көлемі;
Ожөн.ұлт.з - ішкі нарыққа ұлттық компаниялардың сатып алуы бойынша заттай көріністе өз
               өндірісінің, жөнелтілген өнеркәсіптік өнімдерінің көлемі.

2-параграф. Жоқ мәндерді редакциялау
43. Ұсынылған статистикалық нысандарда көрсеткіш бойынша деректердің болмауы 

кезінде АЛБ және ФЛБ талаптары сақталады, мұндай жоқ деректер қате болып саналмайды 
және редакцияланбайды. Егер бұл ретте көрсеткіш бойынша деректердің болмауы АЛБ не-
месе ФЛБ талабын бұзса, онда респонденттен деректер нақтыланады және жоғарыда аталған 
редакциялау типтерінің біреуін қолдану қажет.

44. Статистикалық және экономикалық себептер бойынша жасырылған, өндірілген өнім 
көлемін редакциялау мынадай жанама бағалау негізінде сараптау жолымен есептеледі:

1) статистикалық себептер бойынша кәсіпорындардың толық қамтылмауына және 
шығарылатын өнім туралы есептіліктің алынбауына жете санау жүзеге асырылады; 

2) экономикалық себептер бойынша өндірілген өнім көлемдерінің есепті деректерінің 
төмендетуіне қоса санау жүзеге асырылады.

45. Статистикалық себептер бойынша жасырылған, ай сайын өндірілген өнім көлемі мы-
надай формула бойынша анықталады:

46. Экономикалық себептер бойынша жасырылған, өндірілген өнім көлемі сараптау жо-
лымен анықталады. Есептеу жасырылған өнім көлемі мен өндірілген өнімнің жалпы көлемінің 
қатынасымен есептелген орташа коэффициенттер негізінде алдыңғы жылдардың серпіні 
ескеріле отырып қалыптастырылады. Коэффициент әрбір қызмет түрі және өңір бойынша 
жеке анықталады. Экономикалық себептер бойынша жасырылған ай сайынғы өнім көлемін 
алу үшін мынадай формула қолданылады:

3-параграф. Индекстердің өзара үйлесу жүйесі
47. Нақты тауарлар деңгейінде, сондай-ақ барлық ЭҚЖЖ топтамалары бойынша 

экономикалық қызмет түрі бойынша өндіріс индекстерінің барлық жиынтығы арақатынастардың 
және өзара үйлесудің мынадай жүйесіне логикалық түрге сәйкес келеді.

48. Жыл басынан бергі кезеңге өндіріс индексінің шамасы, өткен жылғы тиісті кезеңге 
қатынасы бойынша, есептеулердің барлық деңгейінде жыл басынан бергі кезеңге кіретін ай-
лар бойынша индекстердің ең жоғары және ең төменгі мәндері арасындағы интервалға түседі. 

Бұл ретте жыл басынан бергі кезеңдегі индекс осы айлардағы кезеңге кіретін индекстерден 
орташа арифметикалық мәнге жақын болады. Маусымдық белгісі анық тауарлар және қызмет 
түрлері бойынша ерекшелік болуы мүмкін (мысалы, электр энергиясын және жылу энергиясын 
өндіру жылдың қысқы айларына қарай жоғарылайды; ауылшаруашылық өнімдерді қайта өңдеу 
керісінше жаз және күз айларына қарай жоғарылайды; қант өндіру – күзде, қант қызылшасын 
жинаудың аяқталысымен).

Кезеңдегі индекс орташа арифметикалық мәннен және айлық өндіріс деңгейіндегі күрт 
ауытқу жағдайында: мысалы, өндірістік циклінің ұзақтығы айдан көп болатын тауарлар 
(қызмет түрлері) бойынша, сонымен қатар өндірісті жедел қайта құрылымдау және өндірістік 
үдерістердің жоғары бір қалыпты емес себептері бойынша елеулі ауытқиды.

Базисті жылдың айнымас жағдайында өткен жылғы тиісті айға өндірістің индексі («тікелей» 
индекс) өткен айға есептелген («тізбекті» индекс) он екі индекстің тізбектілігінің көбейтіндісіне 
тең болуы тиіс.

Жедел деректер негізінде қалыптастырылған, бұрын жарияланған индекстер ай сайын 
қайта қаралмайды. Ай сайынғы индекстерді қайта қарау және қайталап жариялау (қажет 
болған кезде) 1-П жылдық нысанын өңдеу нәтижелері бойынша заттай және құндық көріністегі 
тауарлар негізіндегі жылдық қорытындыларын алғаннан кейін жылына бір рет жүргізіледі. 

Осы жерде, ай сайынғы және жылдық индекстерді келісу жолымен жылдық әзірлемелердің 
нақтыланған деректері негізінде қалыптастырылатын ай сайынғы (жедел) индекстерді жылдық 
индекстермен үйлестіру жүзеге асырылады.

49. Нақтыланған жылдық деректер бойынша есептелген өндірістің жылдық индекстері 
айлық жедел деректер негізінде есептелген индекстермен сәйкес келеді. 

50. Айлық және жылдық деректер бойынша есептеулердің нәтижелерін келісу алгоритмі 
қорытынды индекстің қысқа мерзімді үрдістері айлық деректермен анықталуы тиіс, ал жылдық 
деректер индекстің ұзақ мерзімді үрдістерін анықтау үшін қажет. 

51. Жедел және жылдық әзірлемелер бойынша индексті есептеулердің деректерін салысты-
ру кезінде ең алдымен айырмашылық себептері талданады: олар тек бұрын ұсынылған айлық 
серпіндегі нақтылаулармен ғана туындағанын немесе нақты қызмет түрі бойынша қосымша 
тауарлардың қосылуымен немесе ассортиментті құрам бойынша тауарлар топтарының ажырау-
ына негізделген. Соңғы екі жағдайда, нақтылаудың шамасы елеулі болған жағдайда, ерекшелігі 
ретінде өндіріс индексін айлық есептеу бойынша өткенді шолатын қайта есептеуімен, тауар 
қоржынына толықтырулар енгізуге болады.

52. Жедел тәртіпте ескерілетін тауарлар бойынша индекстерді келісу кезінде, жедел 
индекстерді қайта санау кезінде жылдық әзірлемелер шеңберінде қалыптастырылған, 
нақтыланған айлық деректер пайдаланылады.

53. Өндіріс индекстерін есептеудің жаңа базисті жылға ауысуы кезінде, өндіріс индекстері 
серпінді қатарларының «бірігуін» қамтамасыз ету қажет, яғни өткен кезеңдерге (жылдарға) 
өндіріс индекстерін жаңа қоржын, жаңа жіктеу құрылымын ескере отырып ретроспективтік 
қайта есептеу. 

4. Құрылыс және инвестициялар статистикасында деректерді редакциялау
1-параграф. Жедел деректерді редакциялау

54. Инвестициялық салымдардың толық көлемін және орындалған құрылыс жұмыстарының 
көлемін қамтамасыз ету үшін ай сайын алғашқы статистикалық деректердің деңгейінде 
статистикалық және экономикалық себептер бойынша ескерілмеген кәсіпорындарға негізгі 
капиталға салынған инвестициялардың көлемін және орындалған құрылыс жұмыстарының 
көлемін жете есептеу жүзеге асырылады.

55. Кәсіпорындар мынадай себептер бойынша жедел статистикалық байқау кезінде есеп-
телмей қалуы мүмкін:

1) кәсіпорындардың толық қамтылмауы;
2) кәсіпорындардан есептілікті алмау;
3) есепті деректерді төмендету.
56. Жедел статистикалық ақпаратты редакциялау бірнеше кезеңде жүзеге асырылады.
Деректерді редакциялаудың бірінші кезеңінде (деректерді өңдеу деңгейінде) міндеттердің 

қойылымында сипатталған негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі мен орындалған 
құрылыс жұмыстарының көлемінің ай сайын жүргізілетін жете есептеу есебінің алгоритмін тек-
серу жүзеге асырылады. Қажет болған жағдайда түзету жүзеге асырылады. Соңғы деректерді 
редакциялау кезеңінде көлемдердің түзетілген жете есептеулері біріктіру деңгейінде құрылыс 
және инвестициялар статистикасы бойынша есеп берген кәсіпорындардың деректері негізінде 
алынған көлемдеріне қосылады. Сонымен бірге экстремалды мәндердің болуына бақылау 
және жоқ мәндердің болуына бақылау жүзеге асырылады.

57. Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі мен орындалған құрылыс жұмыстары-
ның көлемін жете есептеудің алгоритмі арқылы жүзеге асырылады.

Алғашқы статистикалық деректер «он-лайн» режимінде оларды алғашқы базаға 
жібергенге дейін автоматты түрде АЛБ және ФЛБ талаптарына сәйкестігі тексеріледі. Алғашқы 
статистикалық деректерді сақтау қоймасына қайта жолдау тексерілгеннен және қателері 
түзетілгеннен кейін жүргізіледі.

58. Қағаз жеткізгіште ұсынылған алғашқы статистикалық деректерді бағдарламалық ке-
шенге енгізу кезінде берілген бақылауларды орындауға тексеру жүзеге асырылады. Қате де-
ректер нақтыланып және респондент түзеткен деректер ұсынылғаннан кейін редакцияланады. 
Қандай да бір себептер бойынша деректерді нақтылау мүмкін болмаған жағдайда, мұндай 
есеп өңдеуден алынып тасталады және бұдан әрі редакциялау есеп бермеген кәсіпорын 
ретінде жүзеге асырылады. Деректерді өңдеу деңгейінде есеп бермеген кәсіпорындарға ай 
сайынғы статистикалық байқаулар үшін негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі мен 
орындалған құрылыс жұмыстарының көлемін жете есептеудің алгоритміне сәйкес жүзеге асы-
рылады. Алғашқы статистикалық деректерді енгізу деңгейінде есеп бермеген кәсіпорындарға 
жылдық статистикалық байқаулар үшін донорлық базаға деректерді жүктеу донорлық 
деректерді ауыстыру алгоритміне сәйкес жүзеге асырылады.

59. Алғашқы статистикалық деректерді енгізу деңгейінде жедел және жылдық деректерді 
қалыптастыру кезінде барлық статистикалық байқауларда көрсеткіштердің ең жоғары және 
ең төменгі мәндеріне талдау жүзеге асырылады. Өңір үшін экстремалды мәндер ретінде 
өңірдің деректер қорының негізгі массасын таратумен келіспейтін мәндер болып табылады. 
Ал республикалық деңгей үшін экстремалды мәндер ретінде республикалық мәндегі деректер 
қорының негізгі массасын таратумен келіспейтін көрсеткіштер болып табылады.

60. Инвестициялар статистикасы бойынша деректерді өңдеу деңгейінде деректердің алғашқы 
базасына жеке құрылыс салушылармен объектілерді пайдалануға беру бойынша тексерілген 
және қажет болған жағдайда редакцияланған келесі көрсеткіштер бойынша деректер қосылады: 

1) негізгі капиталға салынған инвестициялар (барлығы және пайдалану бағыттары бойынша);
2) құрылыс-монтаж жұмыстарына шығындар;
3) машиналар, жабдықтар, құрал-саймандар;
4) негізгі капиталға салынған инвестициялар көлеміндегі өзге де шығындар;
5) негізгі қаражаттарды пайдалануға беру;
6) тұрғын үй құрылысына салынған инвестициялар.
Мұның өзінде жеке салушылардың пайдалануға берілген объектілері бойынша нысанының 

деректері статистика органдарында қолданылатын жіктеуіштер мен анықтамалықтар бойын-
ша бөлінеді.

61. Деректерді өңдеу деңгейінде кіші бірліктермен пайдалануға берілген объектілер бойын-
ша есептің тексерілген және редакцияланған деректері тиісті көрсеткіштер бойынша міндеттер 
қойылымында көрсетілген қосылу алгоритміне сәйкес пайдалануға берілген объектілер бой-
ынша есептің алғашқы деректер базасына қосылады. Жеке салушылар пайдалануға беретін 
құрылыс қуаттары мен объектілері ЭҚЖЖ тиісті кодтары бойынша қосылады. Есептік деректер 
статистика органдарында пайдаланылатын жіктеуіштер бойынша қосылады және бөлінеді.

62. Құрылыс және инвестициялар статистикасы бойынша нақтыланған жылдық дерек-
тер жарияланғаннан кейін құрылыс және инвестициялық қызметтің негізгі көрсеткіштерінің 
нақты көлем индексін (есебін) анықтау үшін жедел есептілікте шілде айынан бастап өткен 
жылдың мұрағаттық деректер базасы жылдық деректер негізіндегі есептеу алгоритміне сәйкес 
қалыптастырылған деректерге алмастырылады. 

1-параграф. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың көлемін жете есептеу
63. Есепті айда инвестициялық салымдардың толық көлемі есеп берген кәсіпорындардың 

негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемінен және негізгі капиталға салынған инве-
стицияларды жете есептеу көлемінен тұрады. Негізгі капиталға салынған инвестицияларды 
жете есептеу көлемі: 

1) респонденттердің толық қамтылмай, негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемін 
жете есептеу кезең-кезеңімен, әр өңірде жеке жүргізіледі. 

Бастапқы кезеңде жеке каталогтан ірі кәсіпорындар қатарынан есепті кезеңде есеп бер-
меген кәсіпорындар таңдалады (Кп).

Кейін есеп берген ірі кәсіпорындардың қорынан әр қызмет түрі бойынша (ЭҚЖЖ номен-
клатурасы) (Imin) негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемінің аз мәні бар кәсіпорындар 
таңдалады. Экономикалық қызметтің жеке түрі бойынша инвестициялардың таңдалған аз көлемі 
экономикалық қызметтің тиісті түрі бойынша есеп бермеген кәсіпорындар санына көбейтіледі.

  Iэқжжi= Imini * Кпi, 17)
мұнда, i - экономикалық қызмет түрінің коды (ЭҚЖЖ номенклатурасы).
Бағдарламалық кешен арқылы таңдалған деректердің негізінде әр өңір үшін ірі кәсіпорындар 

бойынша экономикалық қызметтің жеке түрі бойынша негізгі капиталға салынған инвестици-
ялар көлемінің біріктірілген деректері есептеледі.

Республикадағы ірі кәсіпорындар бойынша толық қамтылмауына инвестицияларды жете 
есептеу көлемі облыстық жете есептеу деректерін қосу арқылы мынадай формула бойын-
ша есептеледі: 

 Iірі=∑ Ii
ірі, (18)

мұнда:
Iірі - республикадағы ірі кәсіпорындар бойынша респонденттердің толық қамтылмауына 

инвестициялар көлемі;
Ii

ірі - облыстарда ірі кәсіпорындар бойынша респонденттердің толық қамтылмауына ин-
вестициялар көлемі (i - бұдан әрі барлық облыстар және Астана және Алматы қалалары). 

Орта және шағын кәсіпорындар үшін инвестициялар көлемін жете есептеу осыған ұқсас 
жүргізіледі.

Республика бойынша респонденттердің толық қамтылмауына инвестициялар көлемін 
жете есептеудің жиынтық қосындысы шағын, орта және ірі кәсіпорындар бойынша толық 
қамтылмауына облыстар бойынша жете есептеулердің жиынтық қосындысына тең.

 Iқ = ∑( Ii
ірі; I

i
орта; I

i
шағын), (19)

мұнда:
Iқ - шағын, орта және ірі кәсіпорындар бойынша республикадағы респонденттердің толық 

қамтылмауына инвестициялар көлемі;
Ii

орта - орта кәсіпорындар бойынша облыстағы респонденттердің толық қамтылмауына 
инвестициялар көлемі; 

Ii
шағ - шағын кәсіпорындар бойынша облыстағы респонденттердің толық қамтылмауына 

инвестициялар көлемі;
2) кәсіпорындардан есептіліктің толық алынбауына жете есептеу және негізгі капиталға 

салынған инвестициялар көлемінің есепті деректерін төмендету әр өңір үшін жеке есептеледі.
64. Қабылданбаған және төмендетілген есепті деректерге инвестицияларды жете есеп-

теу қаңтар-желтоқсандағы жедел ақпараттарды және тиісті жылдың нақтыланған жылдық 
деректерін салыстыру және талдау арқылы анықталады.

Жылдық кезеңділік кәсіпорындарының каталогы алғашқы есеп деңгейінде тиісті жылдың 
қаңтар-желтоқсанындағы айлық кезеңділік кәсіпорындарының каталогымен салыстырылады. 
Сәйкес келген топ бойынша жылдық нысан бойынша есеп берген ірі кәсіпорындар таңдалады.

Бұдан кейін жылдық кезеңділіктің алғашқы есебі бойынша есеп берген ірі кәсіпорындардың 
«инвестициялар көлемі» көрсеткіші қызметтің түрі (ЭҚЖЖ номенклатурасы) бойынша 12 айға 
бөлінеді, яғни ай сайын инвестициялар көлемінің 1/12 бөлігі қызмет түрі бойынша (ЭҚЖЖ но-
менклатурасы) кәсіпорындардың көлеміне қосылады. 

Орта және шағын кәсіпорындар үшін инвестициялар көлемін жете есептеу осыған ұқсас 
жүзеге асырылады. 

Республика бойынша қабылданбаған және төмендетілген есепті деректерге инвестициялар 
көлемі бойынша жете есептеудің жиынтық қосындысы облыстар бойынша жете есептеулердің 
қосындысына тең.

Бағдарламалық кешенде қалыптастырылған облыстар бойынша жете есептеу көлемі 
өңірлердің инвестициялық әлеуетін есепке ала отырып талданады және түзету енгізіледі. 
Түзетілген жете есептеу көлемі біріктірілген есепті деректерге қосылады. 

2-параграф. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың жете есептеуінің 
түзетілген көлемін тарату 

65. Шығыс көрсеткіштерді қалыптастыру кезінде облыстар мен аудандар бойынша жете 
есептеудің түзетілген көлемі деректерді өңдеу деңгейінде таралады: 

1) инвесторлардың меншік нысандары бойынша - жеке меншік нысаны;
2) қаржыландыру көздері бойынша - инвесторлардың меншікті қаражаттары;

(Соңы 14-бетте) 
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3) негізгі капиталға салынған инвестициялардың технологиялық құрылымы бойынша - 
машиналарға, жабдықтарға, құрал-саймандарға;

4) экономика секторлары бойынша - ұлттық жеке;
5) шаруашылықтың ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары бойынша - жеке кәсіпкерлік.
6) пайдалану бағыттары бойынша - қызметтің әр түрінің үлес салмағы бойынша ЭҚЖЖ 

номенклатурасына сәйкес.
66. Аудандық деңгейде жете есептеу көлемі облыстар бойынша да осыған ұқсас таралады.

3-параграф. Жылдық кезеңділіктің инвестициялар статистикасы 
бойынша донорлық деректерді ауыстыру алгоритмі

67. Донорлық дерекқорды ауыстыру мынадай үлгіде жүзеге асырылады:
1) жылдық кезеңділіктің инвестициялар бойынша статистикалық нысанының жеке катало-

гынан критерийлерге сәйкес ірі кәсіпорындар санынан есептік жылғы белсенділік сипатымен 
есеп тапсырмаған кәсіпорындарды  (АКТ = 1) таңдау;

2) есеп берген ірі кәсіпорындар бойынша деректердің облыстық жылдық базасынан 
есеп тапсырмаған кәсіпорындардың қызмет түрі бойынша (ЭҚЖЖ номенклатурасы) негізгі 
капиталға салынған инвестициялар көлемі (2-бөлімнің 1-тарауының 1-жолынан) көрсеткішінің 
ең аз мәнін таңдау;

3) таңдалған ең аз көлем машиналар, жабдықтар, құрал-саймандар көрсеткіштері 
(2-бөлімнің 1-бағанының 6-жолы) бойынша донорлық деректер ретінде таңдалған есеп 
тапсырмаған кәсіпорынға енгізіледі. Әр кәсіпорында таңдалған респонденттің қызмет түрі 
бойынша (ЭҚЖЖ номенклатурасы) өзінің ең кіші көлемі болады;

4) алынған мәндер қосындысы ірі кәсіпорындар бойынша толық емес қамтуға арналған 
донорлық деректерге тең; 

68. Орта кәсіпорындар бойынша донорлық деректерді ауыстыру алгоритмі осыған ұқсас 
жүзеге асырылады. 

69. Облыс бойынша донорлық базаның негізгі капиталға салынған инвестициялар 
көлемінің қорытынды қосындысы ірі және орта кәсіпорындар бойынша донорлық деректер 
қосындысына тең. 

Республика бойынша донорлық база облыстар бойынша донорлық деректер қосындысына 
тең болады. Мұның өзінде алғашқы статистикалық деректер базасының бағдарламалық 
кешенінде донорлық кәсіпорындар бойынша ерекше белгілер қарастырылады.

4-параграф. Донорлық деректерде қалыптастырылған 
негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемін бөлу

70. Донорлық деректерде қалыптастырылған негізгі капиталға салынған инвестициялар 
көлемі жеке құрамдас көрсеткіштер бойынша мынадай қағидаттар бойынша бөлінеді: 

1) аумақтар бойынша есеп тапсырмаған кәсіпорындардың донорлық деректерінің көлемдері 
есеп тапсырмаған кәсіпорындардың тіркелу орнына қарай көрсетіледі. 

2) кәсіпорындардың қаржыландыру көздері бойынша деректерді қалыптастыру кезінде 
донорлық деректердің барлық көлемі меншікті қаражаттардың көлеміне қосылады; 

3) кәсіпорындардың меншік нысандары бойынша деректерді қалыптастыру кезінде 
донорлық деректердің барлық көлемі - жеке меншік нысаны болып табылады;

4) экономика секторлары бойынша - ұлттық жеке; 
5) ұйымдастырушылық-құқықтық нысандар бойынша - дара кәсіпкерлік; 
6) технологиялық құрылым бойынша - машиналарға, жабдықтарға, құрал-саймандарға.

5-параграф. Құрылыс жұмыстары көлемін жете есептеу
71. Орындалған құрылыс жұмыстарының толық көлемін қамтамасыз ету үшін ай сайын 

қорытынды деректерді қалыптастыру кезінде толық қамтылмауға және шағын кәсіпорындарға 
құрылыс жұмыстарының көлеміне жете есептеу жүзеге асырылады. 

Есепті айдағы құрылыс жұмыстарының толық көлемі құрылыс қызметін жүзеге асы-
ратын ірі, орта және қызметкерлерінің саны 50 адамнан жоғары шағын кәсіпорындардың 
көлемінен, сондай-ақ қызметкерлерінің саны  50 адамға дейінгі шағын кәсіпорындарға және 
толық қамтылмауға жете есептеу көлемінен және жылдық көлемге дейін қалыптастырылады. 

72. Құрылыс жұмыстарының көлеміне жете есептеу статистикалық бірліктердің толық 
қамтылмауына ірі және орта кәсіпорындарға жүргізіледі. Есептеу әрбір өңір үшін жеке келесі 
формула бойынша жүргізіледі: 

 Sкр= Smin* Кп, (20)
мұнда:
Sкр - респонденттердің толық қамтылмауына ірі кәсіпорындар бойынша жете есептеу;
Кп - есептік айдағы есеп тапсырмағандар;
Smin - есеп тапсырған кәсіпорындар бойынша ең аз көлем.
73. Орта кәсіпорындар бойынша респонденттердің толық қамтылмауына жете есептеу 

осыған ұқсас жүргізіледі.
Республика бойынша құрылыс жұмыстарының көлемі бойынша жете есептеу сомасы ірі 

және орта кәсіпорындар бойынша респонденттердің толық қамтылмауына облыстық жете 
есептеу сомасына тең. 

Республика бойынша респонденттердің толық қамтылмауына құрылыс жұмыстарының 
көлемін жете есептеудің қорытынды сомасы облыстық жете есептеу сомаларын қосу арқылы 
алынады.

74. Шағын кәсіпорындарға құрылыс жұмыстары көлемін жете есептеу сондай-ақ әрбір өңір 
үшін жеке жүзеге асырылады.

Есептеулер үшін ақпарат көзі ретінде тоқсандық кезеңділіктегі «Шағын кәсіпорынның 
қызметі туралы» статистикалық байқаудың қорытындылары бойынша қалыптастырылған 
деректер болып табылады. 

Есептеулер үшін былтырғы жылғы тиісті тоқсанның деректері қолданылады. Шағын 
кәсіпорындар бойынша статистикалық байқау деректерінің таралған базасынан «Құрылыс» 
(ЭҚҚЖ номенклатурасы)  41-43 негізгі экономикалық қызмет түрімен айналысатын кәсіпорындар 
таңдалып алынады. Әрбір таңдап алынған кәсіпорынның көлемінің 1/3 бөлігі тиісті тоқсан 
бойынша шағын кәсіпорындарға жете есептеу көлеміне тең болады. Бағдарламалық кешен-
де таңдап алынған деректер негізінде әрбір өңір бойынша шағын кәсіпорындарға құрылыс 
жұмыстарының көлемінің агрегатталған деректері анықталады. 

75. Есеп тапсырған ірі және орта кәсіпорындар бойынша құрылыс жұмыстары көлемінің 
сомасы респонденттердің толық қамтылмауына құрылыс жұмыстарының жете есептеу шама-
сына және шағын кәсіпорындарға есептелген көлем респонденттердің толық тобы бойынша 
құрылыс жұмыстары көлемінің қорытындысын береді.

76. Бағдарламалық кешенде облыстар бойынша қалыптастырылған жете есептеу көлемі 
өңірлердің құрылыс әлеуетін ескере отырып талданады және түзетіледі. Жете есептеудің 
түзетілген көлемі агрегатталған есептік деректерге қосылады. 

6-параграф. Құрылыс жұмыстарын жете есептеудің түзетілген көлемін тарату 
77. Облыстар бойынша құрылыс жұмыстарын жете есептеудің түзетілген көлемі деректерді 

өңдеу деңгейінде таралады: 
1) шаруашылық жүргізуші субъектілердің меншік нысандары бойынша - жеке меншік нысанына;
2) құрылыс жұмыстарының технологиялық құрылымына сәйкес есептік деректер арқылы 

құралған үлес салмақтарының құрылымы бойынша (облыс бойынша сома аудандардан, ал 
республика бойынша облыстардан әрбір жұмыс түрі бойынша жеке құралады);

3) экономика секторлары бойынша - ұлттық жеке;
4) шаруашылық жүргізудің ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары бойынша - жеке кәсіпкерлік;
5) орындалған құрылыс жұмыстарының түрлері бойынша тиісті қызмет түрлеріне (ЭҚЖЖ 

номенклатурасы) сәйкес облыс бөлінісінде есептік деректер бойынша құрылыс жұмыстарының 
жалпы көлеміндегі әрбір құрылыс жұмыстары түрінің үлес салмағына сәйкес таралады, содан 
кейін облыс бойынша құрылыс жұмыстарын жете есептеудің түзетілген көлемі есептелген 
үлес салмағына көбейтіледі. 

Шағын кәсіпорындарға жете есептеудің түзетілген көлемін аудандар бойынша тарату 
келесі түрде жүзеге асырылады:

облыс бойынша түзетілген жете есептеуді алған соң аумақтық органдар мамандары өз 
өңірінің құрылыс әлеуетіне талдау жасайды және аудандар бойынша таратады;

аудандар бойынша жете есептеудің қалыптастырылған жалпы көлемі есептеу алгоритміне 
сәйкес бұдан әрі тарату үшін «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің «Ақпараттық-есептеу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кәсіпорнына жіберіледі және агрегатталған есептік деректерге қосылады.

7-параграф. Объектілер мен қуаттылықтарды пайдалануға беру
 бойынша статистикалық байқаудың алғашқы деректерін редакциялау 

78. Заңды тұлғалар (салушылар) объектілер мен қуаттылықтарды пайдалануға беру тура-
лы деректерді редакциялауды алғашқы статистикалық деректерді енгізу деңгейінде жылдық 
кезеңділіктегі алғашқы статистикалық есептің міндеттер қойылымында қарастырылған АЛБ 
және ФЛБ, сондай-ақ аумақтық статистика органдары мамандары Негізгі қорлар жіктеуішіне 
(бұдан әрі - НҚЖ) сәйкес объектілерге, қуаттылықтарға және өлшем бірліктерге кодтың дұрыс 
берілуін тексеру арқылы жүзеге асырады.

79. Міндеттер қойылымында қарастырылған бақылаулар орындалмаған немесе маман-
дар НҚЖ-мен сәйкессіздіктер тапқан жағдайда қате деректер нақтыланып, түзетілген есеп 
ұсынылғаннан кейін ғана түзетіледі. Қандай да бір себептерге байланысты деректерді нақтылау 
мүмкін болмаған жағдайда мұндай есеп келесі есептік кезеңде нақтыланған деректерді енгізу 
мақсатында өңдеуден алынып тасталады. 

80. НҚЖ-мен деректердің сәйкессіздіктерін анықтауды алғашқы статистикалық деректерді 
енгізу деңгейінде аумақтық органдардың мамандары жүзеге асырады - статистикалық деректер 
қағаз жүзінде статистика органдарына ұсынылса және есептер «он-лайн» режимінде ұсынылса 
- деректерді өңдеу деңгейінде респондентке қайта пікіртерім (нақтылау) жүргізу арқылы.

81. Жылдық нысан бойынша қандай да бір себептерге байланысты деректерді қайта 
нақтылауды жүзеге асыру болмаған жағдайда мұндай есеп қарастырылатын есептік жылғы 
қаңтар-желтоқсандағы жедел есептілік деректерімен алмастырылады.

82. Жеке салушылармен объектілер мен қуаттылықтарды пайдалануға беру туралы 
деректерді редакциялауды алғашқы статистикалық деректерді енгізу деңгейінде АЛБ және 
ФЛБ, сондай-ақ аумақтық статистика органдары мамандары НҚЖ-ға сәйкес объектілерге, 
қуаттылықтарға және өлшем бірліктерге кодтың дұрыс берілуін тексеру арқылы жүзеге асырады.

83. Міндеттер қойылымында қарастырылған бақылаулар орындалмаған немесе мамандар 
НҚЖ-мен сәйкессіздіктер тапқан жағдайда қате деректер респонденттен нақтыланып, оларға 
түзетілген есеп ұсынылғаннан кейін ғана түзетіледі. Қандай да бір себептерге байланысты ре-
спонденттен деректерді нақтылау мүмкін болған жағдайда мұндай есеп келесі есептік кезеңде 
нақтыланған деректерді енгізу мақсатында өңдеуден алынып тасталады.

НҚЖ-мен деректердің сәйкессіздіктерін анықтау алғашқы статистикалық деректерді енгізу 
деңгейінде аумақтық органдардың мамандары сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері 
бойынша жергілікті атқарушы органдардан нақтылау арқылы жүзеге асырылады. 

8-параграф. «Құрылыс жұмыстарының көлемі» көрсеткішінің 
алғашқы статистикалық деректерін редакциялау 

84. Жылдық кезеңділіктегі алғашқы статистикалық нысанның деректері айлық кезеңділіктегі 
жедел деректермен салыстырылады.

85. Орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі жылдық есеп бойынша алғашқы 
статистикалық деректерді енгізу деңгейінде қызметкерлерінің саны 50 адамнан жоғары 
кәсіпорындар бойынша есептік жылғы қаңтар-желтоқсан кезеңіндегі деректер базасын салы-
стыру арқылы тексеріледі. Міндеттер қойылымында сәйкес рұқсат етілетін бақылау көзделген. 
Деректерді салыстыру барысында болмашы ауытқуларға жол беріледі. Елеулі ауытқулар 
анықталған жағдайда себептері нақтыланады.

86. Міндеттер қойылымында қарастырылған бақылаулар орындалмаған жағдайда және 
деректер базасын салыстыру кезінде қате деректер тек нақтыланып респонденттер түзетілген 
есеп ұсынғаннан кейін ғана түзетіледі. Қандай да бір себептерге байланысты респонденттен 
деректерді нақтылау мүмкін болмаған жағдайда деректер қарастырылатын есептік жылғы 
қаңтар-желтоқсандағы жедел есеп деректерімен алмастырылады.

5. Қоршаған орта статистикасында деректерді редакциялау 
1-параграф. Көрсеткіштердің экстремалдық мәндерін редакциялау

87. Қоршаған орта статистикасы бойынша статистикалық көрсеткіштерді қалыптастыру 
кезінде әлеуетті қателерді жоюдың тағы бір тәсілдерінің бірі көрсеткіштердің экстремалдық 
мәндерін редакциялау болып табылады және алынған деректерді өткен жылғы тиісті 
кезеңдермен салыстыру арқылы респонденттерден алынған алғашқы ақпараттарды тексеру 
кезінде қолданылуы мүмкін. 

Анықталған экстремалдық көрсеткіштерді редакциялау кезінде мәндерді орташа ұлғайған 
немесе төмендеген шамаға түзете отырып, өткен жылғы байқау нәтижесінде алынған мәндерге 
ауыстыруды жүзеге асыру ұсынылады. Белгілі бір респондент бойынша деректерді қолдану 
мүмкін болмаған жағдайда өткен жылы есеп берген басқа респонденттердің деректері пайда-
ланылады. Әлеуетті донор-респонденттердің тобы орналасқан орны, қызмет түрінің сипаты, 
кәсіпорынның өлшемі сияқты және ауыстыруды қажет ететін көрсеткішті сипаттайтын басқа да 
белгілері бойынша есеп бермеген респонденттің ұқсас белгілері бойынша алдын ала анықталуы 
тиіс. Осы топтан көрсеткіштің ең кіші мәні бар донор-респондент іріктеліп алынады және оның 
деректері көрсеткіштің жоқ мәнін ауыстыру үшін пайдаланылады.

2-параграф. Жоқ мәндерді редакциялау 
88. Қоршаған орта статистикасы бойынша зерттеу жүргізу барысында есептердің жекелеген 

айқындамалары бойынша толық емес есептерді алу, есеп беретін респонденттер тобының 
толық қамтылмауы себебінен және жоқ деректердің пайда болуына әкелетін басқа да себеп-
терден пайда болатын деректердің жоқ айқындамалары кездеседі.

Көрсеткіштің жылдар қатарындағы серпінін бұзбау, сондай-ақ зерттеулердің жалпы 
нәтижесіне көрсеткіштің жоқ деректерінің әсерін төмендету үшін тәжірибеде деректерді анық 
және іштей келісілген мәндерге ауыстыру әдістерінің кең шеңбері пайдаланылады.

Егер көрсеткіш бойынша деректер мөрімен және қолымен куәландырылған ұсынылған 
статистикалық нысанда жоқ болса, бұл ретте АЛБ және ФЛБ талаптары сақталады, деректердің 
мұндай жоқ болуы қате болып саналмайды және редакцияланбайды. Егер бұл ретте көрсеткіш 
бойынша деректердің жоқ болуы АЛБ немесе ФЛБ талабын бұзатын болса деректер респон-
денттерден нақтыланады. Егер деректер алғашқы статистикалық деректердің ұсынылмауына 
байланысты жоқ болса, ауыстыру жүзеге асырылады. 

Деректер респонденттердің есептерді ұсынбауына байланысты жоқ болған жағдайда 
және бұл жағдай көрсеткіштің жылдар қатарындағы серпініне әсер етуі немесе бұзуы мүмкін 
жағдайларда жоқ деректерді ұқсас респонденттің (донордың) деректеріне ауыстыруды 
жүргізу қажет. 

Жоқ мәндерді редакциялау механизмі көрсеткіштердің экстремалдық мәндерін редакци-
ялау кезіндегі сияқты әдіспен жүзеге асырылады.

Өндіріс және қоршаған орта статистикасында деректерді редакциялау бойынша 
әдістемеге 1-қосымша

Жылдық деректермен нақтылануға жататын көрсеткіштер тізімі 
СКЖ коды Ведомстволық 

жіктеуіштің коды 
Көрсеткіш 

атауы 
14110101 Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің 

(көрсетілген қызметтерінің) жалпы шығарылымы
143401 АШӨСЖ 

014120100
Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру (сиырдың шикі сүті)

АШӨСЖ 
014530100

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру (тірі қойдан қыр қыл -
ған, жуылмаған жүн (тобымен жуылғанды қоса алғанда)

14340101 АШӨСЖ 
014721

Жұмыртқа өндіру (тауықтың қабығындағы жаңа жиналып 
алынған жұмыртқасы)

14340104 Мал мен құстардың шаруашылықта сойылғаны немесе 
союға өткізілгені (тірідей салмақта)

14260201 Жаңа өнімнен алынған дәнді және бұршақты дақылдар
14270201 Жаңа түсімнен алынған майлы дақылдар тұқымдары

143201 Мал мен құстың саны
162101 Орындалған құрылыс жұмыстарының (көрсетілген 

қызметтерінің) көлемі
161101 Негізгі капиталға салынған инвестициялар

15110101 Құндық көріністегі өнеркәсіптік өнімдер (тауарлар, 
көрсетілетін қызметтер) өндірісінің көлемі

151201 Нақты көріністе өндірілген өнімдер 
Өндіріс және қоршаған орта статистикасында деректерді редакциялау бойынша 

әдістемеге 2-қосымша

«Шаруашылықта сойылған немесе союға өткізілген мал мен құстың бір басының 
орташа тірі салмағы» (СКЖ коды 143501) көрсеткіші бойынша жол берілетін 

мәндердің шектері
АШӨСЖ

 коды
Атауы Шектеу, кг

01.41.1 Сүтті табынның ірі қара малы 230-550
01.41.10.110 Сүтті табынның сиырлары 380-550
01.42.1 Өзге де ірі қара мал мен енекелер 230-550
01.42.11.110 Етті табынның сиырлары 380-550
01.43.10 Жылқылар және жылқы тектес жануарлар 270-600
01.44.10 Түйелер және түйе тәрізділер 370-1000
01.45.11 Қойлар 30-65
01.45.12 Ешкілер 30-65
01.46.10 Шошқалар 70-150
01.47.1 Үй құсы 0,5-8,0
01.49.11 Үй қояндары 2,5-4,0
01.49.12 Басқа топтамаларға енгізілмеген фермада өсірілетін құс 1-300

01.49.19 Басқа топтамаларға енгізілмеген фермада өсірілетін өзге 
де малдар 

250-350

01.49.19.120 Маралдар 250-300

(Соңы. Басы 13-бетте) Өндіріс және қоршаған орта статистикасында деректерді редакциялау бойынша 
әдістемеге 3-қосымша

«Тірідей салмақта шаруашылықта сойылған немесе союға өткізілген 
мал мен құстың сойыс салмағындағы шығымы» (СКЖ коды 143501) көрсеткіші 

бойынша жол берілетін мәндердің шектері
АШӨСЖ коды Атауы Шектеу, %

01.41.1 Сүтті табынның ірі қара малы 50-59
01.42.1 Өзге де ірі қара мал мен енекелер 50-59
01.43.10 Жылқылар және өзге де жылқы тектес жануарлар 48-53
01.44.10 Түйелер және түйе тәрізділер 48-54
01.45.11 Қойлар 43-58
01.45.12 Ешкілер 43-58
01.46.10 Шошқалар 66-78
01.47.1 Үй құсы 61-80

01.49.19.120 Маралдар 45-48
Өндіріс және қоршаған орта статистикасында деректерді редакциялау бойынша 

әдістемеге 4-қосымша

Мал мен құстың өнімділігін сипаттайтын жекелеген көрсеткіштер бойынша жол 
берілетін мәндердің шектері

АШӨСЖ 
коды

Атауы Өлшем бірлігі Шектеу, %

143502 Бір сауылатын сиырға келетін орташа сүт сауымы кг 23 дейін
143503 Бір жұмыртқалайтын тауыққа келетін орташа 

жұмыртқа шығымы
дана 30 дейін

143504 Бір қойдан қырқылған орташа жүн қырқымы кг 4,5 дейін
Өндіріс және қоршаған орта статистикасында деректерді редакциялау бойынша 

әдістемеге 5-қосымша

«100 аналыққа есептегендегі төлдің шығымы» (СКЖ коды 143305) көрсеткіші 
бойынша жол берілетін мәндердің шектері

АШӨСЖ коды Атауы Шектеу, бас
01.41.1 Сүтті табынның ірі қара малы ≤ 95
01.42.1 Өзге де тірі ірі қара мал мен енекелер ≤ 95

01.43.10 Жылқылар және өзге де жылқы тектес жануарлар ≤ 78
01.44.10 Түйелер және түйе тәрізділер ≤ 55
01.45.11 Қойлар ≤ 110
01.45.12 Ешкілер ≤ 120
01.46.10 Шошқалар ≤ 2100

01.49.19.120 Маралдар ≤ 70

Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 25 
сәуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13626 
болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 22 ақпан              №91            Астана қаласы

«Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 

4 мамырдағы № 374 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 10-бабының 2) тармақшасына сәйкес бұйырамын:

1. «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2015 жылғы 4 мамырдағы № 374 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11314 болып тіркелген, «Әділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 23 маусымда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы саласындағы мамандар үшін біліктілік санатын беру туралы куәлікті беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттері бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық және 
биологиялық белсенді қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, бояғыштарды, 
дезинфекция, дезинсекция және дератизация құралдарын, сумен және тамақ өнімдерімен 
жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына зиянды әсер ететін химиялық 
заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу немесе қайта тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министр-

лігі нің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 
307 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11040 бо-
лып тіркелген) бекітілген «Балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық және биологиялық 
белсенді қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, бояғыштарды, дезинфек-
ция, дезинсекция және дератизация құралдарын, сумен және тамақ өнімдерімен жанасатын 
материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына зиянды әсер ететін химиялық заттарды, 
өнімдер мен заттардың жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу немесе қайта тіркеу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі – Стандарт) негізінде көрсетеді.

Тіркеу үшін құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі,www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы 
(бұдан әрі –портал) арқылы, қайта тіркеу үшін –көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы 
жүзеге асырылады.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Тамақ өнімін өндіру (дайындау) объектісіне есептік нөмір 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан 
әрі – көрсетілетін қызметті беруші) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2015 жылғы 3 сәуірдегі № 307 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11040 болып тіркелген) бекітілген «Тамақ өнімін өндіру (дайындау) объектісіне 
есептік нөмір беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі – Стандарт) 
негізінде көрсетеді.

Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі немесе www.elicense.kz веб-порталы; www.egov.kz «электрондық 
үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.»; 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақы-
лауға және қадағалауға жататын, эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілерді салу, 
реконструкциялау және кеңейту жобаларына, қалалық және ауылдық елді мекендердің, 
курорт тық аймақтардың құрылыс салу бас жоспарларының, жобаларына және егжей-тегжейлі 
жоспарлау жоспарларына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентінде:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министр-

лігі нің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті (бұдан әрі – Комитет) және оның аумақтық 
бөлімшелері (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 307 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 жылғы 3 мамырда № 11040 болып тіркелген) 
бекітілген «Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға 
жататын, эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілерді салу, реконструкциялау және 
кеңейту жобаларына, қалалық және ауылдық елді мекендердің, курорттық аймақтардың 
құрылыс салу бас жоспарларының жобаларына және егжей-тегжейлі жоспарлау жоспарларына 
санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 
(бұдан әрі – Стандарт) негізінде көрсетеді:

 1) Комитет: 
жаңа, жеткілікті түрде зерделенбеген технологиялары бар өнеркәсіптік және азаматтық 

мақсаттағы объектілерді салу және реконструкциялау;
мемлекетаралық маңызы бар объектілерді салу және реконструкциялау;
егер күтілетін атмосфералық ауаны ластаудың және атмосфералық ауаға физикалық әсер 

етудің есептеулеріне сәйкес олар қауіптіліктің І сыныбына жататын болса, жаңа, жеткілікті 
түрде зерделенбеген технологиялары бар өнеркәсіптік объектілер және өндірістер үшін 
санитариялық-қорғаныш аймақтарын белгілеу және түзету жөніндегі құжаттама;

шикізаттың және өнімнің жаңа түрлеріне арналған стандарттар мен нормативтік 
құжаттардың жобаларына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды береді;

2) Комитеттің тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменттері:
осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілгенді қоспағанда, қауіптіліктің І және ІІ 

сыныбының өнеркәсіптік объектілерді және өндірістерді салу және реконструкциялау;
қауіптіліктің І және ІІ сыныптарындағы өнеркәсіптік объектілер және өндірістер үшін 

қоршаған ортаға зиянды заттардың және физикалық факторлардың рұқсат етілген шекті 
шығарындылары мен рұқсат етілген шекті төгінділері бойынша нормативтік құжаттама;

осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілгенді қоспағанда қауіптіліктің І және ІІ 
сыныптарындағы өнеркәсіптік объектілер және өндірістер үшін санитариялық-қорғаныш 
аймақтарын белгілеу және түзету бойынша құжаттамалар;

республикалық маңызы бар қалаларда, облыстық әкімшілік орталықтарда, курорттық 
аймақтарда құрылыс салу бас жоспарларының жобаларына санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды береді;

3) Комитет Департаменттерінің аумақтық (қалалық және аудандық) тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау бөлімшелері осы тармақтың 1, 2-тармақшаларында көрсетілгенді қоспағанда 
жобаларға санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды береді. 

Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі немесе www.elicense.kz веб-порталы арқылы;
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

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

асырылады.»; 
5-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін 

қағаз түрінде береді не көрсетілетін қызметті берушінің ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық 
құжат түрінде Мемлекеттік корпорацияның ақпараттық жүйесіне немесе порталға жібереді, 
орындалу уақыты – көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесіне 
жүгінген сәттен бастап 15 (он бес) минут.»;

6-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7) нәтижені көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесіне жүгінген 

сәттен бастап беру, Мемлекеттік корпорацияның ақпараттық жүйесіне не порталға беру.»;
4-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Мемлекеттік корпорациямен өзара iс-қимыл 

тәртiбiнің, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы»;
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Мемлекеттік корпорацияға жүгіну тәртібінің сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға 

жүгінеді:
1-рәсім – Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің мемлекеттік қызметті көрсету үшін 

«Мемлекеттік корпорация үшін интеграцияланған ақпараттық жүйесі» ақпараттық жүйесінде 
(бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация ИАЖ) логинді және парольді (авторландыру процесі) 
енгізуі;

 2-рәсім – Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің өтінішке қол қойған тұлғаның жеке басын 
сәйкестендіруі;

3-рәсім – Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің осы регламентте көрсетілген көрсетілетін 
қызметті таңдауы, мемлекеттік қызметті көрсету үшін сұрау салу нысанын экранға шығаруы 
және Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің көрсетілетін қызметті алушының деректерін енгізуі;

4-рәсім – Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің көрсетілетін қызметті алушының деректері 
туралы сұрау салуды электрондық үкімет шлюзі (бұдан әрі – ЭҮШ) арқылы «Заңды тұлғалар» 
мемлекеттік деректер базасына (бұдан әрі – ЗТ МДБ) немесе «Жеке тұлғалар» мемлекеттік 
деректер базасына (бұдан әрі – ЖТ МДБ) жіберуі;

1-шарт – ЖТ МДБ/ЗТ МДБ-да көрсетілетін қызметті алушы туралы деректердің болуын 
тексеру;

5-рәсім – ЗТ МДБ/ЖТ МДБ-да көрсетілетін қызметті алушы деректерінің болмауына 
байланысты деректерді алудың мүмкін еместігі туралы хабарлама қалыптастыру;

6-рәсім – егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше де көзделмесе, Мемлекеттік 
корпорация жұмыскері заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, ақпараттық жүйеде қамтылған 
мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының жазбаша келісімін алады;

2-шарт – өтініштің дұрыс толтырылуы және Мемлекеттік корпорация ИАЖ-дағы тізбеге 
сәйкес ұсынылған құжаттар топтамасының толықтылығы;

7-рәсім – Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топ-
тамасын толық ұсынбаған жағдайда құжаттарды қабылдаудан бас тартуы туралы қолхат беруі;

8-рәсім – Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің көрсетілетін қызметті алушы ұсынған 
құжаттар тізімін Мемлекеттік корпорация ИАЖ-ға енгізуі, құжаттарды сканерлеуі, оларды 
сұрау салу нысанына тіркеуі және көрсетілетін қызметті алушының жазбаша келісімі негізінде 
көрсетілетін қызметті алушының сұрауын, сондай-ақ оған қызметтік мақсатта қолдану үшін 
берілген электрондық құжаттар нысанындағы құжаттардың түпнұсқасын (көшірмесін) өзінің 
ЭЦҚ-мен растауы;

9-рәсім – Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің көрсетілетін қызметті алушыдан тиісті 
құжаттарды қабылдағаны туралы Мемлекеттік корпорация ИАЖ-бен берілген штрих-коды 
бар қолхат беруі;

10-рәсім – Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің оған қызметтік мақсатта қолдану үшін 
берілген ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжаттар көшірмелері нысанындағы құжаттар 
топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге, оларды рұқсат беру шарттары мен талаптарына 
сәйкес келуі тұрғысынан қарау үшін ЭҮШ арқылы «Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер 
базасы» ақпараттық жүйесіне (бұдан әрі – ЕЛ МДБ АЖ) жіберуі;

Мемлекеттік корпорация арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезіндегі функционалдық 
өзара іс-қимыл осы Регламентке 2-қосымшаға сәйкес № 1 диаграммада келтірілген.»;

көрсетілген регламентке 1-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген регламентке 2-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген регламентке 3-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Тиісті біліктілік санатын бере отырып, халықтың 

санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы маман сертификатын беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:

атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мамандар 

үшін біліктілік санатын беру туралы куәлікті беру»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министр-

лігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті және оның аумақтық департаменттері 
(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2015 жылғы 3 сәуірдегі № 307 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11040 болып тіркелген) бекітілген «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мамандар үшін біліктілік санатын беру туралы куәлікті беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі – Стандарт) негізінде көрсетеді.

Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы, www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан 
әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.»;

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – Стандартқа 1-қосымшаға сәйкес біліктілік 

санатын беру туралы куәлік (бұдан әрі – куәлік). Куәлік кәсіптік даярлықты бағалаудың және 
әңгімелесудің оң нәтижесі болғанда беріледі.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесiнiң құрамына кiретiн әрбiр рәсiмнiң (iс-қимылдың) 

мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы:
1) кеңсе қызметкері құжаттарды қабылдауды жүзеге асырады, тіркеу жүргізеді және оларды 

көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына қарауға береді, орындалу уақыты – 2 (екі) сағат;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын 

қарайды және оларды көрсетілетін қызметті беруші басқармасының/бөлімінің басшысына 
береді, орындалу уақыты – 4 (төрт) сағат;

3) көрсетілетін қызметті беруші басқармасының/бөлімінің басшысы көрсетілетін қызметті 
алушының құжаттарын қарайды және жауапты орындаушыны айқындайды, орындалу уақыты 
– 2 (екі) сағат;

4) жауапты орындаушы ұсынылған мәліметтердің толықтығы мен сәйкестігін тексереді. 
Құжаттарды қарау нәтижелері бойынша көрсетілетін қызметті алушыға әңгімелесу өткізілетін 
орын және күні туралы хабарлайды. Мамандандырылған комиссияның отырысына құжаттар 
(тізімдер мен хаттамалар) дайындайды, ұсынылған құжаттардың толықтығы біліктілік 
талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушыға электрондық құжат 
нысанында дәлелді бас тарту жіберіледі, орындалу мерзімі – 6 (алты) жұмыс күні;

5) әңгімелесу өткізіледі. Әңгімелесуге көрсетілетін қызметті алушы кәсіби даярлықты 
бағалаудың оң нәтижесі болғанда жіберіледі. Әңгімелесу нәтижелерінің қорытындылары 
бойынша мамандандырылған комиссия куәлікті беру немесе беруден бас тарту туралы шешім 
қабылдайды, орындалу мерзімі – 1 (бір) жұмыс күні;

6) жауапты орындаушы шешімнің негізінде бұйрықтың жобасын ресімдейді және көрсетілетін 
қызметті берушінің уәкілетті тұлғасына береді, орындалу мерзімі – 5 (бес) жұмыс күні;

7) көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасы бұйрыққа қол қояды және жауапты 
орындаушыға береді, орындалу мерзімі – 2 (екі) жұмыс күні;

8) жауапты орындаушы әңгімелесу нәтижесін порталға енгізеді және куәлік ресімдейді, 
орындалу мерзімі – 2 (екі) жұмыс күні;

9) уәкілетті тұлға куәлікке қол қояды, орындалу мерзімі – 1 (бір) жұмыс күні;
10) кеңсе қызметкері көрсетілетін қызметті алушыға куәлікті береді – 15 (он бес) минут.»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мынадай рәсiмдi (iс-қимылды) орындауды бастау үшiн негiз болатын мемлекеттiк 

қызметтi көрсету бойынша рәсiмнің (iс-қимылдың) нәтижелерi:
1) мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті көрсетілетін қызметті алушының тіркелген 

өтініші мен құжаттары;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының көрсетілетін қызметті беруші басқармасы-

ның/бөлімінің басшысына қарары;
3) басқарма/бөлім басшысының жауапты орындаушыға қарары;
4) мамандандырылған комиссия отырысына дайындалған құжаттар (тізімдер мен хатта-

малар), көрсетілетін қызметті алушыға әңгімелесу өткізілетін орын және күні туралы хабарлау 
не электрондық құжат нысанында бас тарту;

5) әңгімелесуді өткізу, куәлікті беру немесе беруден бас тарту туралы шешім қабылдау;
6) бұйрықтың жобасын ресімдеу;
7) бұйрыққа қол қою;
8) нәтижені порталға енгізу және куәлікті ресімдеу;
9) куәлікке қол қою;
10) көрсетілетін қызметті алушыға куәлікті беру.»;
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Портал арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті берушінің 

және көрсетілетін қызметті алушының өтініш беру тәртібінің және рәсімдер (іс-қимылдар) 
реттілігінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті алушының компьютерінің интернет-
браузерінде сақталатын өзінің ЭЦҚ тіркеу куәлігінің көмегімен «Е-лицензиялау» мемлекеттік 
деректер базасы» ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – ЕЛ МДБ АЖ) тіркеуді жүзеге асырады, 
бұл ретте жүйе «Жеке тұлғалар» мемлекеттік деректер базасынан (бұдан әрі – ЖТ МДБ) 
көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметті автоматты түрде алады және сақтайды (ЕЛ МДҚ 
АЖ-да тіркелмеген көрсетілетін қызметті алушылар үшін жүзеге асырылады); 

2) 1-процесс – көрсетілетін қызметті алушының компьютерінің интернет-браузеріне 
ЭЦҚ тіркеу куәлігін бекіту, мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті 
алушының ЕЛ МДҚ АЖ-да парольді енгізу процесі (авторландыру процесі);

3) 1-шарт – ЕЛ МДҚ АЖ-да тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы деректердің 
түпнұсқалылығын логин (ЖСН) және пароль арқылы тексеру;

4) 2-процесс – көрсетілетін қызметті алушының деректерінде бұзушылықтардың болуына 
байланысты авторландырудан бас тарту туралы хабарламаны ЕЛ МДҚ АЖ-да қалыптастыру;

5) 3-процесс – көрсетілетін қызметті алушының осы Регламентте көрсетілген көрсетілетін 
қызметті таңдауы, қызметті көрсету үшін сұрау салу нысанын экранға шығару және көрсетілетін 
қызметті алушының өзінің құрылымын және форматтық талаптарын ескере отырып, нысанды 
толтыруы (деректерді енгізуі), сондай-ақ ЖТ МДБ ЭҮШ арқылы сұрау салуы;

6) 2-шарт – ЖТ МДҚ-да көрсетілетін қызметті алушының деректерін тексеру;
7) 4-процесс – ЖТ МДҚ-да көрсетілетін қызметті алушы деректерінің расталмауына 

бай ланысты, сұратылып отырған көрсетілетін қызметтен бас тарту туралы хабарламаны 
қалыптастыру; 

8) 5-процесс – сұрау салуды куәландыру (қол қою) үшін көрсетілетін қызметті алушының 
ЭЦҚ тіркеу куәлігін таңдауы;

9) 3-шарт – ЕЛ МДҚ АЖ-да ЭЦҚ тіркеу куәлігінің жарамдылық мерзімін және тізімде кері 
қайтарылған (жойылған) тіркеу куәліктерінің тізімінде болмауын, сондай-ақ сұрау салуда 
көрсетілген ЖСН мен ЭЦҚ тіркеу куәлігінде көрсетілген ЖСН арасындағы сәйкестендіру 
деректерінің сәйкестігін тексеру;

10) 6-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ түпнұсқалылығының расталмауына 
байланысты сұрау салынған қызметтен бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;

11) 7-процесс – қызметті көрсетуге арналған сұрау салудың толтырылған нысанын 
(енгізілген деректерді) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы арқылы куәландыру (қол қою);

12) 8-процесс – ЕЛ МДҚ АЖ-да электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті алушының 
сұрау салуын) тіркеу және ЕЛ МДҚ АЖ-да сұрау салуды өңдеу;

13) 4-шарт – өтініш бойынша деректерді тексеру;
14) 9-процесс – ЕЛ МДҚ АЖ өтініште көрсетілген көрсетілетін қызметті алушының 

деректерінде бұзушылықтардың болуына байланысты сұрау салынған қызметтен бас тарту 
туралы хабарламаны қалыптастыру;

15) 10-процесс – көрсетілетін қызметті алушыға әңгімелесуден өту туралы хабарлама жіберу;
16) 11-процесс – көрсетілетін қызметті алушының жүйеден тыс әңгімелесуден өтуі;
17) 5-шарт – әңгімелесу жүргізу арқылы тиісті мамандық бойынша теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын тексеру; 
18) 12-процесс – «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-да әңгімелесу нәтижелерінің теріс болуына 

байланысты сұрау салынған қызметтен бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;
19) 13-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЕЛ МДҚ АЖ-да қалыптасқан қызмет 

нәтижесін (біліктілік санатын беру туралы куәлік не электрондық құжат нысанында бас тарту 
туралы дәлелді жауап) алуы. Электрондық құжат көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті 
тұлғасының ЭЦҚ-сын қолданыла отырып қалыптастырылады.

Портал арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі функционалдық өзара іс-қимыл осы 
Регламентке 2-қосымшаға сәйкес № 1 диаграммада келтірілген.»;

10-тармақтың 13), 14), 15) және 16) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«13) 10-процесс – көрсетілетін қызметті алушының жүйеден тыс әңгімелесуден өтуі;
14) 4-шарт –әңгімелесу жүргізу арқылы тиісті мамандық бойынша теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын тексеру;
15) 11-процесс – әңгімелесу нәтижелерінің теріс болуына байланысты сұрау салынған 

қызметтен бас тарту туралы хабарлама қалыптастыру;
16) 12-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЕЛ МДҚ АЖ-да қалыптастырылған 

көрсетілетін қызмет нәтижесін (біліктілік санатын беру туралы куәлік немесе электрондық 
құжат нысанында бас тарту туралы дәлелді жауап) алуы. Электрондық құжат көрсетілетін 
қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының ЭЦҚ-сы қолданыла отырып қалыптастырылады.

Көрсетілетін қызметті беруші арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі функционалдық 
өзара іс-қимыл осы Регламентке 2-қосымшаға сәйкес № 2 диаграммада келтірілген.»;

көрсетілген регламентке 1-қосымша осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген регламентке 2-қосымша осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген регламентке 3-қосымша осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын. 
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын 

қорғау комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық көшірмелерінің Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде баспа және электрондық түрде мерзімді баспасөз 
басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялануға, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін Республикалық құқықтық ақпарат орталығына жіберілуін;

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

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

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

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
Е.ДОСАЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2016 жылғы 22 ақпандағы № 91 бұйрығына 

1-қосымша

«Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға 
жататын, эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілерді салу, реконструкциялау және 
кеңейту жобаларына, қалалық және ауылдық елді мекендердің, курорттық аймақтардың 

құрылыс салу бас жоспарларының жобаларына және егжей-тегжейлі жоспарлау 
жоспарларына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет регламентіне 
1-қосымша

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) арасындағы рәсімдердің

(іс-қимылдардың) бірізділігі сипаттамасының блок-схемасы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 22 ақпандағы 
№ 91 бұйрығына 2-қосымша

«Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға 
жататын, эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілерді салу, реконструкциялау 

және кеңейту жобаларына, қалалық және ауылдық елді мекендердің құрылыс салу бас 
жоспарларының, курорттық аймақтар жобаларына және егжей-тегжейлі жоспарлау 

жоспарларына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентіне 

2-қосымша

Мемлекеттік корпорация арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезіндегі функционалдық 
өзара іс-қимылдың № 1 диаграммасы 

Шартты белгілер:

Портал арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезіндегі функционалдық 
өзара іс-қимылдың № 2 диаграммасы 

Шартты белгілер:

Көрсетілетін қызметті беруші арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезіндегі 
функционалдық өзара іс-қимылдың № 3 диаграммасы 

Шартты белгілер:

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 22 ақпандағы 
№ 91 бұйрығына 3-қосымша

«Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға 
жататын, эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілерді салу, реконструкциялау және 
кеңейту жобаларына, қалалық және ауылдық елді мекендердің, курорттық аймақтардың 

құрылыс салу бас жоспарларының жобаларына және егжей-тегжейлі жоспарлау 
жоспарларына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

Шартты белгілер:
 - мемлекеттік қызмет көрсетуді бастау немесе аяқтау;

 - рәсімдердің (көрсетілетін қызмет берушінің іс-қимылының) атауы;

 - таңдау нұсқасы;
- келесі рәсімге (іс-қимылға) көшу. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің  2016 жылғы 22 ақпандағы 
№ 91 бұйрығына 4-қосымша

«Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мамандар үшін біліктілік санатын беру туралы куәлікті беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) арасындағы рәсімдердің (іс-қимылдардың) 

бірізділігі сипаттамасының блок-схемасы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2016 жылғы 22 ақпандағы № 91бұйрығына 5-қосымша

«Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы
 мамандар үшін біліктілік санатын беру туралы куәлікті беру» мемлекеттік

 көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша
Портал арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезіндегі функционалдық 

өзара іс-қимылдың № 1 диаграммасы 

Шартты белгілер:

Көрсетілетін қызметті беруші арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезіндегі функционалдық 
өзара іс-қимылдың № 2 диаграммасы 

Шартты белгілер:

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
 2016 жылғы 22 ақпандағы № 91 бұйрығына 6-қосымша

«Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мамандар үшін біліктілік санатын беру туралы куәлікті беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет регламентіне 3-қосымша
Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

 Шартты белгілер:
 - мемлекеттік қызметті көрсетуді бастау немесе аяқтау;

- рәсімдердің (көрсетілетін қызметті берушінің іс-қимылының) атауы;
- таңдау нұсқасы;
 - келесі рәсімге (іс-қимылға) көшу.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 18 нау
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13513 
болып енгізілді.



18 шілде 2017 жыл 15РЕСМИ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 24 ақпан             №96           Астана қаласы

«Табиғи монополияларды реттеу саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 
жылғы 27 сәуірдегі № 362 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«бұйырамын:
1. «Табиғи монополияларды реттеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 
жылғы 27 сәуірдегі № 362 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11214 тіркелген, «Әділет» ақпараттық құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 22 мау-
сымда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақта:
1) тармақша алынып тасталсын; 
5) тармақша алынып тасталсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын 

сатып алу қызметіне лицензия беру» мемлекеттік қызмет көрсету регламентінде: 
1-тармақтың екінші бөлімінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік 

қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы»;
5-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің уәкілетті қызметкерінің 

мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға портал арқылы тікелей көрсетілетін қызметті алу-
шыдан немесе «Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер қоры» ақпараттық жүйесіндегі (бұдан 
әрі – «Е-лицензиялау» МДҚ» АЖ) Мемлекеттік корпорация арқылы келіп түскен өтінішті 
түскен күні тіркеуі»;

4-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік корпорациямен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен 

өзара іс-қимыл тәртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тәртібін сипаттау»;

7, 8 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік корпорациямен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен 

өзара іс-қимыл тәртібінің, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету процесінде 
ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы:

1) қабылдау «электрондық кезек» тәртібімен операциялық залда «кедергісіз қызмет 
көрсету» арқылы жедел қызмет көрсетусіз жүзеге асырылады, электрондық кезек портал 
арқылы брондалуы мүмкін;

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын Мемлекеттік корпорацияға тап-
сыру үшін жол берілетін ең ұзақ күту уақыты – 15 минут;

3) Мемлекеттік корпорациядан көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесіне 
көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуын жіберу мерзімі – құжаттарды қабылдағаннан 
кейін бірден;

4) Мемлекеттік корпорацияда көрсетілетін қызметті алушыға барынша жол берілетін ең 
ұзақ қызмет көрсету уақыты – 15 минут.

Мемлекеттік корпорацияға қажетті құжаттарды тапсырған кезде көрсетілетін қызметті алушыға:
Сұрау салуды қабылдау нөмірі мен күні;
сұрау салынған мемлекеттік көрсетілетін қызметтің түрі;
қоса берілген құжаттардың саны мен атауы;
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижелерін беру күні (уақыты) және орны;
құжаттарды ресімдеуге арналған өтінішті қабылдаған қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты 

(жеке басын куәландыратын құжатта болған кезде);
өтініш берушінің немесе оның уәкілетті өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын 

куәландыратын құжатта болған кезде) және олардың байланыс телефондары көрсетілген 
тиісті құжаттарды қабылдау туралы қолхат беріледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері мемлекеттік органдардың уәкілетті тұлғалары-
ның ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжаттар нысанында тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алатын мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар болып табылатын жеке 
басты куәландыратын, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі туралы, дара кәсіпкер ретінде 
мемлекеттік тіркелуі туралы, лицензия туралы құжаттардың мәліметтер.

8. Көрсетілетін қызметті алушы (немесе сенімхат бойынша оның өкілі) Мемлекеттік корпора-
цияға немесе порталға жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі 
Стандарттың 9-тармағында көзделген.

9. Мемлекеттік корпорацияда көрсетілетін қызметті алушыға дайын құжаттарды беруді жеке 
басты куәландыратын құжат және (немесе) сенімхат ұсынылған кезде, қолхаттың негізінде 
Мемлекеттік корпорацияның қызметкері дереу жүзеге асырады.

Егер көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мерзімде көрсетілетін қызмет нәтижесін алуға 
келмеген жағдайда, Мемлекеттік корпорация оны бір ай бойы сақтауды қамтамасыз етеді, со-
дан кейін оны көрсетілетін қызметті берушіге одан әрі сақтау үшін тапсырады.

Көрсетілетін қызметті алушы бір ай мерзім өткен соң дайын құжаттарды алуға Мемлекеттік 
корпорацияға жүгінген жағдайда, Мемлекеттік корпорация бір жұмыс күні ішінде көрсетілетін 
қызметті берушіге сұрау салады. Көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде дайын 
құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға жолдайды, содан кейін Мемлекеттік корпорация дайын 
құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға береді.».

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдердің іс-қимылдардың) реттілігін, 

мемлекеттік қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-
қимылдарын, сонымен қатар Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл тәртібінің сипатта-
масы, оның ішінде графикалық және схемалық түрде осы Регламентке қосымшада келтірілген.

Қызмет көрсету кезіндегі Мемлекеттік корпорация операторының Мемлекеттік корпорация 
арқылы қадамдық іс-қимылдары мен шешімдері (Мемлекеттік корпорацияның АЖ арқылы 
электрондық мемлекеттік қызметті көрсету кезінде функционалдық іс-қимылдардың №2 диа-
граммасы) осы Регламентке қосымшада келтірілген.

1) 1-процесс - Мемлекеттік корпорация операторының қызмет көрсету үшін Мемлекеттік 
корпорация ақпараттық жүйесінің автоматтандырылған жұмыс орнына (бұдан әрі – АЖ АЖО) 
логин мен парольді енгізуі (авторландыру процесі);

2) 2-процесс –Мемлекеттік корпорация операторының осы Регламентте көрсетілетін 
қызметті таңдауы, қызмет көрсету үшін экранға сұрау салу нысанын шығару және Мемлекеттік 
корпорация операторының көрсетілетін қызметті алушының деректерін енгізуі;

3) 3-процесс - ЭҮШ Жеке тұлғалардың мемлекеттік деректер қорындағы (бұдан әрі – ЖТ 
МДҚ)/Заңды тұлғалардың мемлекеттік деректер қорындағы (бұдан әрі – ЗТ МДҚ) көрсетілетін 
қызметті алушының деректері туралы сұрау салу арқылы жолдау;

4) 1-шарт - ЖТ МДҚ/ЗТ МДҚ-да көрсетілетін қызметті алушы деректерінің болуын тексеру;
5) 4-процесс - ЖТ МДҚ/ЗТ МДҚ-да көрсетілетін қызметті алушы деректерінің болмауына 

байланысты, деректерді алуға болмайтындығы туралы хабарламаны қалыптастыру;
6) 5-процесс - Мемлекеттік корпорация операторының қағаз нысанындағы құжаттардың 

болуы туралы белгі қою бөлігінде сұрау салу нысанын толтыруы және көрсетілетін қызметті алу-
шы ұсынған құжаттарды сканерлеуі, оларды сұрау салу нысанына тіркеуі және қызмет ұсынуға 
арналған сұрау салудың толтырылған нысанын (енгізілген деректерді) ЭЦҚ арқылы куәландыру;

7) 6-процесс – Мемлекеттік корпорация операторының ЭЦҚ-мен куәландырылған 
(қол қойылған) электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуын) 
«Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-ға ЭҮШ арқылы жолдауы;

8) 7-процесс - электрондық құжатты «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-да тіркеу;
9) 2-шарт – көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілетін қызметті алушы қоса берген 

құжаттардың Стандартқа және қызметті көрсету негіздеріне сәйкестігін тексеруі (өңдеу);
10) 8-процесс –көрсетілетін қызметті алушының «Е-лицензиялау» МДҚ АЖ-дағы 

құжаттарында бұзушылықтар болуға байланысты, сұратылып отырған қызметті көрсетуден 
бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;

11) 9-процесс – көрсетілетін қызметті алушының Мемлекеттік корпорация операторы 
арқылы қызмет көрсету нәтижесін алуы.»;

көрсетілген регламентке қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Егер мәміле жасалатын мүліктің ағымдағы жылдың 

басындағы бухгалтерлiк баланста ескерілген баланстық құны ағымдағы жылдың басындағы 
бухгалтерлiк балансқа сәйкес оның активтерiнiң баланстық құнының 0,05 пайызынан асатын 
болса, табиғи монополия субъектiсiнiң мүлкiне қатысты өзге мәмiлелер жасасуға келісім беру» 
мемлекеттік қызмет көрсету регламентінде: 

5-тармақтың он екінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«егер мәміле жасалатын мүліктің ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк баланста 

ескерілген баланстық құны ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк балансқа сәйкес 
оның активтерiнiң баланстық құнының 0,05 пайызынан асатын болса, табиғи монополия 
субъектiсiнiң мүлкiне қатысты өзге мәмiлелер жасасуға келісім беру туралы хатты жолдау – 
күнтізбелік 30 (отыз) күн.»;

көрсетілген регламентке қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк баланста 

ескерiлген баланстық құны ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк балансқа сәйкес оның 
активтерiнiң баланстық құнының 0,05 пайызынан астам болатын табиғи монополия субъектiсiнiң 
реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну үшiн пайдаланылатын 
мүлiктi жалға алуына келісім беру» мемлекеттік қызмет көрсету регламентінде: 

5-тармақтың он екінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк баланста ескерiлген баланстық құны ағымдағы 

жылдың басындағы бухгалтерлiк балансқа сәйкес оның активтерiнiң баланстық құнының 0,05 
пайызынан астам болатын табиғи монополия субъектiсiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi 
(тауарларды, жұмыстарды) ұсыну үшiн пайдаланылатын мүлiктi жалға алуына келісім беру 
туралы хатты жолдау – күнтізбелік 30 (отыз) күн.»;

көрсетілген регламентке қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Табиғи монополия субъектiсiне өзге де қызметтi жүзеге 

асыруға келісім беру» мемлекеттік қызмет көрсету регламентінде: 
5-тармақтың он екінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«табиғи монополия субъектiсiнің технологиялық тұрғыдан реттелiп көрсетiлетiн 

қызметтермен (тауарлармен, жұмыстармен) байланысты; табиғи монополиялар саласына жа-
татын реттелiп көрсетiлетiн қызметтерден (тауарлардан, жұмыстардан) түскен кiрiстер нарық 
субъектiсiнiң барлық қызметiнен күнтiзбелiк бiр жыл iшiнде түскен кiрiстердiң бiр пайызынан 
аспаған жағдайда; күнтiзбелiк бiр жыл iшiнде өзге қызметтен түскен кiрiстер табиғи монополия 
субъектiсiнiң бүкіл қызметiнiң бес пайзынан аспаған жағдайда; табиғи монополия саласында 
қызметтер көрсететiн (тауарлар, жұмыстар) құрылымдық бөлiмшенiң ұйымдастырушылық және 
аумақтық оқшаулануы мүмкiн болмаған жағдайда өзге де қызметтi жүзеге асыруына келісім 
беру туралы хатты жолдау – күнтізбелік 30 (отыз) күн.»;

көрсетілген регламентке қосымша осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Табиғи монополиялар субъектiлерiн қайта ұйымдасты-

руға және таратуға келісім беру» мемлекеттік қызмет көрсету регламентінде: 
5-тармақтың он екінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«табиғи монополиялар субъектiлерiн қайта ұйымдастыруға және таратуға келісім беру 

туралы хатты жолдау – күнтізбелік 15 (он бес) күн.»;
көрсетілген регламентке қосымша осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Табиғи монополия субъектiсiнiң акциялар (қатысу үлес те рін) 

сатып алуына, сондай-ақ оған рұқсат етiлген қызметтi жүзеге асыратын коммерция лық ұйымдарға 
өзге де нысандармен қатысуына келісім беру» мемлекеттік қызмет көрсету регламентінде: 

5-тармақтың он екінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«табиғи монополия субъектiсiнiң акциялар (қатысу үлестерін) сатып алуына, сондай-ақ 

оған рұқсат етiлген қызметтi жүзеге асыратын коммерциялық ұйымдарға өзге де нысандармен 
қатысуына келісім беру туралы хатты жолдау – күнтізбелік 30 (отыз) күн.»;

көрсетілген регламентке қосымша осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттеліп 

көрсетілетін қызметтерiнiң түрлерi бойынша кiрiстердi, шығындар мен тартылған активтердi 
бөлек есепке алуды жүргiзу әдiстемесiн келiсу» мемлекеттік қызмет көрсету регламентінде: 

5-тармақтың он екінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттеліп көрсетілетін қызметтерiнiң түрлерi бойынша 

кiрiстердi, шығындар мен тартылған активтердi бөлек есепке алуды жүргiзу әдiстемесiн келiсу 
туралы хатты жолдау – күнтізбелік 30 (отыз) күн.»;

көрсетілген регламентке қосымша осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды 

реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

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

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

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

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

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

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрі  Е.ДОСАЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 24 ақпандағы 
№96 бұйрығына 1-қосымша

«Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу қызметіне 
лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне қосымша

Шартты белгілер:

Мемлекеттік корпорациямен іс-қимыл тәртібін сипаттау
Мемлекеттік корпорацияға өтініш берген жағдайда

Мемлекеттік қызмет Стандартында көрсетілген тізбеге сәйкес құжаттарды ұсыну:
1) лицензияны алу үшін:
осы Стандарттың 1 және 2-қосымшаларында көзделген нысан бойынша өтініш; 
осы қызметпен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алымның бюджетке төленгенiн растайтын 

құжат (ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда);
жеке басты куәландыратын құжат (жеке басты сәйкестендіру үшін талап етіледі);
көрсетілетін қызметті алушы өкілінің өкілеттіктерін растайтын құжат;
осы Стандарттың 5-қосымшасында көзделген нысан бойынша мәліметтер нысаны;
кемiнде 10000 айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде айналым қаражатының болуы туралы 

банктен анықтама;
өтініш беруші мен энергия өндiрушi және энергия берушi ұйымдардың арасында электр энерги-

ясын, оның iшiнде авариялар болған жағдайларда резервтен орнын толтыру шартымен өңірден тыс 
жерлерге жеткiзуге және беруге және (немесе) таратуға арналған шарт немесе ниеттер хаттамасы;

жалдау, қосымша жалдау шартының негізінде тұтынушылармен жұмыс және абоненттік 
қызметтерді орналастыру үшін ғимараттың немесе үй-жайдың болуы туралы құқық белгілейтін құжат;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін:
осы Стандарттың 3 және 4-қосымшаларында көзделген нысан бойынша өтініш;
қызметпен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алымның бюджетке төленгенiн растайтын 

құжат, ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда; 
алынатын ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 

лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер 
туралы ақпарат қамтылған құжаттардың көшірмелері;

жеке басты куәландыратын құжат (жеке басты сәйкестендіру үшін талап етіледі);
3) лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқасын алу үшін, егер олар қағаз 

нысанында берілген болса:
лицензия жоғалған, бүлiнген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушының оларды электрондық 

форматқа ауыстыру мүмкіндігі бар:
өтініш;
қызметпен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алымның бюджетке төленгенiн растайтын құжат, 

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда.

«Е-лицензиялау» веб-порталы арқылы мемлекеттік қызмет көрсетудің 
бизнес-процестері анықтамалығы 

«Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу қызметіне 
лицензия беру»

«Е-лицензиялау» веб-порталы арқылы мемлекеттік қызмет көрсетудің 
бизнес-процестері анықтамалығы 

«Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу қызметіне 
лицензия беру»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 24 ақпандағы 
№96 бұйрығына 2-қосымша

«Егер мәміле жасалатын мүліктің, ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк баланста 
ескерілген баланстық құны ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк балансқа сәйкес 

оның активтерiнiң баланстық құнының 0,05 пайызынан асатын болса, табиғи монополия 
субъектісінің мүлкіне қатысты өзге мәмілелер жасасуға келісім беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет регламентіне қосымша

Шартты белгілер:

«Е-лицензиялау» веб-порталы арқылы мемлекеттік қызметті көрсетудің 
бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Егер мәміле жасалатын мүліктің ағымдағы жылдың 
басындағы бухгалтерлiк баланста ескерілген баланстық құны ағымдағы жылдың 

басындағы бухгалтерлiк балансқа сәйкес оның активтерiнiң баланстық құнының 0,05 пай-
ызынан асатын болса, табиғи монополия субъектiсiнiң мүлкiне қатысты өзге мәмiлелер 

жасасуға келісім беру»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 24 ақпандағы 
№96 бұйрығына 3-қосымша

«Ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк баланста ескерiлген баланстық 
құны ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк балансқа сәйкес оның активтерiнiң 

баланстық құнының 0,05 пайызынан астам болатын табиғи монополия субъектiсiнiң 
реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну үшiн 

пайдаланылатын мүлiктi жалға алуына келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентіне қосымша

Шартты белгілер:

«Е-лицензиялау» веб-порталы арқылы мемлекеттік қызметті көрсетудің 
бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк баланста ескерiлген баланстық құны 
ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк балансқа сәйкес оның активтерiнiң 

баланстық құнының 0,05 пайызынан астам болатын табиғи монополия субъектiсiнiң 
реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну үшiн 

пайдаланылатын мүлiктi жалға алуына келісім беру»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 24 ақпандағы 
№96 бұйрығына 4-қосымша

«Табиғи монополия субъектiсiне өзге де қызметтi жүзеге асыруға келісім беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне қосымша

Шартты белгілер:

«Е-лицензиялау» веб-порталы арқылы мемлекеттік қызметті көрсетудің 
бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Табиғи монополия субъектiсiне өзге де қызметтi жүзеге асыруға келісім беру»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 24 ақпандағы 
№96 бұйрығына 5-қосымша

«Табиғи монополиялар субъектiлерiн қайта ұйымдастыруға және таратуға келісім 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне қосымша

Шартты белгілер:

«Е-лицензиялау» веб-порталы арқылы мемлекеттік қызметті көрсетудің 
бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Табиғи монополиялар субъектiлерiн қайта ұйымдастыруға және таратуға келісім беру»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 24 ақпандағы 
№96 бұйрығына 6-қосымша

«Табиғи монополия субъектiсiнiң акциялар (қатысу үлестерін) сатып алуына, 
сондай-ақ оған рұқсат етiлген қызметтi жүзеге асыратын коммерциялық ұйымдарға 

өзге де нысандармен қатысуына келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентіне қосымша

Шартты белгілер:

«Е-лицензиялау» веб-порталы арқылы мемлекеттік қызмет көрсетудің 
бизнес-процестері анықтамалығы

«Табиғи монополия субъектiсiнiң акциялар (қатысу үлестерін) сатып алуына, сондай-ақ оған 
рұқсат етiлген қызметтi жүзеге асыратын коммерциялық ұйымдарға өзге де нысандармен 

қатысуына келісім беру»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 24 ақпандағы 
№96 бұйрығына 7-қосымша

«Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттеліп көрсетілетін қызметтерiнiң 
түрлерi бойынша кiрiстердi, шығындар мен тартылған активтердi бөлек есепке алуды 

жүргiзу әдiстемесiн келiсу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
қосымша

Шартты белгілер:

«Е-лицензиялау» веб-порталы арқылы мемлекеттік қызметті көрсетудің 
бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттеліп көрсетілетін қызметтерiнiң түрлерi 
бойынша кiрiстердi, шығындар мен тартылған активтердi бөлек есепке алуды жүргiзу 

әдiстемесiн келiсу»

Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 24 нау
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13518 
болып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 23 қараша                №668                Астана қаласы

«Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау 
курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 
бұйрығына толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің 

үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 
бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8424 болып тіркелген, 
«Егемен Қазақстан» газетінің 2013 жылғы 12 маусымдағы № 146 (28085) санында жарияланған) мынадай толықтырулар енгізілсін:

1-тармақ мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
«7) осы бұйрықтың 192-218-қосымшаларына сәйкес жаңартылған мазмұн бойынша негізгі орта білім берудің жалпы білім 

беретін пәндерінің үлгілік оқу бағдарламалары.»; 
осы бұйрықтың 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27-қосымшаларына 

сәйкес 192, 193, 194,195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218-қосымшалармен толықтырылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаменті (Ж.А. Жонтаева) 
заңнамада белгіленген тәртіппен:

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

үшін мерзімді баспасөз басылымдарына және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына 
жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
 4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң қызметі және халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы 
тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Э.А.Суханбердиеваға 
жүктелсін. 

4. Осы бұйрық 5-7 сыныптар үшін 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап, 6-8 сыныптар үшін 2018 жылғы 1 қыркүйектен бастап, 
9 (10) сыныптар үшін 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі 
Е.САҒАДИЕВ

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 23 қарашадағы
№ 668 бұйрығына 1-қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына192-қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақ тілі» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік 
оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде)

1-тарау. Жалпы ережелер 
1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Орта 

білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.
2. Қазақ тілі пәнін оқыту мақсаты – жалпы білім беретін негізгі мектептерде «Қазақ тілі» пәнін оқытудың мақсаты – ана тілін 

қадірлейтін, қоғамдық мәнін түсінетін тұлға қалыптастыру, сондай-ақ қазақ әдеби тілі нормаларын сақтап, дұрыс қолдана білуге, 
еркін сөйлесуге және сауатты жазуға үйрету.

3. «Қазақ тілі»оқу пәнін оқытудың негізгі міндеттері:
1) қазақ тілін ана тілі ретінде тани отырып, өмірлік қажеттіліктерінде коммуникативтік әрекеттер түрінде (тыңдалым, оқылым, 

айтылым, жазылым) сауаттылықпен қолдану;
2) тіл сауаттылығы мен сөйлеу сауаттылығын, сөз байлығын, басқалармен еркін қарым-қатынасқа түсу;
3) тілдесім мен аудиовизуалды материалды тыңдау барысында өз көзқарастарын білдіру;
4) көркем мәтін және жай мәтіндерге мақсатқа сай қорытынды жасау, синтез, анализ жасау дағдыларын қалыптастыру. 

2-тарау. «Қазақ тілі» пәнінің мазмұнын ұйымдастыру
4. Қазақ тілі» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 5-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат; 
2) 6-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат; 
3) 7-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат; 
4) 8-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат; 
5) 9-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат.
5.Оқу мақсаттары мұғалім мен білім алушыларға болашақ қадамдары жөнінде өзара ой бөлісуге, оларды жоспарлау мен 

бағалауға мүмкіндік беретін бірізділік пен сабақтастықты көрсе тетін 4 бөлімнен тұрады:
1) тыңдалым және айтылым;   6) оқылым стратегияларын қолдану;
2) оқылым;     7) әртүрлі ресурс көздерінен қажетті ақпарат алу.
3) жазылым;    8. «Жазылым» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
4) әдеби тіл нормаларын сақтау.   1) жоспар құру;
6.«Тыңдалым және айтылым» бөлімі келесі  2) әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру; 
бөлімшелерден тұрады:    2) жазба жұмыстарын әртүрлі формада ұсыну;
1) болжау;     1) эссе жазу;
2) әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау;   2) оқылым және тыңдалым материалдары
3) мәтіннен ақпаратты анықтау;   негізінде жинақы мәтін жазу;
4) негізгі ойды анықтау;     3) мәтіндерді түзету және редакциялау.
5)тыңдалым материалы бойынша жауап беру және бағалау; 9. «Әдеби тіл нормаларын сақтау бөлімі»
6) сөйлеу мәдениетін дамыту.   келесі бөлімшелерден тұрады:
7. «Оқылым» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:  1) орфографиялық норма 
1) ақпаратты түсіну;    2) орфоэпиялық норма
2) мәтіннің стильдік ерекшелігін тану;   3) лексикалық норма;
3) мәтіннің жанрлық ерекшелігін ажырату;   4) грамматикалық норма;
4) мәтін бойынша сұрақтар құрастыра білу;  5) пунктуациялық норма.
5) мәтіндерге салыстырмалы анализ жасау;

3-тарау. Оқу мақсаттарының жүйесі
10. Бағдарламада «оқу мақсаттары» төрт саннан тұратын кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, 

екінші және үшінші сандар бөлім және бөлімше ретін, төртінші сан бөлімшедегі оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 
5.2.1.4. кодында «5» - сынып, «2.1» - екінші бөлімнің бірінші бөлімшесі, «4» - оқу мақсатының реттік саны.

11.Оқу мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша әр сыныпқа берілген:   1) тыңдалым және айтылым:

Білім алушылар...
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

1.
Болжау

5.1.
Тірек сөздер мен 
ұсынылған иллю-
страциялар арқылы 
тақырыпты болжау.

6.1.
Мәтіннің атауын 
талқылау және 
алғашқы бөлігін 
тыңдау арқылы 
көтерілетін 
мәселені болжау.

7.1.
Мәтін үзінділерін тыңдай 
отырып, оқиғаның дамуы 
мен аяқталуын болжау. 

8.1.
Мәтіннен алынған 
дәйексөздер-ге, 
үзінділерге сүйене 
отырып, көтерілетін 
мәселені болжау.

9.1.
Мәтін мазмұны бой-
ынша дайындалған 
сұрақтарға болжам-
мен жауап беру, түп-
нұсқамен салыс тыру. 

2.
Әртүрлі 
жанрда
ғы мәтін-
дерді 
талдау 

5.2.
Әлеуметтік-
тұрмыстық, 
әлеуметтік-мәдени, 
тақырыптарға бай-
ланысты диалог, 
монологтердегі 
(ән мәтіні, хабар-
лама, жарнама, 
хабарланды-ру) 
көтерілген мәселені 
түсіндіру.

6.2.
Әлеуметтік-мәдени, 
ресми-іскери 
тақырыптарға бай-
ланысты диалог, 
монологтер
дегі (нұсқаулық, 
құттықтау, хабар-
ланды
ру, өмірбаян, 
жаңалық, интер-
вью) көтерілген 
мәселені талдау.

7.2.
Әлеуметтік-
қоғамдық, оқу –еңбек 
тақырыптарына бай-
ланысты диалог, моно-
лог, полилогтердегі 
(интервью, пікірталас, 
жаңалық, ән, көркем 
әдеби шығармалардан 
үзінді) автор көзқарасы 
мен көтерілген мәселені 
талдау 

8.2.
Әлеуметтік-қоғамдық, 
мәдени-тарихи 
тақырыптарға байла-
нысты диалог, моно-
лог, полилогтердегі 
(интервью, пікірта-
лас, жолдау, моно-
графия және лек-
циядан үзінді) 
автор көзқарасы 
мен экспресивті-эмо-
ционалды сөздердің 
рөлін талдау.

9.2.
Қоғамдық-саяси, 
әлеуметтік-эконо-
микалық, ғылыми 
тақырып тарға бай-
ланысты әртүрлі 
жанрдағы кең көлемді 
мәтіндердегі (дәріс, 
интервью, пікірталас, 
монография, мақа-
ла, Жолдау) мақ сат-
ты аудитория мен 
көркемдегіш құрал-
дардың рөлін талдау. 

3. 
Мәтін
нен ақ-
па ратты 
анықтау 

5.3. 
Тыңдалған мәтіннің 
мазмұнын түсіну, 
негізгі және қосым-
ша ақпаратты 
анықтау.

6.3. 
Тыңдалған мәтіннің 
мазмұнын түсіну, 
детальді ақпаратты 
анықтау.

7.3. Тыңдалған мәтіннің 
мазмұнын түсіну, ұсы-
нылған ақпарат бойын-
ша факті мен көзқарасты 
ажырата білу.

8.3. Тыңдалған 
мәтіннің мазмұнын 
түсіну, ұсынылған 
ақпараттан астарлы 
ойды анықтау. 

9.3. Тыңдалған 
мәтіннің мазмұнын 
түсіну, ақпараттың 
өзектілігін, шынайы-
лығын зерттеп, 
қорытынды жасау. 

4.
Негізгі 
ойды 
анықтау

5.4.
Тірек сөздер мен 
жетекші сұрақтар 
арқылы негізгі ойды 
анықтау.

6.4.
Мәтіннің құры-
лымдық ерекше-
лігіне назар аудара 
отырып, жетек ші 
сұрақтар арқы лы 
негізгі ойды анықтау. 

7.4.
Мәтін тақырыбы, 
сөйлеушінің дауыс 
ырғағы мен сөйлеу 
мәнері арқылы негізгі 
ойды анықтау. 

8.4.
Мәтінде көтерілген 
мәселені (тұрмыстық, 
әлеуметтік, 
қоғамдық) талдай 
отырып, негізгі ойды 
анықтау.

9.4.
 Мәтіннің мақсатты 
аудиториясы, автор 
көзқарасы, көңіл- 
күйін табу арқылы 
негізгі ойды анықтау.

5. 
Тыңда
лым ма-
териалы 
бойын
ша жау-
ап беру 
және 
бағалау 

5.5. 
Тыңдалған мәтін 
мазмұны негізінде 
сұрақтарға жауап 
беру, көтерілген 
мәселе бойынша өз 
ойын білдіру. 

6.5. 
Тыңдалған мәтін 
мазмұны бойынша 
жалпы және нақты 
сұрақтарға жау-
ап беру, мәтіндегі 
ақпаратты шынайы 
өмірмен байланыс-
тыру. 

7.5. 
Проблемалық 
сұрақтарға тыңдалған 
мәтіннен деректер 
келтіре отырып, дәлелді 
жауап беру, өз жауабын 
өзгенің жауабымен са-
лыстыру, талқылау.

8.5. 
Перифраз түрінде 
берілген сұрақтар 
арқылы мәтіннен 
қажетті ақпаратты 
таба білу, көтерілген 
мәселе бойынша ой 
тұжырымдау. 

9.5. 
Мәтінде көтерілген 
мәселені ғаламдық 
мәселелермен бай-
ланыстыру, өз пікірін 
білдіре отырып, сыни 
баға беру. 

6. 
Сөйлеу 
мәде-
ниетін 
дамыту

5. 6. 
Коммуника
тивтік жағдаятқа 
сай эмоционалды 
сөздерді, дауыс 
ырғақтары арқылы 
қыстырма, қаратпа, 
одағай сөздерді 
еркін қолданып, ди-
алогке даярлықсыз 
қатысу, өз пікірін 
білдіру. 

6.6. 
Коммуника
тивтік жағдаятқа 
сай
ресми сөздер мен 
тіркестер, дай-
ын тіркестер мен 
терминдерді 
орынды қолданып, 
диалогке қатысу, 
ойын анық жеткізу.

7. 6. 
Коммуника
тивтік жағдаятқа сай
көркем бейнелеуіш, 
эмоционалды-
экспрессивті сөздерді 
және мақал-мәтелдер 
мен тұрақты тіркестерді 
еркін қолданып, диалог-
ке қатысу, пікірталаста 
тез және дұрыс шешім 
қабылдай білу.

8. 6. 
Коммуника
тивтік жағдаятқа 
сай ғылыми және 
халықаралық 
терминдерді, ғылыми 
деректерді орынды 
қолданып, диалог, 
монолог, полилог-
та өз ойын дәлелді, 
жүйелі жеткізу. 

9. 6. 
Қоғамдық-
саяси, ғылыми, 
коммуникативтік 
жағдаятқа сай тиісті 
сөздер мен фраза-
ларды таңдау, кең 
көлемді монолог 
дайындау. 

2) оқылым:

Білім алушылар..
 5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

1.
Ақпарат-
ты түсіну 

5.1.
Мәтіндегі негізгі 
және қосымша 
ақпаратты түсіну, 
анықтау.

6.1.
Мәтіннен негізгі және 
қосымша, детальді 
ақпаратты анықтау, 
түсіндіру.

7.1.
Мәтіндік және графиктік 
(кесте, диаграмма, су-
рет, шартты белгілер) 
ақпаратты интерпрета-
циялау. 

8.1.
Аралас және тұтас 
мәтіндердегі (кесте, 
диаграмма, сызба, 
сурет) ақпараттарды 
салыстыру, өңдеу. 

9.1.
Перифраз түрінде 
берілген сұрақтар 
арқылы қажетті 
ақпаратты табу, 
астарлы ойды 
анықтау. 

2.
Мәтіннің 
стильдік 
Ерекшелі
гін тану

5.2.
Лексиканың 
ауызекі сөйлеу 
және жаз ба 
стильдік айыр-
машылықтарын 
мәтіндер арқылы 
тану.

6.2.
Ауызекі сөйлеу 
және көркем 
сөйлеудің стильдік 
ерекшеліктерін 
қолданылған тілдік 
құралдар арқылы 
тану.

7.2.
Публицистикалық 
және ресми стиль 
ерекшелікте
рін қолданылған тілдік 
құралдар арқылы тану.

8.2.
Публицистикалық 
және ғылыми стиль 
ерекшелікте
рін қолданылған 
тілдік құралдар 
арқылы тану.

9.2.
Қазақ тілі стильдері 
мен шешендік 
сөздің түрлерін 
қолданылған тілдік 
құралдар арқылы 
тану.

3.
Мәтіннің 
жанрлық 
ерекшелі-
гін ажы-
рату 

5.3.
Хат, хабарла ма, 
жарнама, нұс-
қаулық, хабар-
ландырудың 
құры лымы мен 
рәсімделуі арқы-
лы жанрлық ерек-
шеліктерін ажы-
рату.

6. 3.
Қазақша ауызекі 
сөйлеу этикеттері 
мен көркем сөйлеудің 
құрылым
дық және 
жанрлық 
ерекшеліктерін ажы-
рату. 

7.3.
Хроника, хабар, 
очерктердің және 
кеңсе құжаттарының, 
қызметтік жазбалардың 
құрылымы мен 
рәсімделуі арқылы 
жанрлық ерекшелікте
рін ажырату. 

8.3.
Мақала, аннота-
ция, презентация, 
тұжырымдамалар, 
тезистердің 
құры лымы мен 
рәсімделуі 
арқылы жанрлық 
ерекшеліктерін ажы-
рату. 

9. 3.
Қоғамдық-саяси 
мәтіндер (жолдау, 
заңнама, мемлекеттік 
бағдарламалар, 
әскери-патриоттық)
арқылы мәтіндердің 
жанрлық түрлерін 
ажырату. 

4. 
Мәтінд-
ерге са-
лыстыр-
малы 
анализ 
жасау

5.4. 
Ауызекі стильдегі 
мәтіндердің 
мазмұнын, 
тақырыбын және 
тілдік құралдарын 
салыстыру. 

6.4. 
Ауызекі және ресми 
стильдегі мәтіндердің 
тақырыбын, 
мазмұнын, тілдік 
ерекшелігін салы-
стыру.

7.4. 
Идеясы ұқсас 
публицистикалық 
және көркем әдебиет 
стиліндегі мәтіндердің 
тақырыбы, құрылымы, 
мақсатты аудиториясы, 
тілдік ерекшелігін салы-
стыра талдау. 

8.4. 
Тақырыбы ұқсас 
ғылыми және 
публицистикалық 
стильдегі мәтін-
дердің тақырыбын, 
түрлерін (әңгіме леу, 
сипаттау, тал қылау), 
құрылымын салы-
стыра талдау.

 9.4. 
Әртүрлі стильдегі 
мәтіндердің 
тақырыбын, қызметін, 
құрылымын, тілдік 
ерекшелігін салысты-
ра талдау.

5.
Мәтін 
бойынша 
сұрақтар 
құрасты
ра білу

5.5.
Мәтін мазмұнын 
түсінуге, нақты 
ақпараттарды 
анықтауға 
бағыттал ған сұрақ-
тар құрастыру. 

6.5.
Мәтіннен негізгі және 
қосымша ақ паратты, 
көтерілген мәселені 
анықтауға бағытталған 
нақты лау сұрақтарын 
құрастыру. 

7.5.
Мәтін бойынша 
проблемалық сұрақтар 
құрастыру. 

8.5.
Перифразаның түрлі 
тәсілдерін қолдана 
отырып, мәтін бой-
ынша сұрақтар 
құрастыру.

9.5.
Мәтінде көтерілген 
мәселеге оқырман-
ның қарым-қатына-
сын анықтауға ар-
налған талқылау сұ-
рақтарын құрастыру.

6.
Оқылым 
страте-
гияларын 
қолдану

5.6.
Оқылым стратеги-
яларын қолдану: 
жалпы мазмұнын 
түсіну үшін оқу, 
нақты ақпаратты 
табу үшін оқу. 

6.6.
Оқылым стратегияла-
рын қолдану: 
комментарий жасау, 
іріктеп оқу, рөлге 
бөліп оқу. 

7.6.
Оқылым стратегияла-
рын қолдану: коммен-
тарий жасау, іріктеп 
оқу, зерттеп оқу. 

8.6.
Оқылым стратегия-
ларын қолдану:
комментарий жасау, 
іріктеп оқу, тал-
дап оқу. 

9.6.
Белгілі бір мақсат 
үшін оқылым стра-
тегияларын тиімді 
қолдана білу. 

7. Әртүрлі 
ресурс 
көздері-
нен 
қажетті 
ақпарат 
алу 

5.7. 
Энциклопедиялар, 
балаларға 
арналған газет-
журналдардан 
қажетті ақпаратты 
ала білу. 

6.7. Энциклопедия, 
сөздік, балаларға 
арналған газет-жур-
налдар
дан қажетті 
ақпараттар
ды алу, авторына 
сілтеме жасау. 

7.7. 
Ғаламтор, энциклопе-
дия, газет-журналдар, 
оқулықтардан алынған 
деректерді қолдану, ав-
торына сілтеме жасау.

8.7. 
Ғаламтор, энцикло-
педия, газет-жур-
налдар, оқулықтар, 
ғылыми еңбектерден 
алынған деректерді 
дәлел ретінде 
қолдану, авторына 
сілтеме жасау.

9.7.
 Әртүрлі ресурс 
көздерінен алынған 
ақпараттарды 
авторға сілтеме жа-
сай отырып, жазба 
жұмыстарында орын-
ды қолдану. 

3) жазылым:

Білім алушылар
5-сынып  6-сынып  7-сынып  8-сынып 9-сынып

1. Жоспар 
құру

5.1.
 Берілген мәтінге 
сәйкес кіріспе, 
негізгі және қоры-
тынды бөлімдерді 
қамтитын қара-
пайым жоспар құру.

6.1.
 Әртүрлі жанрдағы 
мәтіндерді жазу үшін 
құрылымын ескере 
отырып, қарапайым 
жос пар құру.

7.1.
Әртүрлі жанрдағы 
мәтіндерді жазу үшін 
құрылымын ескере 
отырып, күрделі жо-
спар құру.

8.1. 
Тақырып бойынша 
материал жинақтап, 
тезистік жоспар 
құру.

9.1.
Жинақталған мате-
риалдар негізінде 
көзделген мақсатқа 
сәйкес ауызша және 
жазбаша мәтіндер үшін 
күрделі жоспар құру. 

2. Әртүрлі 
жанрда 
мәтіндер 
құрастыру

5.2.
Жанрлық ерекше-
ліктеріне сай 
ресімделуі мен 
құрылымын сақтап, 
хат, жарнама, 
хабарландыру 
құрастырып жазу. 

6.2.
Жанрлық 
және стильдік 
ерекшеліктеріне сай 
құрылымын сақтай 
отырып, мінездеме, 
құттықтау, өмірбаян 
құрастырып жазу. 

7.2.
Жанрлық және 
стиль  дік ерекше-
лік теріне сай көр -
кемдегіш құрал дарды 
орынды қол дана оты-
рып, шағын мақала, 
нұсқаулық, әңгіме 
құрастырып жазу. 

8.2.
Жанрлық 
және стильдік 
ерекшеліктеріне сай 
тілдік құралдарды 
орынды қолданып, 
мақала, аннотация, 
тезис құрастырып 
жазу. 

9.2. 
Мақсатты 
аудиторияның 
қызығушылығын ынта-
ландыру үшін әртүрлі 
жанрда мәтіндер 
құрастыру. 

3. 
Жазба 
жұмыс-
тарын 
әртүрлі 
формада 
ұсыну 

5.3.
Сюжетті суреттердің 
(фотосуреттер) 
желісі бойынша 
әңгіме құрастыру.

6.3.
Ұсынылған тақырып 
бойынша деректер 
жинақтай отырып, 
графиктік мәтін 
(диаграмма, ке-
сте, сызба) түрінде 
құрастыру. 

7.3.
Мәтін құрылымын 
(кіріспе бөлім, жал-
пы мәлімет беру, 
детальді мәлімет 
беру) сақтай оты-
рып, графиктік мәтін 
(шартты белгі, су-
рет, сызба) түрінде 
берілген процесті 
сипаттап жазу. 

8.3.
Мәтін құрылымын 
сақтай отырып, 
графиктік мәтіндегі 
(диаграмма, ке-
сте) деректердің 
маңызды тұстарын 
анықтап жазу.

 9.3.
Мәтін құрылымын 
сақтай отырып, бір-
неше графиктік 
мәтіндегі (диаграмма, 
кесте) деректерді са-
лыстыру, маңызды 
тұстары мен үрдістерді 
(тенденция) анықтап 
жазу.

4. Эссе 
жазу

5.4.
Эссенің кіріспе, 
негізгі, қорытынды 
бөлімдерін сақтай 
отырып, өзіне таныс 
адамды, белгілі бір 
мекен мен оқиғаны 
сипаттап не сурет-
теп жазу. 

6.4.
Эссе тақырыбы
нан ауытқымай, 
абзац түрлерін 
жүйелі құрастырып, 
көтерілген мәселе 
бойынша келісу-
келіспеу 
себептерін айқын 
көрсетіп жазу.
(«келісу, келіспеу» 
эссесі)

7.4.
Эссе құрылымы мен 
даму желісін сақтап, 
тақырыпқа бай-
ланысты берілген 
мәселенің оңтайлы 
шешілу жолдары не-
месе себептеріне өз 
көзқарасын жазу.
(дискуссивті эссе)

8.4.
Эссе құрылымы 
мен даму желісін 
сақтап, мәселе бой-
ынша ұсынылған 
шешімнің артық шы-
лығы мен кемші-
лік тұстарын са-
лыстыру, өз ойын 
дәлелдеп жазу.
(аргументативті 
эссе)

9.4.
Эссе құрылымы мен 
даму желісін сақтап, 
көтерілген мәселе бой-
ынша екі
жақты пікірді немесе 
жағдаятты талқылау, 
біреуіне таңдау жа-
сап, өз ойын дәлелдеп 
жазу.
(аргументатив
ті эссе)

5. Оқылым 
және 
тыңда-
лым мате-
риалдары 
негізін-де 
жинақы 
мәтін (ком-
прессия) 
жазу

5.5. 
Оқылым және 
тыңдалым матери-
алдары бойынша 
негізгі ақпараттарды 
сақтай отырып, 
жинақы мәтін жазу.

6.5. 
Оқылым және 
тыңдалым материал-
дары бойынша негізгі 
ойды білдіретін 
сөйлемдерді іріктей 
отырып, жинақы 
мәтін жазу. 

7.5. 
Оқылым және 
тыңдалым матери-
алдары бойынша 
тірек сөздер мен 
сөз тіркестерін 
синонимдік қатармен 
ауыстыра отырып, 
жинақы мәтін жазу. 

8.5. 
Оқылым және 
тыңдалым матери-
алдары бойынша 
мәтіннің баяндау 
желісін сақтап, әр 
бөлігінен алынған 
ақпараттардан 
жинақы мәтін (анно-
тация, тезис) жазу.

9. 5. 
Оқылым және 
тыңдалым матери-
алдары бойынша 
автордың негізгі ойын 
сақтай отырып, периф-
раз тәсілдері арқылы 
жинақы мәтін (аннота-
ция, тезис) жазу

6. Мәтін
дерді 
түзету 
және 
редак-ци-
ялау

5.6. Мәтіндегі 
орфография-
лық қателерді 
сөздіктерге сүйене 
отырып, түзету 
және редакциялау.

6.6. Мәтіндегі 
орфографиялық 
және пунктуациялық 
қателерді 
сөздіктерге, емле 
ережелеріне сүйеніп, 
түзету, редакция-лау.

7.6. Мәтіндегі 
сөздердің тақырыпқа 
сай орынды 
қолданылуын тек-
серу, синонимдік 
қатармен ауыстыра 
отырып, лексикалық 
түзетулер енгізу, ре-
дакциялау. 

8.6. 
Баспасөз ақпарат 
құралдары 
мате риалдары 
негізінде стильдік 
ауытқуларды, орын-
сыз қолданылған 
сөз оралымдарын 
талдап, стильдік 
түзетулер жасау, 
редакциялау. 

9.6. 
Жазба жұмысын аб-
зацтар мен бөліктерге 
бөлу, ойын (ақпарат, 
идея) дұрыс жүйелеп, 
логикалық түзетулер 
енгізу, редакциялау. 

4) әдеби тіл нормаларын сақтау:

1.Орфо-
гра-
фиялық 
норма 

5.1. 
Қазақ тілінің дыбыстар 
жүйесін, үндестік заңын, 
емлелік ерекшелікте
рін ескере отырып, 
орфографиялық нормаға 
сай жазу

6.1. Тақырып бой-
ынша жеке сөздер, 
бірге, бөлек және 
дефис арқылы жа-
зылатын сөздерді 
орфографиялық 
нормаға сай жазу

7.1. Жалғаулар 
мен шылаулардың 
ерекшелігін ескере 
отырып, үндестік 
заңына сәйкес 
орфографиялық 
нормаға сай жазу

8.1. 
Тақырып бойынша 
бас әріппен жа-
зылатын күрделі-
құрама атауларды 
орфография
лық нормаға сай 
жазу.

9.1. 
Мәнмәтін бойынша 
тілдік бірліктерді 
орфография
лық нормаға сай 
жазу.

2.Орфо-
эпиялық 
норма 

5.2.
Сөз ішіндегі және сөз 
аралығындағы ілгерінді, 
кейінді және тоғыспалы 
ықпал заңдылықтарына 
сәйкес айта білу

6.2.
Екпіннің түрлерін 
(сөз екпіні, тіркес 
екпіні, логикалық 
екпін) сөз және 
сөйлем ішінде 
орынды қолдану 

7.2.
Сөйлеу тіліндегі 
интонация, кідіріс, 
логикалық екпіннің 
мәнін түсініп 
қолдану

8.2.
Сөйлеу 
ағымындағы 
интонацияның 
құрамдас 
бөліктері: әуен, 
әуез, тембр, 
қарқын, кідірісті 
сөйлеу мәнеріне 
сай қолдану 

-

3.Лекси-
калық 
норма

5.3.
Тура және ауыспалы 
мағыналы сөздерді, көп 
мағыналы сөздер, омоним, 
антоним, синонимдерді 
көркемдік ерекшеліктеріне 
сай қолдану

6.3.
Көнерген сөз, 
эвфемизм, дисфе-
мизм, неологизм, 
термин, диалект 
сөз, кәсіби сөз, 
табу сөздердің 
қолданыс аясын 
түсіну және ажыра-
та білу

7.3.
Фразеологизм, 
мақал-мәтелдердің 
эмоционалды 
мәнін, көркемдік 
ерекшелікте
рін түсініп қолдану 

8.3.
Сөздік қор және 
сөздік құрам 
ерекшелікте
рін түсініп қолдану

9.3.
Лексикалық стили-
стика заңдылықта
рын дұрыс қолдану

4. 
Грамма-
тикалық 
норма 

5.4.1. 
Жұрнақ арқылы жасалған 
туынды сөздерді және 
күрделі сөздерді ауызша 
және жазбаша тілдесім 
барысында қолдану. 

5.4.2. Зат есімдердің 
мағыналық түрлерін 
мәнмәтін аясында 
жалғаулар арқылы 
түрлендіріп қолдану.

5.4.3. 
Сын есімдердің, шы-
рай түрлерінің көркемдік 
ерекшелігін тану, сын 
есімді зат есім орнына 
қолдана білу.
5.4.4.
 Сан есімнің мағыналық 
түрлерін ажырата білу, 
сан есімді зат есім орнына 
қолдана білу
5.4.5. 
Төл сөз, төлеу сөз, автор 
сөзінің жасалу жолдарын, 
қызметін білу, төл сөзді 
төлеу сөзге айналдыру.

6.4.1. Сөйлемдегі 
есімдіктің қызметін 
түсіну, есімдікті зат 
есім, сын есімнің 
орнына қолдану. 

6.4.2. Етістіктің 
етіс түрлері мен 
салт- сабақты 
етістіктердің 
тіркесімдік 
мүмкіндігін ауыз-
ша және жазбаша 
тілдесім барысын-
да қолдану. 
6.4.3. Үстеудің 
мағыналық 
түрлерін ажыра-
ту, синонимдік 
қатарларын 
түрлендіріп 
қолдану. 

7.4.1. Етістіктің 
есімше, көсемше, 
тұйық етістік, шақ, 
рай түрлерін тілдесім 
барысында қолдану. 

7.4.2.
 Еліктеу сөздердің 
стильдік мәнін түсініп 
қолдану.

7.4.3. 
Шылау түрлерін 
ажырата білу, орын-
ды қолдану.

7.4.4. 
Одағай түрлерін 
ажырата білу, 
қолдану.

7.4.5.
Оқшау сөздердің 
қызметін түсіну, ажы-
рата білу.

8.4.1. 
Сөз тіркесінің бай-
ланысу тәсілдері 
мен түрлері, 
есімді, етістікті сөз 
тіркестерін ажыра-
ту, қолдану.
8.4.2. Тұрлаулы 
және тұрлаусыз 
сөйлем 
мүшелерінің 
сөйлем жасаудағы 
өзіндік орнын, 
қызметін түсініп 
қолдану. 
8.4.3.
 Сөйлем ішінде 
бірыңғай мүшелер 
мен айқындауыш 
мүшелерді 
қолдана білу.
8.4.4. 
Жай сөйлемдерді 
айтылу мақсаты 
мен құрылымдық 
ерекшелігіне сай 
қолдану

9.4.1. 
Құрмалас сөйлем 
жасалу жолдарын, 
түрлерін білу.
9.4.2.
 Салалас құрмалас 
сөйлемдердің 
мағыналық түрлерін 
ажырата білу, 
түрлендіріп қолдану. 
9.4.3. 
Сабақтас құрмалас 
сөйлемдердің 
мағыналық түрлерін 
ажырата білу, 
түрлендіріп қолдану. 
9.4.4. 
Аралас құрмалас 
сөйлемдердің жаса-
лу жолдарын білу, 
қолдану. 

5.
Пунктуа-
циялық 
норма 

5.5. 
Төл сөз, төлеу сөз, автор 
сөзінің тыныс белгілерін 
дұрыс қолдану

6.5.
Қазақ тіліндегі 
тыныс белгілерінің 
түрлері мен 
қызметін 
(даралаушы) 
түсіну, дұрыс 
қолдану.

7.5.
Сөйлем соңында 
және сөйлем ішінде 
қойылатын ты-
ныс белгілерін 
(даралаушы және 
ерекшелеуші) дұрыс 
қолдану.

8.5.
Сөйлем соңында 
қабаттасып 
қойылатын тыныс 
белгілерін дұрыс 
қолдану.

9.5.
Құрмалас сөйлемнің 
тыныс белгілерін 
(даралаушы, 
ерекшелеуші, 
ойдың аражігін 
ажырататын) 
ережеге сай 
қолдану.

12. Осы оқу бағдарламасы қосымшада берілген негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақ тілі» 
оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақ тілі» оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы 
үлгілік оқу бағдарламасына (оқыту қазақ тілінде) қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақ тілі» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік 
оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

1) 5-сынып:

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді 
жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары. Білім алушы-
лар білуге тиісті 

1-тоқсан

1-бөлім:
Мәдениет: тілжәнеқарым-қатынас

Тыңдалымжәнеайтылым 5.3; 5.5 
Оқылым 5.2.
Жазылым 5.1; 5.2
Әдеби тіл нормалары 5.4.1; 5. 1; 5. 2; 5. 3; 5. 5.

2-бөлім:
Киіну. Сән.Талғам. 

Тыңдалым және айтылым 5.6; 5.4
Оқылым 5.4; 5.6
Жазылым 5.4; 5.6,
Әдеби тіл нормалары 5. 4.1; 5. 1; 5.2; 5. 3; 5. 5.

3-бөлім: 
Отбасылық дәстүрлер мен ме-
рекелер

Тыңдалым және айтылым 5.2; 5.1
Оқылым 5.3; 5.5
Жазылым 5.3; 5.5
Әдеби тіл нормалары 5. 4.1; 5. 1; 5. 2; 

5. 3; 5. 5.
2-тоқсан

4-бөлім:
Жануарлар әлемі мен өсімдіктер 
дүниесі

Тыңдалым және айтылым 5.1; 5.4; 5.6
Оқылым 5.1; 5.3; 5.5
Жазылым 5.2; 5.4, 5.6
Әдеби тіл нормалары 5. 4.2; 5. 1; 5.2; 5.3; 5. 5.

5-бөлім: 
Бос уақыт және хобби

Тыңдалым және айтылым 5.2; 5.3; 5.5
Оқылым 5.2; 5.4; 5.6; 5.7
Жазылым 5.1; 5.3; 5.5,
Әдеби тіл нормалары 5. 4.2; 5.1; 5. 2; 5. 3; 5. 5.

3-тоқсан
6-бөлім:
Қиял әлемі

Тыңдалым және айтылым 5.1; 5.4
Оқылым 5.1; 5.2
Жазылым 5.1; 5.5
Әдеби тіл нормалары 5. 4.3; 5. 1; 5. 2; 5. 3; 5. 5.

7-бөлім:
Көлік және жол белгілері

Тыңдалым және айтылым 5.3; 5.5
Оқылым 5.3; 5.6; 5.7 
Жазылым 5.2; 5.4
Әдеби тіл нормалары 5.4.3; 5. 1; 5. 2; 5. 3; 5. 5.

8-бөлім:
Адамның сырт келбеті мен мінезі

Тыңдалым және айтылым 5.6; 5.2
Оқылым 5.4; 5.5
Жазылым 5.3; 5.6
Әдеби тіл нормалары 5. 4.3; 5. 1; 5.2; 

5.3; 5.5
4-тоқсан

9-бөлім:
Аспан әлемінің құпиялары

Тыңдалым және айтылым 5.1; 5.3; 5.5
Оқылым 5.1; 5.2; 5.6
Жазылым 5.3; 5.5; 5.6
Әдеби тіл нормалары 5. 4.4; 5. 4.5; 5. 1; 

5. 2; 5. 3; 5. 5.
10-бөлім. 
Саяхат және демалыс.

Тыңдалым және айтылым 5.2;5.4; 5.6
Оқылым 5.3; 5.4; 5.5; 5.7 
Жазылым 5.1; 5.2; 5.4
Әдеби тіл нормалары 5. 4.4; 5. 4.5;5. 1; 5. 2; 5. 3; 5. 5

2) 6-сынып:

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді 
жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың 
мазмұны

Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуге 
тиісті 

1-тоқсан
1-бөлім: 
Қазақстандағы көрікті жерлер

Тыңдалымжәнеайтылым 6.3; 6.6
Оқылым 6.5; 6.7
Жазылым 6.1; 6.4 
Әдеби тіл нормалары 6. 4.1; 6. 1; 6. 2; 6. 3; 6. 5

2-бөлім:
Ұлттық және отбасылық құндылықтар

Тыңдалым және айтылым 6.2; 6.4
Оқылым 6.2; 6.3; 6.4
Жазылым 6.2; 6.6
Әдеби тіл нормалары 6.4.1; 6.1; 6.2; 6.3; 6.5.

3-бөлім: 
Әлемнің жеті кереметі.

Тыңдалым және айтылым 6.1; 6.5
Оқылым 6.1; 6.6 
Жазылым 6.3; 6.5
Әдеби тіл нормалары 6.4.1; 6.1; 6.2; 6.3; 6.5

2-тоқсан
4-бөлім: 
Астана – мәдениет пен өнер ордасы

Тыңдалымжәнеайтылым 6.1; 6.3; 6.5
Оқылым 6.1; 6.4; 6.6; 6.7
Жазылым 6.1; 6.3; 6.4; 6.6
Әдеби тіл нормалары 6.4.2; 6.1; 6.2; 6.3; 6.5.

5-бөлім: 
Тарихи тұлғалар

Тыңдалым және айтылым 6.2; 6.4; 6.6
Оқылым 6.2; 6.3; 6.5
Жазылым 6.2; 6.5 
Әдеби тіл нормалары 6.4.2; 6.1; 6.2; 6.3; 6.5.

3-тоқсан
6-бөлім: 
Су – тіршілік көзі. Қазақстандағы өзен-
көлдер

Тыңдалым және айтылым 6.1; 6.5
Оқылым 6.1; 6.2
Жазылым 6.1; 6.3
Әдеби тіл нормалары 6.4.2; 6.1; 6.2; 6.3; 6.5.

7-бөлім: 
Спорт. Белгілі спорт жұлдыздары.

Тыңдалым және айтылым 6.3; 6.4
Оқылым 6.3; 6.6
Жазылым 6.4; 6.5
Әдеби тіл нормалары 6.4.2; 6.1; 6.2; 6.3; 6.5

8-бөлім: 
Қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен 
салт-дәстүрлері. Наурыз

Тыңдалым және айтылым 6.2; 6.6
Оқылым 6.4; 6.5; 6.7
Жазылым 6.2; 6.6
Әдеби тіл нормалары 6.4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.5.

4-тоқсан
9-бөлім: 
Әлемдегі ірі кітапханалар

Тыңдалым және айтылым 6.1; 6.3; 6.5
Оқылым 6.2; 6.4; 6.6 
Жазылым 6.3; 6.4; 6.6
Әдеби тіл нормалары 6.4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.5.

10-бөлім. 
Ғылым мен технология жетістіктері

Тыңдалым және айтылым 6.2; 6.4; 6.6
Оқылым 6.1; 6.3; 6.5; 6.7
Жазылым 6.1; 6.2; 6.5 
Әдеби тіл нормалары 6.4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.5.

3) 7-сынып:

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді 
жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың 
мазмұны

Оқу мақсаттары.
Білім алушылар білуге тиісті 

1-тоқсан

1-бөлім: 
Ауа райы және климаттық өзгерістер

Тыңдалымжәнеайтылым 7.1; 7.5
Оқылым 7.1; 7.6
Жазылым 7.3; 7.6
Әдеби тіл нормалары 7.4.1;7.1; 7.2; 7.3; 7.5.

2-бөлім:
Көшпенділер мәдениеті

Тыңдалым және айтылым 7.3; 7.6
Оқылым 7.2; 7.4; 7.7
Жазылым 7.1; 7.4
Әдеби тіл нормалары 7.4.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.5.

3-бөлім:Денсаулық – зор байлық Тыңдалымжәнеайтылым 7.2; 7.4
Оқылым 7.3; 7.5
Жазылым 7.2; 7.5 
Әдеби тіл нормалары 7.4.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.5.

2-тоқсан
4-бөлім: 
Сүйіспеншілік пен достық

Тыңдалымжәнеайтылым 7.1; 7.3; 7.5
Оқылым 7.1; 7.3; 7.5; 7.7
Жазылым 7.1; 7.3; 7.4
Әдеби тіл нормалары 7.4.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.5.

5-бөлім: 
Музыка өнері және қазақтың киелі дом-
бырасы

Тыңдалым және айтылым 7.2; 7.4; 7.6
Оқылым 7.2; 7.4; 7.6 
Жазылым 7.2; 7.5; 7.6 
Әдеби тіл нормалары 7.4.2; 7.1; 7.2; 7.3; 7.5.

3-тоқсан
6-бөлім:
Ғаламтор және әлеуметтік желілер

Тыңдалым және айтылым 7.1; 7.5
Оқылым 7.1; 7.6 
Жазылым 7.1; 7.3
Әдеби тіл нормалары 7. 4.3; 7. 1; 7. 2; 7. 3; 7. 5.

7-бөлім: 
Қазақстандағы ұлттар достастығы 

Тыңдалым және айтылым 7.2; 7.4
Оқылым 7.2; 7.3; 7.4
Жазылым 7.2; 7.4
Әдеби тіл нормалары 7. 4.3; 7. 1; 7. 2; 7. 3; 7. 5.

8-бөлім: 
Дұрыс тамақтану. Гендік өзгеріске 
ұшыраған тағамдар

Тыңдалым және айтылым 7.3; 7.6
Оқылым 7.5; 7.7
Жазылым 7.5; 7.6 
Әдеби тіл нормалары 7. 4.4; 7. 1; 7. 2; 7. 3; 7. 5.

4-тоқсан
9-бөлім:
Жеңіс күні. Ұлы ерлікке тағзым

Тыңдалым және айтылым 7.1; 7.4; 7.6
Оқылым 7.1; 7.3; 7.4; 7.7
Жазылым 7.1; 7.3; 7.5 
Әдеби тіл нормалары 7. 4.5; 7. 1; 7. 2; 7. 3; 7. 5.

10-бөлім. 
Ғылыми фантастика

Тыңдалым және айтылым 7.2; 7.3; 7.5
Оқылым 7.2; 7.5; 7.6 
Жазылым 7.2; 7.4; 7.6
Әдеби тіл нормасы 7. 4.5; 7. 1; 7. 2; 7. 3; 7. 5.

4) 8-сынып:

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді 
жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың 
мазмұны

Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуге 
тиісті 

1-тоқсан

1-бөлім:
Көне түркі жазбалары және қазақ жазуы

Тыңдалымжәнеайтылым 8.1; 8.2; 8.6
Оқылым 8.1; 8.2; 8.4 
Жазылым 8.2; 8.3; 8.5
Әдеби тіл нормасы 8. 4.1; 8. 1; 8. 2; 8. 3; 8. 5.

2-бөлім: 
Адамзаттық құндылықтар және әлем 
мәдениеті

Тыңдалым және айтылым 8.3; 8.4; 8.5
Оқылым 8.3; 8.5; 8.6; 8.7
Жазылым 8.1; 8.4; 8.6 
Әдеби тіл нормасы 8. 4.1; 8. 1; 8. 2; 8. 3; 8. 5.

2-тоқсан
4-бөлім: 
Кәсіп пен еңбек. Болашақ 
мамандықтары

Тыңдалым және айтылым 8.2; 8.4; 8.6
Оқылым 8.4; 8.6; 8.7 
Жазылым 8.1; 8.3; 8.4
Әдеби тіл нормасы 8. 4.2; 8. 1; 8. 2; 8. 3; 8. 5.

5-бөлім: 
Ғарышты игеру жетістіктері 

Тыңдалым және айтылым 8.1; 8.3; 8.5
Оқылым 8.1; 8.2; 8.3; 8.5
Жазылым 8.2; 8.5; 8.6 
Әдеби тіл нормасы 8. 4.2; 8. 1; 8. 2; 8. 3; 8. 5.

3-тоқсан 
6-бөлім: Биоалуантүрлілік. Қызылкітапқ
аенгенжануарларменөсімдіктер

Тыңдалым және айтылым 8.1; 8.5
Оқылым 8.2; 8.4; 8.5
Жазылым 8.1; 8.6 
Әдеби тіл нормасы 8. 4.3; 8. 1; 8.2; 8. 3; 8. 5.

7-бөлім: Қоршаған орта және энергия 
ресурстары

Тыңдалым және айтылым 8.3; 8.4
Оқылым 8.1; 8.7
Жазылым 8.2; 8.3
Әдеби тіл нормасы 8. 4.4; 8. 1; 8. 2; 8. 3; 8. 5.

8-бөлім: Жасөспірім және заң Тыңдалым және айтылым 8.2; 8.6.
Оқылым 8.3; 8.6 
Жазылым 8.4; 8.5
Әдеби тіл нормасы 8. 4.4; 8. 1; 8. 2; 8. 3; 8. 5.

4-тоқсан 
9-бөлім: Театр өнері мен мәдениеті Тыңдалым және айтылым 8.1; 8.3; 8.5

Оқылым 8.4; 8.6;8.7 
Жазылым 8.1; 8.4; 8.6
Әдеби тіл нормасы 8. 4.4; 8. 1; 8. 2; 8. 3; 8. 5.

10-бөлім:
Қазақстандағы туризм және экотуризм

Тыңдалым және айтылым 8.2; 8.4; 8.6
Оқылым 8.1; 8.2; 8.3;8.5
Жазылым 8.2; 8.3; 8.5 
Әдеби тіл нормасы 8. 4.4; 8. 1; 8. 2; 8. 3; 8. 5.

5) 9-сынып:

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді 
жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың 
мазмұны

Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуге 
тиісті 

1-тоқсан 

1-бөлім: Мәңгілік Ел- мұратым
Тыңдалым және айтылым 9.1; 9.3; 9.6
Оқылым 9.2; 9.5; 9.7 
Жазылым 9.2; 9.3;9.5
Әдеби тіл нормасы 9. 4.1; 9. 1; 9. 2; 9. 3; 9. 5.

2-бөлім: Жаһандану мәселелері Тыңдалым және айтылым 9.2; 9.4; 9.5
Оқылым 9.1; 9.3; 9.4; 9.6
Жазылым 9.1; 9.4; 9.6 
Әдеби тіл нормасы 9. 4.1; 9. 1; 9. 2; 9. 3; 9. 5.

2-тоқсан 
4-бөлім: Тәуелсіздік жылдарындағы 
Қазақстан. ЭКСПО -2017

Тыңдалым және айтылым 9.2; 9.3; 9.4
Оқылым 9.1; 9.3; 9.4; 9.7
Жазылым 9.2; 9.4; 9.6
Әдеби тіл нормасы 9. 4.2; 9. 1; 9. 2; 9. 3; 9. 5.

5-бөлім: Адам құқығы мен бостандығы Тыңдалым және айтылым 9.1; 9.5; 9.6
Оқылым 9.2; 9.5; 9.6 
Жазылым 9.1; 9.3; 9.5 
Әдеби тіл нормасы 9. 4.2; 9. 1; 9. 2; 9. 3; 9. 5.

3-тоқсан 
6-бөлім: Отбасы және демографиялық 
өзгеріс

Тыңдалым және айтылым 9.2; 9.4 
Оқылым 9.1; 9.2; 9.3
Жазылым 9.1; 9.4
Әдеби тіл нормасы 9. 4.3; 9. 1; 9. 2; 9.3; 9. 5

7-бөлім: Биотехнология және гендік ин-
женерия келешегі

Тыңдалым және айтылым 9.1; 9.3 
Оқылым 9.4; 9.5 
Жазылым 9.2; 9.5.
Әдеби тіл нормасы 9.4.3; 9. 1; 9. 2; 9. 3; 9.5.

8-бөлім: Бұқаралық ақпарат құралдары Тыңдалым және айтылым 9.6; 9.5
Оқылым 9.7; 9.6
Жазылым 9.3; 9.6
Әдеби тіл нормасы 9.4.3; 9. 1; 9. 2; 9. 3; 9. 5.

4- тоқсан 
9-бөлім:Әлемдегі қақтығыстар және 
бейбітшілік

Тыңдалым және айтылым 9.1; 9.4; 9.6
Оқылым 9.2; 9.3; 9.5; 9.7
Жазылым 9.2; 9.5; 9.6
Әдеби тіл нормасы 9. 4.4; 9. 1; 9. 2; 9. 3; 9. 5

10-бөлім. Табиғи ресурстарды тиімді 
пайдалану

Тыңдалым және айтылым 9.2; 9.3; 9.5
Оқылым 9.1; 9.4; 9.6
Жазылым 9.1;9.3;9.4
Әдеби тіл нормасы 9. 4.4; 9. 1; 9. 2; 9. 3; 9. 5.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 23 қарашадағы № 668 бұйрығына 2-қосымша 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына 193-қосымша 

Негізгі білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған
«Қазақ әдебиеті» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде)

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Орта 

білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.
2. Қазақ әдебиеті пәні бағдарламасының басты бағыты – оқушылардың ақыл-ой қабілеті мен тұлғалық қасиеттерінің 

қалыптасуына, тілдік-эстетикалық талғамдарының дамуына, коммуникативтік құзыреттіліктерінің жетілдірілуіне іргетас қалап, 
өмірлік дағдыларын шыңдауына, өздігінен білім алуларына мүмкіндік туғызу. Сонымен қатар, оқушыларды ұлттық мәдениет пен 
әдеби мұраларды түсінуге, қазіргі заманғы әдебиетті бағалай білуге үйретеді. Бағдарламада әдеби-теориялық ұғымдар, талдауға, 
бағалау мен салыстыруға негізделген адамзаттың мәңгілік сұрақтары, қазіргі заманғы дилеммалар, мәселелер қарастырылған.

3. Қазақ әдебиеті бағдарламасының мақсаты – оқушыларды креативті ойлауға бағыттау. Олардың ойларын ауызша 
еркін жеткізуіне және жаза білуіне қолдау көрсету, дәлелдер келтіру, салыстыру және анализ жасау, бағалау дағдыларын 
қалыптастыру, білім алушыларға жанрларды меңгерту.

4. Теориялық материалдар оқушының қазақ әдебиеті туралы ұғымдарын кеңейтуге, әдебиет туралы дүниетанымын 
қалыптастыруға және адамзатқа ортақ ойларды, дилеммаларды, мінездерді зерттеуге мүмкіндік береді. Қазақ әдебиеті білім 
деңгейі, ой-өрісі дамыған, әдеби тіл және әдеби формалар арқылы өз ойын еркін жеткізе алатын, туындаған мәселелерді шеше 
білетін өмірге бейім ұрпақ тәрбиелейді. 

5.Қазақ әдебиеті пәнін оқу арқылы оқушылар: 
1) қазақ әдебиетінің құндылық ретіндегі болмысын, ұлттық мәдениеттегі маңызды орнын құрметтейді және бағалайды; 
2) қазақ әдебиетінің мәдениетаралық қарым-қатынастағы рөлін, қазақ халқының қалыптасқан тарихын, алға қойған 

міндеттерін, жеңістерін, мәселелерін, қарама-қайшылық пен қиындықтарын анықтайды және түсінеді; 
3) түрлі жағдайларға бейімделе білу және өздігінен шешім қабылдау дағдыларын қалыптастырады;
4) заманауи, ғылыми және қоғамдық дамуға сәйкес дүниетанымын дамытады.

2-тарау. «Қазақ әдебиеті» пәнінің мазмұнын ұйымдастыру
6.«Қазақ әдебиеті» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі: 8) 7-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;
6) 5-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;  9) 8-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат; 
7) 6-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;   10) 9-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат
7.«Қазақ әдебиеті» пәндік білімнің мазмұны бөлімдерге бөлінген: түсіну және жауап беру, анализ және интерпретация,бағалау 

және салыстырмалы анализ, сонымен қатар, дағдыларды қалыптастыратын бөлімшелерден тұрады.Бағдарламаның бұл бөлімі 
пән бойынша оқу мақсаттарынан тұрады..

8«Түсіну және жауап беру» бөлімі келесі   1) әдеби шығарманың композициясы;
бөлімшелерден тұрады:   2) автор бейнесі;
1) көркем шығарма мазмұны мен пішіні;  3) көркем шығарманың тілі;
2) әдеби шығарманың тұжырымдамасы;  4) шығармашылық жұмыс.
3) көркем шығармадағы образ;  10. «Бағалау және салыстыру» бөлімі келесі
4) шығарма үзінділерімен жұмыс.  бөлімшелерден тұрады:
9. «Анализ және интерпретация» бөлімі келесі 1) тарихи және көркемдік құндылығы;
бөлімшелерден тұрады:   2) заманауилығы мен жаңашылдығы;
    3) әдеби эссе;              4) әдеби сын.

3-тарау. Оқу мақсаттарының жүйесі
11. Бағдарламада «оқу мақсаттары» төрт саннан тұратын кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, 

екінші және үшінші сандар бөлім және бөлімше ретін, төртінші сан бөлімшедегі оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 
5.2.1.4. кодында «5» - сынып, «2.1» - екінші бөлімнің бірінші бөлімшесі, «4» - оқу мақсатының реттік саны.

12. Оқу мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша әр сыныпқа берілген:   1) түсіну және жауап беру:

Білім алушылар...
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

1.Көркем 
шығарманың 
мазмұны мен 
пішіні

5.1.
Әдеби шығарманың 
жанрына қарай фа-
буласы мен сюжеттік 
дамуын сипаттау.

6.1.
Әдеби шығарма
ның жанрын, фа-
буласын, сюжетін 
анықтау.

7.1.
Әдеби шығарма 
сюжетінің құрамдас 
бөлшектерін талдау.

8.1.
Әдеби шығарманың 
жанрына байланысты 
сюжеттік желілерін, 
эпилог,прологтарды 
анықтау.

9.1.
Әдеби шығармаға 
сюжеттік-
композициялық 
талдау жасау.

2.Әдеби 
шығарманың 
тұжырымда-
масы

5.2.
Әдеби шығарманың 
тақырыбы мен идея-
сын анықтау.

6.2. Әдеби 
шы ғармада 
көтерілген әлеу-
меттік-қоғамдық 
мәселені идеясы 
арқылы түсіндіру.

7.2.
Әдеби шығармадағы 
тұлғалық болмысты 
гуманистік тұрғыдан 
талдау.

8.2.
Әдеби шығарманың 
идеясы мен пафо-
сын ұлттық мүдде 
тұрғысынан ашу.

9.2.
Әдеби шығарма
дағы психологизмді 
анықтау.

3.Көркем 
шығармада-
ғы образ

5.3.
Көркем шығармадағы 
кейіпкерлер портреті 
мен іс-әрекеті 
арқылы образын ашу

6.3.
Әдеби туынды-
дағы кейіпкер
дің типтерін тек 
тұрғысынан си-
паттау.

7.3.
Көркем шығар-
ма дағы кейіпкер-
лердің типтерін 
жасалу тәсілдері 
тұрғысынан анықтау.

8.3.
Көркем шығармадағы 
кейіпкерлерді сомдау-
да тура және жанама 
мінездеулерді жіктеу.

9.3.
Көркем шығарма-
ның идеясына сай 
кейіпкерлер жүйесін 
анықтау

4.Шығарма 
үзінділерімен 
жұмыс

5.4.
Көркем шығармалар
дан шағын көлемді 
үзінділерді мәнерлеп 
оқу, жатқа 
айту 

6.4.
Көркем шығарма
лардан орта 
көлемді үзінділер
ді мәнерлеп оқу, 
жатқа айту 

7.4.
Көркем шығармада
ғы кейіпкер бейнесін 
ашып,үзінділерді 
жатқа айту. 

8.4.
Көркем шығармалар
дан алған үзінділерді 
өз көзқарасын 
дәлелдеу үшін орын-
ды қолдану

9.4.
Көркем шығарма-
лардан алған үзін -
ділерді шығар  -
машылық жұмыс-
тарда қолдану

2) анализ және интерпретация:

Білім алушылар...
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

Әдеби 
шығарма-ның 
композиция-
сы

5.1.
Әдеби 
шығармадағы екі 
нәрсенісалыстыра 
суреттеулер мен 
қарама-қарсы 
суреттеулерді табу. 

6.1.
Шығарма компози-
циясында
ғы белгілі бір 
эпизодтың ала-
тын маңызына 
негіздеме жасау.

7.1.
Шығармада
ғы эпизодтар 
мен бейнелерді 
салғастыру.

8.1.
Композицияны 
тұтастан бөлшеккке, 
бөлшектен тұтасқа 
қарай талдау.

9.1.
Эпикалық, 
поэтикалық, 
драмалық 
мәтіндердегі 
композициялық 
амалдарды талдау.

2. Автор 
бейнесі

5.2.
Эпикалық 
шығармадағы автор 
бейнесін анықтау.

6.2.
Эпикалық, 
поэзиялық 
шығармалардағы 
автор бейнесін 
анықтау. 

7.2.
Эпикалық,
поэ зия лық, драма-
лық шығармада
ғы автор бейнесін 
анықтау.

8.2.
Автор бейнесі мен 
кейіпкерлер қарым-
қатынасының тілдік 
көрінісін талдау.

9.2.
Автор бейнесінің 
идеялық-стилис-
тикалық тұтастыру
шы ретіндегі рөліне 
талдау жасау.

3.Көркем 
шығарманың 
тілі

5.3.
Шығармадағы тілдік 
бейнелеу, суреттеу 
құралдары
ның (теңеу, эпи-
тет, ауыспа-
лы мағынадағы 
сөздер, қайталау, 
өлең құрылысы) 
мағынасын анықтау

6.3.
Шығармадағы 
көркем ауыстыру-
ларды (троптар
ды: метафора, 
кейіптеу, метони
мия, гипербола, 
литота, аллегория, 
антитеза, градация, 
арнау) анықтау

7.3.
Шығарма
дағы көркемдегіш 
құралдар
дың (символ, си-
некдоха, қайталау 
түрлері: эпифора, 
анафора, аллите-
рация, ассонанс, 
риторикалық сұрақ) 
қолданысын талдау

8.3.
Шығармадағы 
көркемдегіш 
құралдардың (пси-
хология
лық параллелизм, пе-
рифраз, сатира, иро-
ния, гротеск, эллипсис) 
қолданысын талдай 
отырып, автор стилін 
анықтау

9.3. Шығармадағы 
әдеби тілді құбылту 
мен айшықтау
дың (троп пен фи-
гура) түрлерін тал-
дай отырып, автор 
стиліне баға беру 

4. 
Шығар-
машылық 
жұмыс

5.4.
Көркем шығармадан 
алған әсерін сипат-
тап авторға 
хат, өлең жазу

6.4.
Әдеби көркемде
гіш құралдарды
пайдаланып 
шығармадағы 
табиғат көрінісін, 
оқиға орнын, 
кейіпкер бейнесін 
сипаттап жазу 

7.4. Шығарма
дағы оқиға желісін 
өзіндік көзқарас 
тұрғысынан дамы-
тып жазу

8.4. Шығармадан алған 
үзінділерді қайта өңдеп
креативті жазу

9.4. 
Автор стиліне 
сүйене отырып, 
шығармашылық 
жұмыс жазу

(Жалғасы 17-бетте) 
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3) бағалау және салыстыру:

Білім алушылар...
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып

1.Тарихи 
және 
көркемдік 
құнды-
лығы

5.1.
Шығармада
ғы эпизодтар 
арқылы тари-
хи құндылығын 
бағалау

6.1.
Шығарма
дағы кейіпкер
лерді өзара салыстыра 
отырып, тарихи және 
көркемдік құндылы
ғына баға беру

7.1.
Кейіпкерлердің іс-
әрекеті мен автор 
берген портреттік 
мінездемені са-
лыстырып, тарихи 
және көркемдік 
құндылы
ғына баға беру

8.1.
Шығарманың 
тақырыбы мен идея-
сын осы тектес басқа 
шығармалар
мен салыстырып, 
тарихи және көркемдік 
құндылығын бағалау

9.1.
Шығарма
ны басқа өнер 
түрлеріндегі осы 
мазмұндас туынды-
лармен салысты
рып, тарихи және 
көркемдік құндылы
ғын бағалау.

2.
Заманауи
лығы мен 
жаңа-
шылды
ғы

5.2.
Кейіпкерлерді шы-
найы өмірмен салы-
стырып бағалау

6.2.
Кейіпкерлер 
жүйесінің заманауи 
жаңашылдығын өзара 
салыстырып баға беру 

7.2.
Әдеби жанр 
түрлерінің даму 
барысына, 
жаңашылдығына 
заманауи тұрғыдан 
баға беру

8.2.
Шығармадағы 
материалдық және ру-
хани құндылықтар
ды заманауи тұрғыда 
салыстырып, 
жаңашылды
ғына баға беру

9.2.
Шығармадағы ұр-
пақтар сабақтастығы 
көрінісін заманауи 
тұрғыда
Салыстырып, 
жаңашылдығына 
баға беру

3. Әдеби 
эссе

5.3.
Шығармадағы 
кейіпкерді өзіндік 
құндылығы 
тұрғысынан талдап, 
әдеби эссе жазу. 

6.3.
Шығармадағы кейіп-
керлер қа рым-қатына-
сын отбасылық құнды-
лық тұрғысынан талдап, 
әдеби эссе жазу. 

7.3.
Шығарманы 
ұлттық құндылық 
тұрғысынан талдап, 
әдеби эссе жазу. 

8.3.
Шығарманың 
көркемдік-идеялық 
құндылығын гума-
нистік тұрғыдан тал-
дап, әдеби эссе жазу. 

9.3.
Шығарма
ның идеясын 
ғаламдық тұрғыдан 
талдап, әдеби эссе 
жазу. 

4.
Әдеби 
сын 

5.4.
Оқырманның ру-
хани дүниесіне 
шығарма әсерін 
талдай отырып, 
сыни хабарлама 
жазу

6.4.
Шығармада көтерілген 
мәселенің әлеуметтік 
рөлі туралы сыни ха-
барлама жасау. 

7.4.
Әдеби шығарма
ның эстетикалық 
құндылығы туралы 
шағын сыни шолу 
жазу. 

8.4.
Шығарма бойынша 
жазылған әдеби сын 
–пікірлерге сүйене 
отырып, өзіндік сыни 
пікір жазу.

9.4.
Әдеби шығарма
ны қазақ әдебиеті 
мен әлем әдебиеті 
үлгілері мен салыс-
тыра талдап, шағын 
сын мақала жазу.

13. Осы оқу бағдарламасы қосымшада берілген негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақ әдебиеті» 
оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақ әдебиеті» оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы 
үлгілік оқу бағдарламасына (оқыту қазақ тілінде) қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақ әдебиеті» пәнінен жаңартылған мазмұндағы 
үлгілік оқу бағдарламасын (оқыту қазақ тілінде) жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

1) 5-сынып:

Оқу жоспарындағы ұзақ 
мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді 
жоспардың мазмұны

Оқу мақсаттары. Білім алу-
шылар білуге тиісті 

Оқу жоспарындағы ұзақ 
мерзімді жоспардың бөлімдері

I тоқсан

Таза, мінсіз асыл сөз

«Керқұла атты Кендебай» 
ертегісі,
«Қобыланды батыр» жыры,
Асан қайғы «Асан қайғының 
жерге айтқан сыны» аңызы

Түсіну және жауап беру 5.5.1.1;.5.5.2.2; 5.5.3.3; 5.5.4.4.
Анализ және интерпретация 5.5.1.1;5.5.2.2; 5.5.3.3; 5.5.4.4;
Бағалау және салыстыру 5.5.1.1; 5.5.2.2;

II тоқсан

«Тәрбиенің қайнар бұлағы»

Дулат Бабатайұлы «О, 
Ақтан жас, Ақтан жас» ,
Ыбырай Алтынсарин 
«Қыпшақ Сейітқұл» , 
«Атымтай Жомарт», «Дүние 
қалай етсең табылады?»

Түсіну және жауап беру 5.5.1.1;.5.5.2.2; 5.5.3.3; 5.5.4.4.
Анализ және интерпретация 5.5.1.1;.5.5.2.2; 5.5.3.3; 5.5.4.4.
Бағалау және салыстыру 5.5.3.3.

III тоқсан

Адамгершілік - асыл қасиет
А.Байтұрсынұлы «Егіннің 
бастары» мысалы, 
«Адамдық диқаншысы» 
өлеңі,
Б.Соқпақбаев «Менің атым 
Қожа» хикаяты,
М.Қабанбай «Бауыр» 
әңгімесі

Түсіну және жауап беру 5.5.1.1;.5.5.2.2; 5.5.3.3; 5.5.4.4.
Анализ және интерпретация 5.5.1.1;.5.5.2.2; 5.5.3.3; 5.5.4.4.
Бағалау және салыстыру 5.5.2.2; 5.5.3.3; 5.5.4.4.

IV тоқсан
Отбасы құндылықтары Т.Нұрмағамбетов «Анасын 

сағынған бала» әңгімесі,
Нұрдәулет Ақыш «Нағыз 
әже қайда?» әңгімесі
Д.Лондон «Мексика ұлы» 
әңгімесі

Түсіну және жауап беру 5.5.1.1;.5.5.2.2; 5.5.3.3; 5.5.4.4.
Анализ және интерпретация 5.5.1.1;.5.5.2.2; 5.5.3.3; 5.5.4.4.
Бағалау және салыстыру 5.5.3.3

2) 6-сынып:

Оқу жоспарында
ғы ұзақ мерзімді жос-

пардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың 
мазмұны

Оқу мақсаттары. Білім 
алушылар білуге тиісті 

Оқу жоспарындағы ұзақ 
мерзімді жоспардың бөлімдері

I тоқсан
Туған жерім-аялы 
алтын бесігім

«Аяз би» ертегісі «Алып Ер Тұңға» жыры,
Әл Фараби «Қашықтасың туған жер», 
«Тіршілікте құрыштай бол төзімді»,
Доспамбет жырау «Қоғалы көлдер, қом 
сулар», «Айналайын, Ақ Жайық»

Түсіну және жауап беру 6.6.1.1; 6.6.2.2;6.6.3.3; 6.6.4.4;
Анализ және интерпре-
тация

6.6.1.1; 6.6.2.2;6.6.3.3; 6.6.4.4;

Бағалау және салыстыру 6.6.1.1; 6.6.4.4;

II тоқсан
... Абайды оқы, 
таңырқа!

Абай Құнанбайұлы «Мен жазбаймын 
өлеңді ермек үшін», «Ғылым таппай 
мақтанба», «Бірінші сөз», «Жетінші сөз», 
«Отыз бірінші сөз»

Түсіну және жауап беру 6.6.1.1; 6.6.2.2;6.6.3.3; 6.6.4.4;
Анализ және интерпре-
тация

6.6.1.1; 6.6.2.2;6.6.3.3; 6.6.4.4;

Бағалау және салыстыру 6.6.2.2;6.6.3.3; 
III тоқсан

Мен балаң жарық 
күнде сәуле қуған...

С.Торайғыров «Шығамын тірі болсам адам 
болып», «Шәкірт ойы»,
С.Мұратбеков «Жусан иісі»,
О.Бөкей «Тортай мінер ақбоз ат»,
Қалқаман Әбдіқадыров «Қажымұқан»

Түсіну және жауап беру 6.6.1.1; 6.6.2.2;6.6.3.3; 6.6.4.4;
Анализ және интерпре-
тация

6.6.1.1; 6.6.2.2;6.6.3.3; 6.6.4.4;

Бағалау және салыстыру  6.6.2.2;6.6.3.3; 6.6.4.4;

IV тоқсан
Тәуелсіздік-қасиет 
тұнған ұлы ұғым

Қ.Сарин «Тәуелсіздік»,
А.Алтай «Прописка»,
Р.Ғамзатов «Ана тілі», «Менің 
Дағыстаным»

Түсіну және жауап беру 6.6.1.1; 6.6.2.2;6.6.3.3; 6.6.4.4;
Анализ және интерпре-
тация

6.6.1.1; 6.6.2.2;6.6.3.3; 6.6.4.4;

Бағалау және салыстыру 6.6.2.2;6.6.3.3; 

3) 7-сынып:

Оқу жоспарындағы ұзақ 
мерзімді жоспардың 

бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді 
жоспардың мазмұны

Оқу мақсаттары. Білім алу-
шылар білуге тиісті 

Оқу жоспарындағы ұзақ 
мерзімді жоспардың бөлімдері

I тоқсан
Көне күндерден жеткен 
жәдігерлер

«Қыз Жібек» жыры,Орхон-Енисей 
ескерткіштері, «Күлтегін» жыры,
Жиембет жырау «Еңсегей бойлы Ер 
Есім», Қазтуған жырау «Қазтуған-
ның қонысымен қоштасуы»

Түсіну және жауап беру 7.7.1.1;7.7.2.2; 7.7.3.3; 7.7.4.4;
Анализ және интерпретация 7.7.1.1;7.7.2.2; 7.7.3.3; 7.7.4.4;
Бағалау және салыстыру 7.7.1.1; 7.7.4.4;

II тоқсан
Толғауы тоқсан 
қызыл тіл

Ш.Қанайұлы «Зар заман»,
С.Аронұлы «Сүйінбайдың 
Қатағанмен айтысы», Жамбыл 
Жабаев «Июнь жарлығы»

Түсіну және жауап беру 7.7.1.1;7.7.2.2; 7.7.3.3; 7.7.4.4;
Анализ және интерпретация 7.7.1.1;7.7.2.2; 7.7.3.3; 7.7.4.4;
Бағалау және салыстыру 7.7.2.2; 7.7.3.3; 

III тоқсан 
Балалар мен үлкендер М.Жұмабаев «Батыр Баян»,

М.Әуезов «Көксерек»,
Қ.Қайсенов «Жау тылындағы 
бала» ,
С.Сарғасқаев «Тәмпіш қара»

Түсіну және жауап беру 7.7.1.1;7.7.2.2; 7.7.3.3; 7.7.4.4;
Анализ және интерпретация 7.7.1.1;7.7.2.2; 7.7.3.3; 7.7.4.4;
Бағалау және салыстыру 7.7.2.2; 7.7.3.3; 7.7.4.4;

IV тоқсан
Ұрпақ тәрбиесі М.Шаханов «Нарынқұм зауалы»,

Медетбек Темірхан «Тәуелсізбін» 
өлеңі,
Т.Әбдіков «Қонақтар»,
А.С.Пушкин «Ескерткіш» 

Түсіну және жауап беру 7.7.1.1;7.7.2.2; 7.7.3.3; 7.7.4.4;
Анализ және интерпретация 7.7.1.1;7.7.2.2; 7.7.3.3; 7.7.4.4;
Бағалау және салыстыру 7.7.3.3; 7.7.4.4;

4) 8-сынып:

Оқу жоспарындағы ұзақ 
мерзімді жоспардың 

бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді 
жоспардың мазмұны

Оқу мақсаттары. Білім алу-
шылар білуге тиісті 

Оқу жоспарындағы ұзақ 
мерзімді жоспардың бөлімдері

I тоқсан
Дананың сөзі-ақылдың 
көзі
 

Қорқыт «Байбөрі баласы Бамсы-
Байрақ туралы жыр», Қорқыттың 
нақыл сөздері,
Ахмет Йассауи «Даналық кітабы»,
Ақтамберді Сарыұлы «Күлдір-күлдір 
кісінетіп», «Балаларыма өсиет»,
Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші 
толғауы»

Түсіну және жауап беру 8.8.1.1; 8.8.2.2; 8.8.3.3; 8.8.4.4;
Анализ және интерпретация 8.8.1.1; 8.8.2.2; 8.8.3.3; 8.8.4.4;
Бағалау және салыстыру 8.8.1.1; 8.8.2.2; 

II тоқсан
Көркем әдебиет және 
эпикалық сарын

Мұрат Мөңкеұлы «Үш қиян», 
«Сарыарқа»,
Ш.Құдайбердіұлы «Еңлік- Кебек» 
дастаны, «Жастарға» өлеңі

Түсіну және жауап беру 8.8.1.1; 8.8.2.2; 8.8.3.3; 8.8.4.4;
Анализ және интерпретация 8.8.1.1; 8.8.2.2; 8.8.3.3; 8.8.4.4;
Бағалау және салыстыру  8.8.2.2; 8.8.3.3; 8.8.4.4;

III тоқсан
Махаббат және абырой М.Дулатов «Бақытсыз Жамал» 

романы,
Б.Момышұлы «Ұшқан ұя» әңгімесі,
Д.Исабеков « Әпке» драмасы,
М.Мақатаев «Аққулар ұйықтағанда» 
поэмасы

Түсіну және жауап беру 8.8.1.1; 8.8.2.2; 8.8.3.3; 8.8.4.4;
Анализ және интерпретация 8.8.1.1; 8.8.2.2; 8.8.3.3; 8.8.4.4;
Бағалау және салыстыру 8.8.1.1; 8.8.2.2; 8.8.3.3; 8.8.4.4;

IV тоқсан
Қиял мен шындық Т.Ахтанов «Күй аңызы» әңгімесі,

 Ж.Сахиев «Айдағы жасырынбақ», 
«Дабыл» фантастикалық әңгімелері,
Р.Мұқанова «Мәңгілік бала бейне»

Түсіну және жауап беру 8.8.1.1; 8.8.2.2; 8.8.3.3; 8.8.4.4;
Анализ және интерпретация 8.8.1.1; 8.8.2.2; 8.8.3.3; 8.8.4.4;
Бағалау және салыстыру 8.8.2.2; 8.8.3.3; 8.8.4.4;

5) 9-сынып:

Оқу жоспарындағы ұзақ 
мерзімді жоспардың 

бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді 
жоспардың мазмұны

Оқу мақсаттары. Білім алу-
шылар білуге тиісті 

Оқу жоспарындағы ұзақ 
мерзімді жоспардың бөлімдері

I тоқсан
Атадан қалған асыл сөз Ж. Баласағұн «Құтты білік»,

Шешендік өнер: Майқы би мен 
Мөңке бидің шешендік сөздері, Әнет 
баба «Не арсыз, не ғайып, не да-
усыз...», Төле би «Ердің бақыты –
әйел», Әйтеке би «Қасқакөл дауы», 
Қазыбек би «Кім жақын, не қымбат, 
не қиын», Сырым Датұлы «Балаби 
мен Сырым», Бұқар жырау «Тілек», 
«Әй, Абылай, Абылай», «Асқар 
таудың өлгені», «Біржан-Сара» 
айтысы

Түсіну және жауап беру 9.9.1.1; 9.9.2.2;9.9.3.3; 9.9.4.4;
Анализ және интерпретация 9.9.1.1; 9.9.2.2;9.9.3.3; 9.9.4.4;
Бағалау және салыстыру 9.9.1.1; 9.9.2.2; 9.9.4.4;

II тоқсан
Тарихи шындық пен 
көркемдік шешім

Нысанбай жырау «Кенесары – 
Наурызбай»,
Махамбет Өтемісұлы «Махамбеттің 
Баймағамбетке айтқаны», « Мен, 
мен, мен едім» , «Бағаналы терек» ,
Ш.Уәлиханов «Ыстықкөл күнделігі»

Түсіну және жауап беру 9.9.1.1; 9.9.2.2;9.9.3.3; 9.9.4.4;
Анализ және интерпретация 9.9.1.1; 9.9.2.2;9.9.3.3; 9.9.4.4;
Бағалау және салыстыру 9.9.2.2;9.9.3.3; 9.9.4.4;

III тоқсан
Адам жанының құпиясы І.Жансүгіров «Құлагер» поэмасы,

Б.Майлин «Шұғаның белгісі» хикаят,
Ғ.Мүсірепов «Ұлпан» романы,
Т.Айбергенов «Сағыныш», Ф.Оңғар-  
сынова «Өлең мен сені аялап өтем»

Түсіну және жауап беру 9.9.1.1; 9.9.2.2;9.9.3.3; 9.9.4.4;
Анализ және интерпретация 9.9.1.1; 9.9.2.2;9.9.3.3; 9.9.4.4;
Бағалау және салыстыру 9.9.1.1; 9.9.2.2;9.9.3.3; 9.9.4.4;

IV тоқсан

Мәңгілік ел- мәңгілік 
мұрат

Н.Айтұлы «Бәйтерек» поэмасы,
Ш.Айтматов «Боранды бекет» 
романы

Түсіну және жауап беру 9.9.1.1; 9.9.2.2;9.9.3.3; 9.9.4.4;
Анализ және интерпретация 9.9.1.1; 9.9.2.2;9.9.3.3; 9.9.4.4;
Бағалау және салыстыру 9.9.2.2;9.9.3.3; 9.9.4.4;

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 23 қарашадағы № 668 бұйрығына 5-қосымша 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына 196-қосымша 

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған
«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде емес)

1-тарау.Жалпы ережелер
1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта 

білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.
2. «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнін оқыту мақсаты:негізгі орта білім беру деңгейіне арналған «Қазақ тілі мен әдебиеті» 

бағдарламасының мақсаты–оқушылардың тілдік дағдыларын дамыту, қазақ тілін қадірлейтін, қоғамдық мәнін түсінетін тұлға 
қалыптастыру, тіл нормаларын сақтап, дұрыс қолдана білуге, еркін сөйлесуге және сауатты жазуға үйрету. 

3. «Қазақ тілі мен әдебиеті» оқу бағдарламасының негізгі міндеттері: 
1) шығармашылық тұрғыда жұмыс істеуге, сын тұрғысынан ойлауға дағ-дыландыру; 
2) білім деңгейі жоғары, ой-өрісі дамыған тұлға қалыптастыру; 
3) туындаған мәселелерді шеше білетін, шынайы өмірге бейім жаңашыл ұрпақ тәрбиелеу;
4) оқушыларды сөйлесім әрекетінің түрлерін әлеуметтік ортада қолдана білуге үйрету;
5) оқушылардың тілдік дағдысы мен ойлау қабілетін дамыту;
6) оқушыны қазақ халқының мәдениетімен, әдебиетімен, ұлттық салтдәс-түрімен таныстырып, мәдени ортада пайдалануға 

баулу, қазақ еліне, мемлекеттік тілге деген құрмет сезімін тәрбиелеу. 
5.Негізгі орта білім беру деңгейіндегі «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойынша оқушылардың білім, білік және дағдыға 

қойылатын талаптары «Шет тілін меңгерудің жалпы еуропалық құзыреті» деңгейлерін (B1, B2,) негізге ала отырып, айқындалған. 
6. Бағдарлама әр деңгейдің соңындағы күтілетін нәтижелер түрінде берілген.

2-тарау.«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнінің мазмұнын ұйымдастыру
7.«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
11) 5-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 170 сағат; 14) 8-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 170 сағат; 
12) 6-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 170 сағат;  15) 9-сынып – аптасына 5сағат, оқу жылында – 170 сағат.
13) 7-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 170 сағат; 
 8.«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнінің оқу мазмұны тарауларға бөлінеді. Тарауларды бөлімшелер құрайды, олар сыныптар 

бойынша күтілетін нәтиже-лер түрінде оқыту мақсаттарынан тұрады.
9. Оқыту мақсаттары арқылы мұғалімдер сөйлеу қызметінің төрт дағдысын(тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым) 

қалыптастырады, сонымен қатар, оқушылардың жетістігін бағалайды және оқытудың келесі кезеңі туралы ақпарат береді. 
10. Оқыту пәнінің мазмұнын 4 тарау құрайды:
1) тыңдалым;   2) айтылым;   3) оқылым;   4) жазылым.   5) сөйлеу нормасын сақтау.
11. «Тыңдалым» тарауы келесі бөлімшелерден тұрады:
1) болжау;    4) көркем шығармаларды тыңдау;
2) назарын шоғырландырып тыңдау;  5) негізгі ойды анықтау;
3) сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну; 6) тыңдалым материалдары бойынша жауап беру.
12. «Оқылым» тарауы келесі бөлімшелерден тұрады:
1) мәтіндегі ақпаратты анықтау;  4) мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау;

(Жалғасы. Басы 16-бетте) 2) стильдік ерекшеліктерді анықтау;  5) қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді оқу;
3) көркем шығармаларды оқу;  6) өзіндік көзқарасын білдіру және бағалау.
13. «Жазылым» тарауы келесі бөлімшелерден тұрады: 3) көркемдегіш құралдарды қолданып жазу;
1) әртүрлі стильде мәтіндер құрастыру;  4) мәліметтерді жинақтау;
2) эссе жазу;   5) орфография және пунктуация.
14.«Айтылым» тарауы келесі бөлімшелерден тұрады:
1) Сөздік қорының алуандығы;  4) Мәтіннің негізгі аспектілерін анықтау және талқылау;
2) Сөз мәнері мен сөйлеу этикеті;  5) Сенімді және еркін жауап беру;
3) Орфоэпиялық нормаларды сақтау;  6) Визуалды материалдар арқылы тілді дамыту.
15. « Тілдік бағдар» тарауы келесі бөлімшелерден тұрады:
1) сөз таптары;   2) сөйлем.

3-тарау.Оқу мақсаттарының жүйесі
16.Бағдарламада «оқу мақсаттары» төрт саннан тұратын кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, 

екінші және үшінші сандар бөлім және бөлімше ретін, төртінші сан бөлімшедегі оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 
6.2.1.4. кодында «6» - сынып, «2.1» - екінші бөлімнің бірінші бөлімшесі, «4» - оқу мақсатының реттік саны:

1) 1-бөлім: «Тыңдалым»:

Дағдылар Оқу мақсаттары
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып 

1. Болжау 5.1. Тақырыпты 
тірек сөздер 
арқылы болжау

6.1.
Тірек сөздер, 
мәтіннің бастапқы 
бөлігін тыңдау 
арқылы тақырыпты 
және көтерілетін 
мәселені болжау

7.1.
Мәтін үзінділері 
арқылы оқиғаның 
дамуын болжау

8.1
.Мәтіннің 
мазмұны бойын-
ша дайындалған 
сұрақтардың жауа-
бына болжам жасау, 
тыңдай отырып са-
лыстыру

9.1.
Тыңдалатын 
мәтіндегі фразалар 
мен дәйексөздерді 
талқылай оты-
рып, тақырып пен 
көтерілетін мәселені 
болжау

2. Назарын 
шоғырлан-
дырып 
тыңдау

5.2.
Тыңдалған 
мәтіннің негізгі 
мазмұнын түсіну 
және нақты 
ақпаратты 
анықтау

6.2.
Тыңдалған мәтіннің 
негізгі мазмұнын 
түсіну, негізгі 
және қосымша 
ақпараттарды 
анықтау

7.2.
Тыңдалған мәтіннің 
негізгі мазмұнын 
түсіну, ақпараттың 
өзектілігін анықтау

8.2.
Тыңдалған мәтіннің 
негізгі мазмұнын 
түсіну, детальді 
ақпараттарды 
анықтау

9.2.
Тыңдалған мәтіннің 
негізгі мазмұнын 
түсіну, ақпараттың 
шынайылығы мен 
нақтылығын анықтау

3. Сөздер 
мен сөз 
тіркестерінің 
мағынасын 
түсіну

5.3.
Күнделікті 
тұр мыстық 
тақырыптарға 
байланысты 
жаңа сөздер мен 
тірек сөздердің 
мағынасын түсіну

6.3.
Тұрмыстық 
- әлеуметтік 
тақырыптарға 
байланысты 
жаңа сөздер мен 
тірек сөздердің 
мағынасын түсіну

7.3.
Әлеуметтік 
- мәдени 
тақырыптарға 
байланысты 
қажетті сөздер мен 
сөз тіркестерінің 
мағынасын түсіну

8.3.
Оқу - еңбек 
тақырыптарына бай-
ланысты күрделі 
сөздер мен тұрақты 
тіркестердің 
мағынасын түсіну

9.3.
Әлеуметтік - қоғамдық 
тақырыптар аясында 
айтылған сөздер мен 
термин сөздердің 
мағынасын түсіну 

4. Көркем 
шығар-
маларды 
тыңдау 

5.4. Фольклор-
лық және 
шағын көлемді 
көркем әдеби 
мәтіндердің 
мазмұнын түсіну

6.4.
Әңгіме, хикаялар-
дың және шағын 
поэзиялық шығар-
малардың мазмұ-
нын талдай отырып 
кейіпкерлерге си-
паттама жасау

7.4. Повестердің 
және лирикалық 
поэзиялық 
шығармалардан 
үзінді тыңдау, 
тақырыбы мен иде-
ясын талдау

8.4. 
Орта көлемді 
прозалық, драмалық 
және поэзиялық 
шығармалардан үзінді 
тыңдау, тақырыбы 
мен идеясын талдау

 9.4. 
Орта көлемді про за-
лық, поэзиялық шы-
ғармалардан үзінді 
тыңдау, көтерілген 
(тұрмыстық, әлеумет-
тік, қоғамдық) мәсе ле ні 
анықтап, өз пікірін білдіру

5.
Негізгі ойды 
анықтау

5.5.
Тірек сөздер, 
жетекші сұрақтар 
арқылы негізгі 
тақырыпты 
анықтау

6.5. 
Тірек сөздер, 
жетекші сұрақтар, 
мәтін тақырыбы 
арқылы негізгі ойды 
анықтау

7.5. 
Тірек сөздер, 
сөйлеушінің дауыс 
ырғағы мен сөйлеу 
мәнері арқылы не-
гізгі ойды анықтау

8.5.
Тірек сөздер, автор 
көзқарасы мен көңіл 
күйі арқылы негізгі 
ойды анықтау

9.5.
Мәтіннің мақсатты ау-
диториясын, автордың 
негізгі ойы мен 
көзқарасын анықтау

6. 
Тыңдалым
мате-риалда-
ры бойынша 
жауап беру

5.6.
Тыңдалым
материал-
дарының 
мазмұны негізінде 
сұрақтарға жау-
ап беру

6.6.
Тыңдалым
материалдарының 
мазмұны негізінде 
шынайы өмірмен 
байланыстырып 
жауап беру

7.6.
Тыңдалым
материалдарының 
мазмұны негізін де 
өз пікірін өзгелер-
дің пікірімен са-
лыстыра отырып 
жауап беру

8.6.
Тыңдалым
материалдарының 
мазмұны негізінде 
деректерді келтіре 
отырып, дәлелді жа-
уап беру

9.6.
Тыңдалым
материалдарының 
мазмұны негізінде 
көтерілген мәселеге 
сыни көзқарасын 
білдіру

2) 2-бөлім «Айтылым»:

Дағдылар Оқу мақсаттары
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып 

1. Сөздік 
қорының 
алуандылығы 

5.1.
Тақырып бойын-
ша меңгерген жаңа 
сөздерді олардың 
синонимдерімен, 
антоним, 
омонимдерімен қатар 
қолдану, ойын жеткізе 
білу

6.1.
Тура және ауыспа-
лы мағынадағы 
сөздерді қолдану, 
ойын әсерлі, 
мазмұнды жеткізу

7.1.
Мақал-мәтелдер, 
терминдер мен 
неологизмдерді 
орынды қолдана 
отырып, мәтін 
мазмұнын дамыту

8.1.
Тұрақты тіркестер 
мен көркемдегіш 
құралдарды 
қолданып, ауызша 
мәтіндер құрау

9.1.
Берілген тақырыпқа 
сай сөздерді орын-
ды қолдана оты-
рып, мақсатты 
аудиторияға 
арналған ауызша 
мәтіндер құрау

2. Сөз мәнері 
мен сөйлеу 
этикеті

5.2. 
Қазақша амандасу 
мәнері мен ұлттық 
этикет формаларын 
пайдалану

6.2. 
Тақырып бойын-
ша диалогті ба-
стау, жалғастыру, 
аяқтаудың ұлттық 
сөз әдебі мен 
сөйлеу этикеті 
формаларын білу

7.2. 
Кеңес беру, ұсыныс 
жасау, өтініш, та-
лап, ету, бұйрық 
берудің түрлі 
формалары мен 
жағдаяттарына сай 
ұлттық сөз әдебі 
мен сөйлеу этикеті 
формаларын 
қолдана білу

8.2.
Түрлі жанрдағы 
көркем мәтіндерге 
сүйене отырып,
көңіл-күйді білдіруде 
ұлттық сөз әдебі мен 
сөйлеу этикеті фор-
маларын қолдана 
білу

9. 2. 
Коммуникативтік 
жағдаяттарға бай-
ланысты сөйлеу 
этикеті формала-
рын дұрыс таңдай 
білу

3. Орфоэпия-
лық нормалар-
ды сақтау

5.3.
Ауызша мәтіндер 
құрауда қазақ тіліндегі 
төл дыбыстардың ды-
бысталуын, үндестік 
заңын ескеріп айту 

6.3. 
Ауызша мәтіндер 
құрауда сұраулы, 
хабарлы, лепті 
және бұйрықты 
сөйлемдердің 
интонациялық 
ерекшелігін 
ескеріп айту

7.3. 
Ауызша мәтіндер 
құрауда екпін 
түрлерін сөз және 
сөйлем ішінде 
орынды қолданып 
айту

8.3.
 Ауызша мәтіндер 
құрауда сөз 
ішіндегі және сөз 
аралығындағы ілге-
рінді, кейінді және 
тоғыспалы ықпал 
заңдылықтарын 
ескеріп айту

9.3. 
Коммуникативтік 
жағдаятқа сай 
сөйлеу тіліндегі 
интонация, кідіріс, 
логикалық екпіннің 
мәнін түсініп, өз 
ойын жеткізу

4. Мәтіннің 
негізгі 
аспектілерін 
анықтау және 
талқылау 

5.4.
Шағын көлемді 
мәтіндердің 
мазмұнына жоспар 
құру, соған сүйеніп 
баяндау

6.4.
Шағын көлемді 
мәтіндегі жеке 
эпизодтарды си-
паттау және тілдік 
ерекшелігіне салы-
стыру жасау

7.4. Шығармадағы 
кейіпкерлерге автор 
берген мінездеменің 
тілдік құралдарын 
талдау

8.4. 
Идеялық жағынан 
ұқсас мәтіндердегі 
оқиғалар желісіне 
бақылау жасай 
отырып, мазмұнның 
дамуын салыстыру 
және талдау

9.4. Шығарманың 
идеясы мен 
мазмұнына байла-
нысты «автордың 
ойын» бағалау

5. Сенімді 
және еркін жа-
уап беру

5.5. 
Берілген сұрақты 
дұрыс түсініп, 
лайықты жауап беру, 
шағын диалогке 
қатысу

6.5. 
Коммуникативтік 
жағдаят бой-
ынша диалогке 
қатысушылар 
өзара түсінісіп, ой-
ларын толықтырып 
отыру.

7.5. 
Диалогке қаты су-
шылар коммуни-
кативтік жағдаяттың 
талаптарына 
сай «сөйлеуші 
→тыңдаушы» по-
зицияларын еркін 
ауыстыру

8.5. Пікірталасқа 
қатысушылар 
берілген тақырып 
бойынша өз 
пікірлерін сенімді 
дәлелдеу және 
қойылған сұрақтарға 
еркін жауап беру

9.5.
Сөйлеу барысын-
да түрлі стильде 
берілген тақырып 
бойынша қажетті 
аргументтерді 
орынды қолдану, 
диалогте, полилог-
те сенімді сөйлеу

А6.Визуалды 
материалдар 
арқылы тілді 
дамыту 

5.А6. 
Тірек сөздерді дұрыс 
қолданып иллюстра-
ция-ларды сипаттау 

 6.А6. 
Тірек сөздерге 
сүйеніп, сюжетті 
суреттердің желісі 
бойынша әңгіме 
құрастыру

 7.А6. 
Кесте, диаграмма, 
шартты белгілер, 
суреттер мен сыз-
баларда берілген 
ақпаратты сипаттау

8.А6. 
Кесте, диаграмма, 
нұсқаулық шартты 
белгілер мен сыз-
баларда берілген 
ақпаратты талдау, 
баға беру

9.А6. 
Кесте, диаграм ма, 
шартты белгі лер 
мен сызбалар да 
берілген ақпарат-
тарды өзара салыс-
тырып бағалау

3) 3-бөлім «Оқылым»:

Дағдылар Оқу мақсаттары
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып 

1. Мәтіндегі 
ақпаратты 
анықтау

5.1. 
Мәтіндегі негізгі 
ақпаратты анықтау

6.1. 
Мәтіндегі негізгі және 
жанама ақпаратты 
анықтау, өмірдегі 
кейбір жағдаяттармен 
байланыстыру

7.1. 
Кесте, диаграм-
ма, сызба, шартты 
белгілер түрінде 
берілген ақпаратты 
түсіну, қолдана білу

8.1. 
Перифраз түрінде 
берілген сұрақ арқылы 
қажетті ақпаратты 
анықтау

9.1. 
Мәтіндегі 
ақпараттың 
өзектілігін 
анықтау, 
қорытынды жасау

2. Стильдік 
ерекше-
ліктерді 
анықтау

5.2. 
Хат, хабарлама, 
жарнама мазмұнын 
түсіну, стильдік 
ерекшелігін 
анықтау

6.2. 
Ресми стильдегі 
мәтіндердің стильдік 
ерекшелігін анықтау 
(күнделік, мінездеме, 
түсініктеме, өмірбаян, 
түйіндеме)

7.2. 
Ресми -іскерлік 
(өтініш, нұсқаулық, 
ресми құттықтаулар, 
ұсыныстар) салаға 
қатысты мәтіндердің 
тілдік ерекшелігін 
анықтап, талдау 
жасау

8.2. Публицистикалық 
стильдің (мақала, ин-
тервью, қысқа очерк, 
жолдаулар) тілдік 
ерекшеліктері арқылы 
мәтіндердің жанрын 
анықтау

9.2. 
Ғылыми стильде 
(аннотация, пікір, 
тезис, мақала, 
баяндама, презен-
тация) жазылған 
еңбектердің тілдік 
және жанрлық 
ерекшелігін 
анықтап, талдау 
жасау

3. Көркем 
шығар-
малар-ды 
оқу 

5.3.
Фольклорлық және 
шағын көлемді 
көркем әдеби 
шығармаларды 
түсіну, тақырыбын 
анықтау

6.3.
Орта көлемді 
шығармаларды түсіну, 
тақырыбы мен негізгі 
ойды анықтау

7.3.
Прозалық және 
поэзиялық 
шығармалардағы 
кейіпкердің іс 
-әрекетіне не-
месе лирикалық 
кейіпкердің образын 
талдау

8.3.
Прозалық және 
поэзиялық шығар-
малардың компози-
циялық құрылымын 
анықтау, кейіпкердің 
іс -әрекетіне немесе 
лирикалық кейіпкердің 
образына баға беру

9.3.
Прозалық және 
поэзиялық 
шығармалардағы 
автордың ойы 
мен көтерілген 
мәселені анықтап, 
оқырманға әсерін 
бағалау

4. 
Мәтіндерге 
салыстыр-
малы талдау 
жасау

5.4.
Мәтіндердің 
тақырыбын, маз-
мұндық құры-
лымын салыстыру

6.4. Мәтіндердің 
тақырыбына, маз-
мұндық құрылымына 
сүйене отырып, 
түрлерін салыстыру

7.4. Мәтіндердің иде-
ясын, мақсатты ауди-
ториясын салысты-
рып, талдау жасау

8.4. Мәтіндердің 
түрлерін, тілдік 
ерекшеліктерін салы-
стырып, талдау жасау

9.4. Мәтіндердің 
стилін, жанрлық 
ерекшеліктерін са-
лыстырып, талдау 
жасау

5. Қосымша 
ақпарат 
көздерінен 
алынған 
мәліметтерді 
оқу

5.5. 
Қосымша ақпарат 
көздерінен 
тақырыпқа 
байланысты 
мәліметтерді ала 
білу

6.5. 
Қосымша ақпарат 
көздерінен тақырыпқа 
байланысты мәлі-
мет терді мәтін маз-
мұ нымен салыстыру, 
қарама-қайшы ақ-
параттарды анықтау

7.5. 
Қосымша ақпарат 
көздерінен алынған 
мәліметтерді кесте, 
диаграмма, сызба, 
шартты белгілер 
түрінде ұсыну

8.5. 
Қосымша ақпарат 
көздерінен алынған 
мәліметтерді қолдана 
отырып, мәтінге 
өзгеріс енгізу, 
ерекшеліктерді 
бақылау

9.5. 
Қосымша ақпарат 
көздерінен 
алынған 
мәліметтерден 
қорытынды жасау, 
өз көзқарасын 
білдіру

6. Өзіндік 
көзқарасын 
білдіру және 
бағалау

5.6. 
Тақырып бойынша 
үйренген сөздерін 
қолдана отырып, 
мәтінде көтерілген 
мәселеге өз 
көзқарасын білдіру

6.6.
Тақырып бойынша 
үйренген сөздерін 
қолдана отырып, 
мәтінде көтерілген 
мәселені шынайы 
өмірмен байланыс-
тыру

7.6. 
Тақырып бойынша 
деректер қолдана 
отырып мәтінде 
көтерілген мәселеге 
өз ойын дәлелдеп 
жеткізу

8.6.
Тақырып бой-
ынша бірнеше 
мәтінде көтерілген 
мәселелерді салысты-
ра отырып, баға беру. 

9.6.
Мәтінде кө теріл-
ген мәсе лені 
ға ламдық мә-
селелермен бай-
ланыстыра оты-
рып сыни тұрғыда 
баға беру.

4) 4-бөлім «Жазылым»:

Дағдылар Оқу мақсаттары
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып 

1. Әртүрлі 
стильде 
мәтіндер 
құрастыру 

5.1.
Ресми стильдің тілдік 
ерекшеліктері мен 
талаптарын дұрыс 
қолдана отырып, ха-
барлама, хабарлан-
дыру, хат жазу

6.1. Мәтіндердің 
стильдік ерекшелігін 
сақтай отырып, 
күнделік, мінездеме, 
түсініктеме, өмірбаян 
жазу

7.1.
Мәтіндердің 
жанрлық 
және стильдік 
ерекшелігін 
сақтап, өтініш, 
түйіндеме, ресми 
құттықтаулар жазу

8.1.
Мәтіндердің жанрлық 
және стильдік 
ерекшелігін сақтап, 
шағын мақала, пікір, 
интервью жазу

9.1.
Мәтіндердің 
жанрлық 
және стильдік 
ерекшелігін 
сақтап, шағын 
мақала, анно-
тация, шолу, 
нұсқаулық жазу

2. Эссе жазу 5.2.
Эссе құрылымын 
сақтай отырып, 
адамды, табиғатты, 
белгілі бір оқиғаны 
сипаттап жазу

6.2.
Эссе тақырыбының 
желісінен шықпай, 
әрбір абзацты жүйелі 
құрастырып, қажетті 
мазмұнын ашып жазу

7.2.
Эссе құрылымы 
мен дамуын 
сақтап, көтерілген 
мәселе бойынша 
келісу-келіспеу 
себептерін айқын 
көрсетіп жазу

8.2.
Эссе құрылымы 
мен дамуын сақтап, 
тақырыпқа бай-
ланысты берілген 
мәселенің оңтайлы 
шешілу жолдарын 
ұсыну

9.2.
Эссе құрылымы 
мен даму-
ын сақтап, 
мәселе бойын-
ша ұсынылған 
шешімнің 
артықшылығы мен 
кемшілік тұстарын 
салыстыра оты-
рып, өз ойын 
дәлелдеп жазу

3. Көркем-
де-гіш 
құралдарды 
қолданып 
жазу

5.3.
Жазба 
жұмыстарында 
сипаттау, бейне-
леу құралдарын 
қолданып жазу

6.3.
Жазба жұмыстарында 
теңеу, эпитет сөздерін 
қолданып жазу

7.3.Жазба 
жұмыстарында 
теңеу мен мета-
фораны қолданып 
жазу. 

8.3.
Жазба 
жұмыстарында сим-
вол мен кейіптеу 
түрлерін қолданып 
жазу. 

9.3.
Жазба 
жұмыстарында 
афоризмдерді 
тиімді қолданып 
жазу

4. 
Мәліметтерді 
жинақтау

5.4.
Мәліметтер
ді жинақтай отырып, 
тақырып бойынша 
постер жасау

6.4.
Мәліметтерді жинақтай 
отырып, тақырып бой-
ынша постер, сызба-
кестелер жасау

7.4.
Тақырып бойын-
ша мәліметтерді 
жинақтап, пре-
зентация түрінде 
ұсыну. 

8.4.
Тақырып бойын-
ша мәліметтерді 
жинақтап, эссе жазу-
да тиімді қолдану.

9.4.
Тақырып бойын-
ша түрлі стильдегі 
мәтіндер құрауда 
мәліметтерді 
жинақтап, 
дереккөздеріне 
сілтеме көрсетіп 
жазу

5. 
Орфография 
және пункту-
ация

5.5.
Жазба жұмыста-
рында жалғаулардың 
ерекшелігін еске-
ріп, үндестік 
заңы на сәйкес 
орфографиялық 
нормаға сай дұрыс 
жазу; сөйлем 
соңында қойылатын 
тыныс белгілерді 
орынды қолдану

6.5.
Жазба жұмыстарында 
сөзге қосымша 
жалғауда үндестік 
заңын ескеріп, 
орфографиялық 
нормаға сай дұрыс 
жазу; сөйлем соңында 
қойылатын тыныс 
белгілерді орынды 
қолдану

7.5.
Тақырып бой-
ынша сөздердің 
маңызды 
бөліктерін дұрыс 
жазу (күрделі 
сөздер); 
оқшау сөздерге 
қойылатын тыныс 
белгілерді орынды 
қолдану.

8.5.
Тақырып бойынша 
сөздердің маңызды 
бөліктерін дұрыс 
жазу (жеке сөздер, 
бірге, бөлек және де-
фис арқылы жазыла-
тын сөздер); сөйлем 
ішінде қойылатын 
тыныс белгілерді 
орынды қолдану

9.5. 
Тақырып бойынша 
бас әріппен жа-
зылатын күрделі, 
құрама атаулар-
ды дұрыс жазу; 
сөйлем ішінде 
қойылатын
тыныс белгілерді 
орынды қолдану

1. Әртүрлі 
стильде 
мәтіндер 
құрастыру 

5.1. 
Ресми стильдің тілдік 
ерекшеліктері мен 
талаптарын дұрыс 
қолдана отырып, ха-
барлама, хабарлан-
дыру, хат жазу

6.1. Мәтіндердің 
стильдік ерекшелігін 
сақтай отырып, 
күнделік, мінездеме, 
түсініктеме, өмірбаян 
жазу

7.1.
Мәтіндердің 
жанрлық 
және стильдік 
ерекшелігін 
сақтап, өтініш, 
түйіндеме, ресми 
құттықтаулар жазу

8.1.
Мәтіндердің жанрлық 
және стильдік 
ерекшелігін сақтап, 
шағын мақала, пікір, 
интервью жазу

9.1.
Мәтіндердің 
жанрлық және 
стильдік ерекше-
лігін сақтап, 
шағын мақала, 
аннотация, шолу, 
нұсқаулық жазу

5) 5-бөлім «Тілдік нормаларды қолдану»:

Дағды-
лар

Оқу мақсаттары
5-сынып 6-сынып 7-сынып 8-сынып 9-сынып 

1. Сөз 
тапта-
ры

5.1.1. Мәтіндерден 
жалпы және жалқы 
есімдерді ажырата 
білу, жалғау түрлерін 
дұрыс жалғау

6.1.1.
- Мәтіндерден деректі 
және дерексіз зат, 
көптік мәнді есімдерді 
ажырата білу, жаз-
баша, ауызша 
жұмыстарда қолдану

7.1.1.
Мәтіндерден көмекші 
есімдерді ажырата 
білу, жазбаша, ауызша 
жұмыстарда қолдану
- 

- - -

5.1.2. Лексикалық 
мағынасы жағынан 
заттың түрін, түсін са-
пасын білдіретін сын 
есімдерді ажырата 
білу, жазба, ауызша 
жұмыстарда қолдану

6.1.2.
Лексикалық мағынасы 
жағынан заттың 
сипатын, көлемін, 
салмағын, аумағын 
білдіретін сын 
есімдерді ажырата 
білу, жазба, ауызша 
жұмыстарда қолдану

7.1.2.
Салыстырма-лы, 
күшейтпелі, асырмалы
шырайлардың қызметін 
білу, жазба, ауызша 
жұмыстарда қолдану
- 

-

5.1.3. 
Сан есім (бірліктер, 
ондықтар, жүз, мың) 
атауларын білу, орын-
ды қолдану

6.1.3.
Реттік сан есімдер 
мен жинақтық сан 
есімдерді жазба, ауыз-
ша жұмыстарда орын-
ды қолдану

7.1.3.
Топтау сан есімдерін 
жазба, ауызша 
жұмыстарда орынды 
қолдану

8.1.1.
Болжалдық және 
бөлшектік сан 
есімдерді
жазба, ауызша 
жұмыстарда орынды 
қолдану

5.1.3. 
Сан есім 
(бірліктер, 
ондықтар, жүз, 
мың) атауларын 
білу, орынды 
қолдану

5.1.4.
Жіктеу, сілтеу, сұрау 
есімдіктерін жазба, 
ауызша жұмыстарда 
орынды қолдану

6.1.4.
Өздік, болымсыз-дық, 
белгісіздік, жалпылау 
есімдіктерін жазба, 
ауызша жұмыстарда 
орынды қолдану. 

7.1.4.

Одағай түрлерін 
мәтіннен ажыра-
та алады, ауызша 
жұмыстарда орынды
қолдану. 

8.1.2.

Еліктеу сөздерді 
ауызша және жаз-
ба жұмыстарда 
орынды
қолдану. 

5.1.5.
Болымды, болым-
сыз етістіктерді ау-
ызша және жазба 
жұмыстарда орынды
қолдану

6.1.5.
Етістіктің шақтарының 
(нақ осы шақ, жедел 
өткен шақ, ауыспалы 
келер шақ) қызметін 
білу, ауызша және 
жазба жұмыстарда 
қолдану

7.1.5.
Етістіктің шақтары 
(бұрынғы және ауыспа-
лы өткен шақ, мақсатты 
және болжалды ке-
лер шақ) мен қалау 
райдың қызметін білу, 
ауызша және жазба 
жұмыстарда қолдану

8.1.3.
Етістіктің шартты 
рай және бұйрық 
рай қызметін білу, 
ауызша және жазба 
жұмыстарда орынды 
қолдану

9.1.1.
Өздік, өзгелік, 
ортақ және 
ырықсыз етістің 
қызметін білу, ау-
ызша және жазба 
жұмыстарда орын-
ды қолдану

5.1.6.
Мекен және мезгіл 
үстеулерді ауыз-
ша және жазба 
жұмыстарда орынды
қолдану 

6.1.6.
Сын-қимыл (бейне) 
және мөлшер
үстеулерді ауыз-
ша және жазба 
жұмыстарда орынды
қолдану

7.1.6.
Мақсат және себеп-
салдар үстеулерді 
ауызша және жазба 
жұмыстарда орынды
қолдану

8.1.4.
Күшейткіш 
үстеулерді ауыз-
ша және жазба 
жұмыстарда орынды
қолдану

5.1.6.
Мекен және мезгіл 
үстеулерді ау-
ызша және жаз-
ба жұмыстарда 
орынды
қолдану

5.1.7.
Ыңғайластық 
қатынасты білдіретін 
және қарсылықтық 
қатынасты білдіретін 
жалғаулықтардың 
қызметін білу, ау-
ызша және жазба 
жұмыстарда орынды
қолдану

6.1.7.
Талғаулықты не-
месе кезектестік 
мәнді білдіретін және 
себеп-салдарлық 
қатынасты білдіретін 
жалғаулықтардың 
қызметін білу, ау-
ызша және жазба 
жұмыстарда орынды
қолдану

7.1.7.
Септеулік 
шылаулардың қызметін 
білу, ауызша және 
жазба жұмыстарда 
орынды
қолдану

8.1.5.
Демеулік 
шылаулардың 
қызметін білу, ау-
ызша және жазба 
жұмыстарда орынды
қолдану

5.1.7.
Ыңғайластық 
қатынасты білді-
ретін және қарсы-
лықтық қатынасты 
білдіретін жалғау-
лық тардың қыз-
метін білу, ауыз-
ша және жазба 
жұмыстарда ор-
ынды қолдану

ТБ2. 
Сөйлем 

5.2. 
Жазба жұмыстарында 
хабарлы, сұраулы, 
лепті сөйлемдердің 
жасалу жолдарын 
білу, құрастыру

6.2. 
Жазба жұмыстарында 
сөйлемдегі сөздердің 
орын тәртібін сақтай 
отырып жай сөйлем 
құрастыру

7.2. 
Жазба жұмыстарында 
ыңғайлас, қарсылықты, 
түсіндірмелі салалас 
құрмалас сөйлемдерді 
құрастыру

8.2. 
Жазба 
жұмыстарында 
себеп-салдар, 
талғаулы, кезектес 
салалас құрмалас 
сөйлемдерді 
құрастыру

9.2. 
Жазба жұмыста-
рында (шартты, 
қарсылықты, 
мез гіл, себеп, 
қимыл-сын, мақсат 
бағыныңқы) 
сабақтас құрмалас 
сөйлемдерді 
құрастыру

17.Осы оқу бағдарламасы негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақ тілі және әдебиеті» оқу пәнінен 
жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының Ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақ тілі және әдебиеті» оқу пәнінен жаңартылған 
мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақ тілі және әдебиеті» пәнінен жаңартылған 
мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

1) 5-сынып:

Тақырыптар Көркем шығармалар Коммуникативтік дағдылар Оқу мақсаттары
1 тоқсан ( 45 сағат)

Отбасындағы дәстүр мен ме-
рекелер

М.Мақатаев. «Тоқта, балам, атаң келеді 
артыңда!».

Тыңдалым 5.5.1.1, 5.5.3.1
Айтылым 5.5.2.2, 5.5.5.2
Оқылым 5.5..1.3, 5.5.3.3
Жазылым 5.5.2.4, 5.5.4.4
Тілдік бағдар 5.5.1.5, 5.5.2 .5

Мектеп өмірі.
Әдепті бала - арлы бала

Б. Соқпақбаев. «Менің атым Қожа» 
повесі (үзінді).

Тыңдалым 5.5.1.1, 5.5.2.1
Айтылым 5.5.3.2, 5.5.5.2
Оқылым 5.5.1.3, 5.5.5.3
Жазылым 5.5.2.4, 5.5.4.4
Тілдік бағдар 5.1.2.5, 5.5.2.5

Қазақстандағы жан жануарлар 
мен өсімдіктер әлемі

Жан - жануарлар туралы ертегілер, 
жұмбақтар.

Тыңдалым 5.5.1.1, 5.5.4.1
Айтылым 5.5.2.2, 5. 5.5.2
Оқылым 5.5.3.3, 5.5.5.3
Жазылым 5.5.2.4, 5.5.4.4
Тілдік бағдар 5.5.1.5, 5.5.2.5

2 тоқсан (40 сағат)
Ежелгі көшпелілер мәдениеті Тұмар ханшайым туралы аңыз. Тыңдалым 5.5.2.1, 5.5.5.1

Айтылым 5.5.1.2, 5.5.3.2
Оқылым 5.5.2.3, 5.5.3.3
Жазылым 5.5.1.4, 5.5.5.4
Тілдік бағдар 5.5.1.5, 5.1.4.5

Су – тіршілік көзі Ә.Тәжібаев. «Сырдария» өлеңі. Тыңдалым 5.5.1.1, 5.5.5.1
Айтылым 5.5.4.2, 5.5..2.5
Оқылым 5.5.2.3, 5.5.6.3
Жазылым 5.5.2.4, 5.5.4.4
Тілдік бағдар 5.5.1.5

Әлемдегі ірі кітапханалар Абай Құнанбайұлы. «Ғылым таппай, 
мақтанба» өлеңі.

Тыңдалым 5.5.1.1, 5.5.4.1
Айтылым 5.5.3.2, 5. 5.5.2
Оқылым 5.5.2.3, 5.5.3.3
Жазылым 5.5.5.4, 5.5.2.4
Тілдік бағдар 5.5.1.5, 5.5.1.5

3 тоқсан (50 сағат)
Денсаулық – зор байлық «Ең үлкен байлық» ертегісі. Тыңдалым 5.5.4.1, 5.5.6.1

Айтылым 5.5.4.2, 5.5.2.2
Оқылым 5.5.1.3, 5.5.4.3
Жазылым 5.5.3.4, 5.5.2.4
Тілдік бағдар 5.5.1.5,5..6.2.5

Менің Тәуелсіз Қазақстаным Қ. Сарин. «Тәуелсіздік» өлеңі. Тыңдалым 5.5.1.1, 5.5.2.1
Айтылым 5.5.1.2, 5.5.2.2
Оқылым 5.5.5.3, 5.5.4.3
Жазылым 5.5.1.4, 5.5.2.4
Тілдік бағдар 5.5.1.5, 5.5.2.5

Аспан әлемінің құпиялары Жұлдыздар туралы аңыздар, ертегілер. Тыңдалым 5.5.1.1, 5.5.3.1
Айтылым 5.5.3.2, 5.5.6.2
Оқылым 5.5.4.3, 5.5.6.3
Жазылым 5.5.2.4, 5.5.3.4
Тілдік бағдар 5.5.1.5, 5.5.2.5

Компьютердің тілін табу − өнер Ы.Алтынсарин. «Өнер-білім бар 
жұрттар» өлеңі.

Тыңдалым 5.5.1.1, 5.5.6.1
Айтылым 5.5.4.2, 5.5.6.2
Оқылым 5.5.3.1, 5.5.4.3
Жазылым 5.5.4.4, 5.5.1.4
Тілдік бағдар 5.5.1..57

4 тоқсан (35 сағат)
Қазақстандағы ұлттар 
достастығы

М.Мағауин. «Бір атаның балалары» 
(үзінді).

Тыңдалым 5.5.2.1, 5. 5.6.1
Айтылым 5.5.3.2, 5.5.5.2
Оқылым 5.5.2.3, 5.5.6.3
Жазылым 5.5.2.4, 5.5.4.4
Тілдік бағдар 5.1.5.5

Ұлы Дала табиғаты Қ. Мырзалиев. «Табиғат – жаратылыс 
пернесі» өлеңі.

Тыңдалым 5.5.1.1, 5.5.2.1
Айтылым 5.5.1.2, 5.5.6.2
Оқылым 5.5.3.3, 5.5.5.3
Жазылым 5.5.1.4, 5.5.3.4
Тілдік бағдар 5.5.1.5

Ер есімі – ел есінде! Ғ. Мүсірепов. «Қазақ солдаты» рома-
ны (үзінді).

Тыңдалым 5.5.3.1, 5.5.6.1
Айтылым 5.5.2.2, 5.5.3.2
Оқылым 5.5.1.3, 5.5.6.3
Жазылым 5.5.1.4, 5.5.5.4
Тілдік бағдар 5.5.1.5

2) 6-сынып:

Тақырыптар Көркем шығармалар Коммуникативтік дағдылар Оқу мақсаттары
1 тоқсан (45 сағат)

Отан отбасынан басталады М.Әуезов «Абай жолы» романы, 
«Қайтқанда» тарауы (үзінді).

Тыңдалым 6.6.1.1, 5.6.5.1
Айтылым 6.6.2.2
Оқылым 6.6.3.3, 6.6.5.3
Жазылым 6.6.4.4
Тілдік бағдар 6.5.6.5,6.1.5.5

Қазіргі қазақ ауылы мен қаланың 
тыныс-тіршілігі

Ә.Дүйсенбиев. «Бәтіңке, шұжық, 
балқаймақ» өлеңі.

Тыңдалым 6.6.2.1, 6.6.6.1
Айтылым 6.6.3.2
Оқылым 6.2, 6.4
Жазылым 6.6.1.4, 6.6.5.4
Тілдік бағдар 6.6. 1.5

Таулар сыры М. Мақатаев «Мен таулықпын». Тыңдалым 6.6.3.1
Айтылым 6.6.6.1, 6.6.5.1
Оқылым 6.6.1.3, 6.6.6.3
Жазылым 6.6.2.4, 6.6.3.4
Тілдік бағдар 6.6. 1.5

2 тоқсан (40 сағат)
Қуат көзін үнемдей білеміз бе? Б.Сүлейменов. «Күннен келген адам» 

кітабы (үзінді).
Тыңдалым 6.6.2.1, 6.6.5.1
Айтылым 6.6.2.2, 6.6.5.2
Оқылым 6.6.2.3,6.6.6.3
Жазылым 6.6.4.4
Тілдік бағдар 6.6. 1.5

Астана – мәдениет пен өнер
ордасы

Ә.Ысқақ «Күн ұлымын». Тыңдалым 6.6.3.1, 6.6.6.1
Айтылым 6.6.6.2
Оқылым 6.6.3.3, 6.6.5.3
Жазылым 6.6.1.4, 6.6.5.4
Тілдік бағдар 6. 1.1.5

Қазақстан қорықтары Ө.Тұрманжанов. «Қарлығаш, дәуіт, 
жылан».

Тыңдалым 6.6.1.1, 6.6.4.1
Айтылым 6.6.4.2, 6.6.1.2
Оқылым 6.6.1.3, 6.6.4.3
Жазылым 6.6.2.4,6.6.3.4
Тілдік бағдар 6.6.1.5; 6.6. 2.5

3 тоқсан (50 сағат)
Болашақ мамандықтары А. Ашанов. «Жер астына саяхат». Тыңдалым 6.6.4.1, 6.6.6.1

Айтылым 6.6.2.2
Оқылым 6.6.1.3, 6.6.5.3
Жазылым 6.6.1.4
Тілдік бағдар 6.6.1.5

Қазақстан және Ұлы Жібек жолы Д.Досжан. «Жібек жолы» (үзінді). Тыңдалым 6.6.1.1,6.6.5.1
Айтылым 6.6.6.2
Оқылым 6.6.2.3, 6.6.3.3
Жазылым 6.6.4.4
Тілдік бағдар 6.6.1.5

Жер байлығына аяулы көзқарас Ш.Айтматов. «Ана - Жер Ана». Тыңдалым 6.6.2.1
Айтылым 6.6.5.2
Оқылым 6.6.4.3, 6.6.6.3
Жазылым 6.6.5.4
Тілдік бағдар 6.6.1.5

Олимпиада жеңімпаздары – 
Қазақстан мақтанышы

М.Әлімбаев. «Шынықсаң, шымыр 
боларсың» өлеңі.
Ә. Дүйсенбиев «Күшті болсам мен 
егер».

Тыңдалым 6.6.3.1
Айтылым 6.6.4.2, 5.6.1.2
Оқылым 6.6.3.3, 6.6.6.3
Жазылым 6.6.2.4
Тілдік бағдар 6.6.1.5, 6.6.2.5

4 тоқсан (35 сағат)
Абайды оқы, таңырқа! Абай Құнанбайұлы. Табиғат лирикасы. 

«Жазғытұры», «Жаз», «Күз», «Қыс» 
өлеңдері.

Тыңдалым 6.6.2.1, 6.6.5.1
Айтылым 6.6.6.2
Оқылым 6.6.3.3, 6.6.5.3
Жазылым 6.6.4.4
Тілдік бағдар 6.6.1.5, 6.6. 2.5

Қазақ ұлттық қолөнері Б. Әбілдаұлы. «Талас - Тараз» тарихи - 
деректі романы (үзінді).

Тыңдалым 6.6.3.1
Айтылым 6.6.2.2
Оқылым 6.6.4.3, 6.6.6.3
Жазылым 6.6.1.4
Тілдік бағдар 6.6.1.5

Саяхат және туризм Шоқан Уалиханов. «Жоңғария 
очерктері» (үзінді).

Тыңдалым 6.6.4.1, 6.6.6.1
Айтылым 6.6.4.2, 6.6.1.2
Оқылым 6.6.1.3, 6.6.2.3
Жазылым 6.6.2.4, 6.6.3.4
Тілдік бағдар 6.6.1.5

3) 7-сынып:

Тақырыптар Көркем шығармалар Коммуникативтік дағдылар Оқу мақсаттары
1тоқсан (45 сағат)

Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тілі - қазақ тілін оқып-
үйренеміз.
Үштілді білу – үлкен өнер.

М.Жұмабаев. «Қазақ тілі» өлеңі. Тыңдалым 7.7.2.1, 7.7.5.1
Айтылым 7.7.1.2, 7.7.3.2
Оқылым 7.7.1.3, 7.7.6.3
Жазылым 7.7.4.4, 7.7.2.4
Тілдік бағдар 7.7.1.5, 7.7.2.5

Уақыт – ұлы күш Абай Құнанбаев. «Сағаттың 
шықылдағы емес ермек».

Тыңдалым 7.7.1.1, 7.7.4.1
Айтылым 7.7.3.2, 7.7.4.2
Оқылым 7.7.2.3, 7.7.5.3
Жазылым 7.7.2.4, 7.7.4.4
Тілдік бағдар 7.7.1.5, 7.7.1.5

(Жалғасы бар) 
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ресми

   015  Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
   017  Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлар-

дан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   047  Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына 

қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған 
(зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жану-
арлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-
шаралар өткізу

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  462   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 
шаруашылығы бөлімі

   001  Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   005  Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлар-

дан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
   006  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   009  Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   047  Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына 

қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған 
(зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жану-
арлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-
шаралар өткізу

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімі

   010  Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту
  467   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
   010  Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту
  472   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет 

және қала құрылысы бөлімі
   010  Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту
  473   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
   001  Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   005  Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету
   006  Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
   007  Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды 

ұйымдастыру
   008  Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлар-

дан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
   009  Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық 

іс-шараларды жүргізу
   010  Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-

шараларды өткізу
   011  Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   047  Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына 

қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған 
(зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жану-
арлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-
шаралар өткізу

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  474   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 
шаруашылығы және ветеринария бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   005  Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету
   006  Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
   007  Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды 

ұйымдастыру
   008  Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлар-

дан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
   011  Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық 

іс-шараларды жүргізу
   012  Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-

шараларды өткізу
   013  Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   047  Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына 

қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған 
(зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жану-
арлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-
шаралар өткізу

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  475   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл 
шаруашылығы және ветеринария бөлімі

   005  Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету

   006  Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

   007  Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды 
ұйымдастыру

   008  Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлар-
дан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

   011  Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық 
іс-шараларды жүргізу

   012  Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-
шараларды өткізу

   013  Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
   047  Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына 

қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған 
(зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жану-
арлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

  477   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 
шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   005  Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету
   006  Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлар-

дан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
   012  Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   047  Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына 

қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған 
(зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жану-
арлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-
шаралар өткізу

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   058  Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту
  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі

   010  Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту
  498   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары 

және ауыл шаруашылығы бөлімі
   001  Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   005  Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету
   006  Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлар-

дан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
   012  Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   047  Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына 

қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған 
(зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жану-
арлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-
шаралар өткізу

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  719   Облыстың ветеринария басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер 
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   007  Ақпараттық жүйелер құру
   019  Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі қызметтер
   021  Малды қолдан ұрықтандыратын, мал шаруашылығы өнiмi 

мен шикiзатын дайындайтын мемлекеттік пункттердi, ауыл 
шаруашылығы малын соятын алаңдарды, пестицидтердi, улы хи-
микаттарды және олардың ыдыстарын арнайы сақтау орындарын 
(көмiндiлердi) ұстау және жөндеу

   024  Малды қолдан ұрықтандыратын, мал шаруашылығы өнiмi 
мен шикiзатын дайындайтын мемлекеттік пункттердi, ауыл 
шаруашылығы малын соятын алаңдарды, пестицидтердi, улы хи-
микаттарды және олардың ыдыстарын арнайы сақтау орындарын 
(көмiндiлердi) салу және реконструкциялау

   028  Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымал-
дау бойынша қызметтер 

   030  Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен 
диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, 
олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі қызметтерді 
орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың 
(облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдары-
на тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру

   031  Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін 
ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар мен атрибуттарды, жануарға 
арналған ветеринариялық паспортты орталықтандырып сатып алу 
және оларды аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
жергілікті атқарушы органдарына тасымалдау (жеткізу)

   038  Жануарлар ауруларының диагностикасы, профилактикасы, жану-
арларды емдеу, өңдеу үшін қолданылатын ветеринариялық және 
зоогигиеналық мақсаттағы атрибуттарды және бұйымдарды сатып 
алу,  сақтау және тасымалдау

   040  Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық 
жабдықтау үшін, қызметкелердің жеке қорғану заттарын, аспап-
тарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды және инвентарды 
орталықтандырып сатып алу

   067  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары 

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-
шаралар өткізу 

   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер 

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер 

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу 

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу 

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер 

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

(Жалғасы 19-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 5 желтоқсан               №632               Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң кейбiр 
бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Жалғасы. Басы 126, 130-нөмірлерде)

Функционалдық топ
 Кіші функция
  Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
   Бағдарлама
    Кіші бағдарлама
     Атауы

   038  Жануарлар ауруларының диагностикасы, профилактикасы, жану-
арларды емдеу, өңдеу үшін қолданылатын ветеринариялық және 
зоогигиеналық мақсаттағы атрибуттарды және бұйымдарды сатып 
алу,  сақтау және тасымалдау

   041  Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау 
мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған 
гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және 
биопрепараттардың құнын арзандату

   045  Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және 
себу сапаларын анықтау 

   046  Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл 
шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен 
тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу

   047  Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау
   048  Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өсіру
   050  Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен 

субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   051  Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру 

мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   053  Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, 

асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау
   054  Агроөнеркәсіптік 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  Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі 

бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша 
пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   056  Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық 

жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы 
мөлшерлемесін субсидиялау

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   057  Ауыл шаруашылығы өнімін мал шаруашылығы саласындағы терең 

қайта өңдеу өнімдерінің өндірісі үшін қайта өңдеу кәсіпорындарының 
оны сатып алуға жұмсайтын шығындарын субсидиялау

   058  Ауыл шаруашылығы өнімін өсімдік шаруашылығы саласындағы 
терең қайта өңдеу өнімдерінің өндірісі үшін қайта өңдеу 
кәсіпорындарының оны сатып алуға жұмсайтын шығындарын суб-
сидиялау

   059  Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру одақтарының ауыл 
шаруашылығы кооперативтерінің ішкі аудитін жүргізуге арналған 
шығындарын субсидиялау

   067  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-
шаралар өткізу

   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 
   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   020  Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жол-

дары басқармасы
   033  Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту
  288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
   020  Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту
  349   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл 

шаруашылығы және ветеринария басқармасы
   001  Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Тұқым шаруашылығын қолдау
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   007  Ауыл шаруашылығы таурларын өндірушілерге су жеткізу жөніндегі 

қызметтердің құнын субсидиялау
   008  Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
   010  Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету
   011  Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлар-

дан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
   012  Жемiс-жидек дақылдарының және жүзiмнің көп жылдық көшеттерiн 

отырғызу және өсiруді қамтамасыз ету
   016  Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
   017  Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық 

іс-шараларды жүргізу
   018  Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-

шараларды өткізу
   020  Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік 

шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды 
және көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті 
жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар-материалдық 
құндылықтардың құнын арзандатуды сусидиялау

   021  Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы 
күрес жөніндегі іс- шаралар

   025  Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды 
ұйымдастыру

   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары

   040  Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық 
жабдықтау үшін, қызметкелердің жеке қорғану заттарын, аспап-
тарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды және инвентарды 
орталықтандырып сатып алу

   041  Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау 
мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған 
гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және 
биопрепараттардың құнын арзандату

   042  Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапала-
рын анықтау

   043  Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл 
шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен 
тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу

   044  Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау
   045  Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өсіру
   047  Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына 

қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған 
(зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жану-
арлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

   050  Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен 
субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   051  Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру 

мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   053  Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, 

асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау
   054  Агроөнеркәсіптік 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  Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі 

бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша 
пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   056  Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық 

жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы 
мөлшерлемесін субсидиялау

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

   057  Ауыл шаруашылығы өнімін мал шаруашылығы саласындағы терең 
қайта өңдеу өнімдерінің өндірісі үшін қайта өңдеу кәсіпорындарының 
оны сатып алуға жұмсайтын шығындарын субсидиялау

   058  Ауыл шаруашылығы өнімін өсімдік шаруашылығы саласындағы 
терең қайта өңдеу өнімдерінің өндірісі үшін қайта өңдеу 
кәсіпорындарының оны сатып алуға жұмсайтын шығындарын суб-
сидиялау

   059  Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру одақтарының ауыл 
шаруашылығы кооперативтерінің ішкі аудитін жүргізуге арналған 
шығындарын субсидиялау

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-
шаралар өткізу

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  364   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кәсіпкерлік 
және өнеркәсіп басқармасы

   008  Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық 
іс-шараларды жүргізу

   009  Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-
шараларды өткізу

   011  Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлар-
дан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

   012  Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету

   014  Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
   016  Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
   023  Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
   030  Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен 

диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, 
олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі қызметтерді 
орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және тасымалдауды 
(жеткізуді) ұйымдастыру

   031  Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін 
ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар мен атрибуттарды, жануарға 
арналған ветеринариялық паспортты орталықтандырып сатып алу 
және тасымалдау (жеткізу)

   040  Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық 
жабдықтау үшін, қызметкелердің жеке қорғану заттарын, аспап-
тарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды және инвентарды 
орталықтандырып сатып алу

   041  Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау 
мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған 
гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және 
биопрепараттардың құнын арзандату

   042  Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және 
себу сапаларын анықтау

   043  Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл 
шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен 
тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу

   044  Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау
   045  Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өсіру
   046  Жемiс-жидек дақылдарының және жүзiмнің көп жылдық көшеттерiн 

отырғызу және өсiруді қамтамасыз ету
   047  Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына 

қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған 
(зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жану-
арлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

  375   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл 
шаруашылығы басқармасы

   001  Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   002  Тұқым шаруашылығын қолдау
   007  Ауыл шаруашылығы таурларын өндірушілерге су жеткізу жөніндегі 

қызметтердің құнын субсидиялау
   008  Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
   010  Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету
   011  Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлар-

дан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
   012  Жемiс-жидек дақылдарының және жүзiмнің көп жылдық көшеттерiн 

отырғызу және өсiруді қамтамасыз ету
   014  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   016  Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
   017  Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық 

іс-шараларды жүргізу
   018  Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-

шараларды өткізу
   020  Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік 

шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды 
және көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті 
жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар-материалдық 
құндылықтардың құнын арзандатуды сусидиялау

   021  Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы 
күрес жөніндегі іс- шаралар

   025  Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   040  Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық 

жабдықтау үшін, қызметкелердің жеке қорғану заттарын, аспап-
тарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды және инвентарды 
орталықтандырып сатып алу

   041  Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау 
мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған 
гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және 
биопрепараттардың құнын арзандату

   042  Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапала-
рын анықтау

   043  Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл 
шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен 
тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу

   044  Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау
   045  Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өсіру
   047  Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына 

қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған 
(зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жану-
арлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

   050  Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі 
көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   051  Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру мен 

сақтандыру шеңберінде субсидиялау
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   053  Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, 

асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау
   054  Агроөнеркәсіптік 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  Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі 

бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша 
пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   056  Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық 

жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы 
мөлшерлемесін субсидиялау

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   057  Ауыл шаруашылығы өнімін мал шаруашылығы саласындағы терең 

қайта өңдеу өнімдерінің өндірісі үшін қайта өңдеу кәсіпорындарының 
оны сатып алуға жұмсайтын шығындарын субсидиялау

   058  Ауыл шаруашылығы өнімін өсімдік шаруашылығы саласындағы 
терең қайта өңдеу өнімдерінің өндірісі үшін қайта өңдеу 
кәсіпорындарының оны сатып алуға жұмсайтын шығындарын суб-
сидиялау

   059  Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру одақтарының ауыл 
шаруашылығы кооперативтерінің ішкі аудитін жүргізуге арналған 
шығындарын субсидиялау

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-
шаралар өткізу

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  454   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және 
ауыл шаруашылығы бөлімі

   010  Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
  460   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 

шаруашылығы, ветеринария және жер қатынастары бөлімі
   001  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында жергілікті 

деңгейде ауыл шаруашылығы, ветеринария және жер қатынастары 
саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   005  Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету
   006  Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
   008  Ауыл шаруашылығы алқаптарын бiр түрден екiншiсiне ауыстыру 

жөнiндегi жұмыстар
   009  Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру
   010  Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
   011  Аудандардың, облыстық маңызы бар аудандық маңызы бар 

қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердiң, ауылдардың шекара-
сын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

   012  Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды 
ұйымдастыру

   013  Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық 
іс-шараларды жүргізу

   014  Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-
шараларды өткізу
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   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  731   Облыстың ветеринариялық бақылау басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде ветеринариялық бақылау саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   021  Малды қолдан ұрықтандыратын, мал шаруашылығы өнiмi 

мен шикiзатын дайындайтын мемлекеттік пункттердi, ауыл 
шаруашылығы малын соятын алаңдарды, пестицидтердi, улы хи-
микаттарды және олардың ыдыстарын арнайы сақтау орындарын 
(көмiндiлердi) ұстау және жөндеу

   024  Малды қолдан ұрықтандыратын, мал шаруашылығы өнiмi 
мен шикiзатын дайындайтын мемлекеттік пункттердi, ауыл 
шаруашылығы малын соятын алаңдарды, пестицидтердi, улы хи-
микаттарды және олардың ыдыстарын арнайы сақтау орындарын 
(көмiндiлердi) салу және реконструкциялау

   028  Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымал-
дау бойынша қызметтер 

   030  Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен 
диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, 
олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі қызметтерді 
орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың 
(облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдары-
на тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру

   031  Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін 
ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар мен атрибуттарды, жануарға 
арналған ветеринариялық паспортты орталықтандырып сатып алу 
және оларды аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
жергілікті атқарушы органдарына тасымалдау (жеткізу)

   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары

   038  Жануарлар ауруларының диагностикасы, профилактикасы, жану-
арларды емдеу, өңдеу үшін қолданылатын ветеринариялық және 
зоогигиеналық мақсаттағы атрибуттарды және бұйымдарды сатып 
алу,  сақтау және тасымалдау

   040  Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық 
жабдықтау үшін, қызметкелердің жеке қорғану заттарын, аспап-
тарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды және инвентарды 
орталықтандырып сатып алу

   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  Трансферттер жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  800   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария және 
ветеринариялық бақылау бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде ветеринария және 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 және жоюды 

ұйымдастыру
   007  Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлар-

дан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
   008  Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық 

іс-шараларды жүргізу
   009  Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру 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) және қайта өңделген жануарлардың, жану-
арлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-
шаралар өткізу

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

 2    Су шаруашылығы
  212   Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
   241  «Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 

мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту
   254  Су ресурстарын тиімді басқару
    100 Суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйінің мониторингі және 

оны бағалау
    101 Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық 

су шаруашылығы объектілерін пайдалану және олардың техникалық 
жағдайына мониторинг жасау

    102 Табиғат қорғауға су жіберуді жүргізу
    103 Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану 
    104 Су шаруашылығы саласындағы іс-шаралар мен ғылыми 

зерттеулерді бағдарламалық нысаналы қаржыландыру
    112 Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік 

құрылыстардың ерекше апатты учаскелерін күрделі жөндеу және 
қалпына келтіру

    113 Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу 
және реконструкциялау

    115 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне жерүсті су ресурстарын ұлғайтуға берілетін нысаналы 
даму трансферттері

   261  Су бөлу жөнінде уағдаластыққа сәйкес трансшекаралық өзендердің 
ағындысын шекаралас елдерден келуін қамтамсыз ету

    100 Трансшекаралық суды ұтымды пайдалану және қорғау, су қарым-
қатынастарын реттеу мәсселелері жөнінде шекаралас мемлекеттер-
мен ынтымақтастықты ұйымдастыру

  254   Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
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 ұлғайтуғы
  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 және автомобиль жол-
дары басқармасы

   097  Жерүсті су ресурстарын ұлғайтуғы
  354   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресурс

тар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
   002  Суды қорғау аймақтарын, белдеулерін және 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 ұлғайтуғы
  375   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл 

шаруашылығы басқармасы
   024  Есіл өзенінің учаскесінде биологиялық мелиорациялау
  700   Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ре-

сурстары 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
 3    Орман шаруашылығы
  212   Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
   256  Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды 

басқару, қамтамасыз ету
    100 Табиғи қорық қоры нысандарын сақтауды қамтамасыз ету
    101 Орман ресурстарын сақтау, өсімін молайту және тиімді пайдалануды 

қамтамасыз ету
    102 Жануарлар әлемі ресурстарын сақтау, өсімін молайту және тиімді 

пайдалануды қамтамасыз ету
    103 Орман шаруашылығы және жануарлар әлемі саласындағы іс-

шаралар мен ғылыми зерттеулерді бағдарламалық нысаналы 
қаржыландыру

    104 Орман шаруашылығы, жануарлар әлемі мен ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу және 
реконструкциялау

    111 Орман шаруашылығы және жануарлар әлемі саласындағы 
ведомтволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың 
күрделі шығыстары

  254   Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы

   005  Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру
   006  Жануарлар дүниесін қорғау 
   009  «Шортанды - Щучиеск» учаскесінде «Астана – Щучинск» автомобиль 

жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызу
  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   021  Орман шаруашылығы объектілерін дамыту
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жол-

дары басқармасы
   035  Орман шаруашылығы объектілерін дамыту
  288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
   035  Орман шаруашылығы объектілерін дамыту
  354   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресур-

стар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
   016  «Жасыл белдеуді» салуға
  700   Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ре-

сурстары басқармасы
   008  Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсіру
   009  Жануарлар дүниесін қорғау
 4    Балық шаруашылығы
  255   Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы
   034  Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын арттыруды субсиди-

ялау
  349   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл 

шаруашылығы және ветеринария басқармасы
   005  Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын арттыруды субсиди-

ялау
  375   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл 

шаруашылығы басқармасы
   005  Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын арттыруды субсиди-

ялау
 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 және 

«Жасыл көпір» серіктестік бағдарламасын іске асыру
    006 Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен
    018 Грант есебінен
   037  Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту
    100 Халықаралық келісімдерді, конвенцияларды және хаттамаларды іске 

асыру шеңберінде іс-шараларды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер
    102 Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ақпараттық қамтамасыз ету 

мақсаттарды іске асыру бойынша қызметтер
    103 Табиғи және техногенді ластануларды жою
    104 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау
   039  Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту
    100 Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу
    102 Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу
   155  Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне 

жәрдемдесу шеңберінде техникалық көмек іс-шараларын іске асыру
  254   Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 

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 және қорғау
   011  ІІ, ІІІ, ІV санат объектілеріне мемлекеттiк экологиялық сараптама 

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 мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 
   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   022  Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту
  279   Облыстың энергетика және тұрғын үйкоммуналдық 

шаруашылық басқармасы
   027  Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жол-

дары басқармасы
   036  Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту
  288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
   022  Қоршаған ортаны қорғау объетілерін дамыту

  354   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресур-
стар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   004  Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 
   005  Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту
   006  Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күтіп-ұстау және қорғау
   007  ІІ, ІІІ, ІV санат объектілеріне мемлекеттiк экологиялық сараптама 

жүргізу
   008  Ақпараттық жүйелер құру
   012  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   019  Табиғатты қорғау іс-шараларын іске асыру
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  694   Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы
   007  Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту
    100 «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің қызметін қамтамасыз 

ету
    101 «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің күрделі шығыстары
  700   Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ре-

сурстары басқармасы
   011  Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күтіп-ұстау және қорғау
   012  ІІ, ІІІ және ІV санаттар объектілеріне мемлекеттiк экологиялық са-

раптама 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 қол жетімділікті арттыру
    100 Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін қалыптастыру
    101 Топографиялық-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және 

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 мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 
   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  351   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жер 
қатынастары басқармасы

   001  Республиқалық 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 ауыстыру 

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 мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  391   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жердiң пайда-
ланылуы 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  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  394   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жер 
қатынастары және жердің пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау басқармасы

   001  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында жер 
қатынастары және жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылауды 
реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

   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 ауыстыру 

жөнiндегi жұмыстар
   007  Елдi мекендердi жер-шаруашылық тұрғысынан орналастыру
   008  Жер учаскелерiнiң меншiк иелерiне немесе жер пайдаланушыларға 

келтiрiлген залалдарды өтеу
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  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 ауыстыру 
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 шекара-
сын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

   007  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   039  Ақмола облысының бюджетіне  Астана қаласының жасыл желекті 

аймағын құру үшін мәжбүрлеп оқшаулаған кезде жер пайдаланушы-
лар немесе жер телімдерінің иелеріне шығындарды өтеуге

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-
шаралар өткізу

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

  477   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 
шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

   008  Ауыл шаруашылығы алқаптарын бiр түрден екiншiсiне ауыстыру 
жөнiндегi жұмыстар

   009  Елдi мекендердi жерге және шаруашылық жағынан орналастыру
   010  Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
   011  Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар 

қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекара-
сын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

  486   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, 
сәулет және қала құрылысы бөлімі

   005  Ауыл шаруашылығы алқаптарын бiр түрден екiншiсiне ауыстыру 
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 шекара-
сын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

  498   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары 
және ауыл шаруашылығы бөлімі

   008  Ауыл шаруашылығы алқаптарын бiр түрден екiншiсiне ауыстыру 
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 шекара-
сын 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  Трансферттер жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік сипат-
тағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамта-
ма сыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  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  Трансферттер жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

(Жалғасы 20-бетте) 
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    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   099  Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске 

асыру
  462   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 

шаруашылығы бөлімі
   008  Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   099  Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске 

асыру
  474   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 

шаруашылығы және ветеринария бөлімі
   009  Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   099  Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске 

асыру
  475   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл 

шаруашылығы және ветеринария бөлімі
   009  Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   099  Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске 

асыру
  477   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 

шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі
   004  Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   099  Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске 

асыру
  483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   061  Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдану
  487   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі
   052  Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдану
  490   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

шаруа шылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолда-
ры бөлімі

   052  Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдану
  492   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі,  автомобиль 
жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   052  Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдану
  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі

   052  Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдану
  496   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспек-

циясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі
   052  Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдану
  497   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- 

коммуналдық шаруашылық бөлімі
   052  Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдану
  498   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары 

және ауыл шаруашылығы бөлімі
   004  Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   099  Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске 

асыру
  701   Облыстың кәсіпкерлік, сауда және туризм басқармасы
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  719   Облыстың ветеринария басқармасы
   025  Мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  723   Облыстың кәсіпкерлік, индустриялды-инновациялық даму және 

туризм басқармасы
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  727   Облыстың экономика басқармасы
   007  Мамандарды әлеуметтік 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
  731   Облыстың ветеринариялық бақылау басқармасы
   025  Мамандарын әлеуметтік 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
11     Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
 1    Өнеркәсiп
  241   Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
   040  Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға 

арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту
    102 Жер қойнауын пайдалануға келісімшарттардағы жергілікті қамту 

серпінін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтарын оқыту 
бойынша келісімшарттық міндеттемелерді талдау 

  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
   057  Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы 

ғылыми зерттеулер
   090  Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу және өнеркәсіптік 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету
    100 «Өнімділік-2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, 

жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау
    102 Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуы 

саласындағы зерттеулер
    103 Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарыққа экспортын ілгерілетуге 

жәрдемдесу
    104 Индустрияландыру картасы жобаларының тұсаукесері бойынша 

Мемлекет басшысының қатысуымен Телекөпір өткізу
    105 Жергілікті қамтуды дамытуға жәрдемдесу
   215  Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды  қолдау үшін «Қазақстанның 

Даму Банкі» АҚ жарғылық капиталын кейіннен ұлғайтуымен 
«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын 
ұлғайту

   216  «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ қарыз алу деңгейін  ұстау үшін «ҚДБ-
Лизинг» АҚ арқылы жарғылық капиталын кейіннен ұлғайтуымен 
«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын 
ұлғайту

   218  Экспорттық операцияларды кредиттеу үшін «Қазақстанның Даму 
Банкі» АҚ кейіннен кредиттеумен «Бәйтерек» ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ кредиттеу

  723   Облыстың кәсіпкерлік, индустриялды-инновациялық даму және 
туризм басқармасы

   016  «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын 
дамыту

 2    Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
  243   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
   084  Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру  іс-

шараларды іске асыру
    100 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы 

нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру
  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде құрлыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер
   005  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   023  Ақпараттық жүйелер құру
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   050  Төтенше жағдайлар нәтижесінде зардап шеккен әлеуметтік сала 

объектілерін және 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  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 
   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  272   Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді 

мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

   003  Ақпараттық жүйелер құру
   004  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 
   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жол-
дары басқармасы

   095  Төтенше жағдайлар нәтижесінде зардап шеккен әлеуметтік сала 
объектілерін және азаматтардың тұрғын үйлерін қалпына келтіру 
жөніндегі іс-шаралар

  288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде құрлыс, сәулет және қала құрылысы 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   004  Қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді 

мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   050  Төтенше жағдайлар нәтижесінде зардап шеккен әлеуметтік сала 

объектілерін және 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  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  365   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет және 
қала құрылысы басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде сәулет және құрылысы саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   002  Елді мекендердегі құрылыстардың бас жоспарын әзірлеу
   003  Ақпараттық жүйелер құру
   004  Алматы қаласының қала маңы аймағының Бас жоспарын әзірлеу
   005  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   006  Астана қаласының қала маңы аймағы аумағының қала құрылысын 

жоспарлау кешендік схемасын әзірлеу
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс 
басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-
шаралар өткізу

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  390   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік 
сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс 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  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімі

   001  Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді 
мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз 
ету жөніндегі қызметтер  

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   013  Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, 

аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге 
де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

   015  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  467   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
   001  Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер
   014  Ақпараттық жүйелер құру
   017  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  468   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала 
құрылысы бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді 

мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
   004  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  472   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет 
және қала құрылысы бөлімі

   001  Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   002  Ақпараттық жүйелер құру

(Жалғасы 21-бетте) 

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттер
   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

 9    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған орта-
ны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да 
қызметтер

  212   Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
   001  Ауыл шаруашылығы, табиғатты пайдалану және жер ресурстарын 

пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару
    100 Ауыл шаруашылығы, табиғатты пайдалану және жер ресурстарын 

пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару
    103 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнің 

ақпараттық-аналитикалық, социологиялық, нормативтік әдістемелік 
қамтамасыз ету

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және 
мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

    105 Салықтық және 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 және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   114  Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша орталық мемлекеттік органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   152  Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне 
жәрдемдесу шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 
асыру

    004 Cыртқы қарыздар есебiнен
    017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферт қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру 
есебінен

   264  Облыстық бюджеттерге нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытуға кредит беру

  241   Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
   038  Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту 
    100 БҰҰ Климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясының және 

оған Киото хаттамасының ережелерін орындау бойынша қызметтер
  243   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
   034  Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер
  255   Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы
   022  Агроөнеркәсiптiк кешен өнiмiнің саудасы бойынша көтерме базарлар 

ұйымдастыру
   025  Мамандарды әлеуметтік 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, аспап-
тарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды және инвентарды 
орталықтандырып сатып алу

  258   Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
   007  Мамандарды әлеуметтік 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 кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру 
  266   Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық 

даму басқармасы
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  275   Облыстың кәсіпкерлік басқармасы
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  278   Облыстың кәсіпкерлік және сауда басқармасы
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  289   Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  299   Облыстың экономика және қаржы басқармасы
   013  Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілетіне кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  349   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл 

шаруашылығы және ветеринария басқармасы
   023  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  357   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика 

және бюджеттік жоспарлау басқармасы
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  364   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кәсіпкерлік 

және өнеркәсіп басқармасы
   035  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру
  371   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика 

және коммуналдық шаруашылық басқармасы
   021  Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдану
  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 және 

бюджеттік жоспарлау бөлімі
   006  Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   099  Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске 

асыру
  454   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және 

ауыл шаруашылығы бөлімі
   009  Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   099  Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске 

асыру
  458   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомо-
биль жолдары бөлімі

   052  Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдану
  459   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және 

қаржы бөлімі
   018  Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   099  Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске 

асыру
  460   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 

шаруашылығы, ветеринария және жер қатынастары бөлімі
   004  Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   099  Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске 

асыру
  461   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика, қаржы 

және кәсіпкерлік бөлімі 
   004  Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

бюджеттік кредиттер
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
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   013  Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, 
аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге 
де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

   015  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  486   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, 
сәулет және қала құрылысы бөлімі

   004  Аудан  аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің 
бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі

   005  Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын 
және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

  724   Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс 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  Трансферттер жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  728   Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензи-
ялау басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау 
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  Трансферттер жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

 9    Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 
саласындағы өзге де қызметтер

  247   Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігі

   006  Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету
  277   Облыстың өнеркәсіп және индустриалдық-инновациялық даму 

басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде өнеркәсіп және 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 мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-
шаралар өткізу

   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

12     Көлiк және коммуникация
 1    Автомобиль көлiгi
  123   Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты
   012  Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, 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 және 

орташа жөндеу
  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
   003  Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту
    004 Cыртқы қарыздар есебiнен
    005 Ішкі көздер есебінен
    016 Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды қоса қаржыландыру 

есебінен
    017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферт қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру 
есебінен

    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 
трансферт есебінен

   091  Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және 
олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыру 

    100 Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі, орташа 
және ағымдағы жөндеу, күтіп-ұстау, көгалдандыру, диагностикалау 
және аспаптық құралдармен тексеру

    101 Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын 
қамтамасыз ету

    102 Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-
ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

    103 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін 
нысаналы даму трансферттері

    104 Облыстық бюджеттерге көлiк инфрақұрылымының басым жобала-
рын қаржыландыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

   151  Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне 
жәрдемдесу шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобалардың 
техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу

    017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 
трансферт қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру 
есебінен

   157  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік республикалық жобаларды, оның 
ішінде концессиялық жобаларды дайындау

    017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 
трансферт қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру 
есебінен

  268   Облыстың жолаушылар көлігі және 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  Аудандардың (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 және  елді-мекендердің көшелерін 

күрделі және орташа жөндеу
   027  Аудандардың (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 және автомобиль жол-

дары басқармасы
   038  Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
   039  Аудандардың (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 және  елді-мекендердің көшелерін 

күрделі және орташа жөндеу
   090  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын қаржыландыруға 
берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
   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 және 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 және 

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
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Көлік инфрақұрылымын дамыту
    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 мекемелердің және 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   009  Елді-мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі және 

орташа жөндеу
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  458   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 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 және  елді-

мекендердің көшелерін күрделі және 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 және 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 және  елді-

мекендердің көшелерін күрделі және 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 

және 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 және  елді-

мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
  490   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 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 және  елді-

мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
  492   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі,  автомобиль 
жолдары және 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 және  елді-

мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және 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 және  елді-

мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
 3    Су көлiгi
  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
   092  Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту
    100 Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету 

және шлюздерді күтіп-ұстау
    101 Ішкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жіктеуді және олардың 

техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету
    102 Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау
  354   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресур-

стар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
   020  Астана қаласының әкімшілік-аумақтық шекарасы шегінде Есіл 

өзенінің кеме қатынасы учаскесінде су жолы жұмыстарын жүргізуді 
қамтамасыз ету

 4    Әуе көлiгi
  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
   013  Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау
   079  «Астана халықаралық әуежайы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 

трансферт есебінен
   093  Азаматтық авиацияны және әуе көлігін дамыту
    103 Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және қайта салу
    104 Шығыс Қазақстан облысының бюджетіне әуе көлігінің 

инфрақұрылымын дамуына арналған нысаналы даму трансферттері
  268   Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 

басқармасы
   004  Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тұрақты ішкі 

әуетасымалдарды субсидиялау
   029  Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының бюджетіне әуе көлігінің 

инфрақұрылымын дамуына арналған нысаналы даму трансферттері
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жол-

дары басқармасы
   041  Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тұрақты ішкі 

әуетасымалдарды субсидиялау
  348   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 

көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
   014  Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тұрақты ішкі әуе 

тасымалдарын субсидиялау
  384   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 

көлігі басқармасы
   014  Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тұрақты ішкі әуе 

тасымалдарын субсидиялау
  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі

   051  Әуе көлігінің инфрақұрылымын дамуы
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 5    Темiр жол көлiгi
  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
   015  Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол 

жолаушылар тасымалдарын субсидиялау
   019  Теңізшінің жеке куәлігін жасау, беру және бақылау бойынша 

ақпараттық жүйе құру
   095  Алматы қаласының бюджетіне метрополитен салуға берілетін ныса-

налы даму трансферттері
   158  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 

бюджеттеріне Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жергілікті 
жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды дайындауға 
ағымдағы нысаналы трансферттер

    017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 
трансферт қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру 
есебінен

   212  Әлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар 
тасымалдаушының және вагондар (контейнерлер) операторының ва-
гондарды сатып алуын несиелеуде немесе қаржы лизингінде сыйақы 
мөлшерлемелерін субсидиялау

   219  «ҚДБ-лизинг» АҚ арқылы жолаушылар вагон паркін жаңартуын 
қаржыландыру үшін кейіннен «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның кредит-
теу «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредиттеу

  348   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

   018  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жергілікті жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды дайындау

    017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 
трансферт қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру 
есебінен

   027  Алматы қаласында метрополитен салу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  384   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 

көлігі басқармасы
   018  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жергілікті жобаларды, оның ішінде 

концессиялық жобаларды дайындау
    017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферт қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру 
есебінен

 9    Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер
  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
   016  Астана қаласының бюджетіне «Жаңа көлік жүйесі» жобасын іске асы-

ру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін 
нысаналы даму трансферттері

   085  Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау
  245   Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар 

министрлігі
   001  Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат саласында мемлекеттік 

саясатты қалыптастыру және іске асыру
    100 Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат саласында уәкілетті 

органның қызметін қамтамасыз ету
    102 Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету
    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және 

мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
    110 Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің күрделі 

шығыстары
    111 Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар 

министрлігінің күрделі шығыстары
   002  «Электрондық үкіметті», инфокоммуникациялық инфрақұрылымды 

және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту
    100 Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз 

ету
    101 Орталық мемлекеттiк және 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 және заңды 
тұлғаларға «бір терезе» қағидаты бойынша мемлекеттiк қызметтерді 
көрсетуі жөнiндегi қызметiн ұйымдастыру

    104 Қазақстан Республикасының орбиталық-жиiлiк ресурсын 
халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестiру

    105 Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс 
қызметтерiн ұсыну бойынша залалдарын субсидиялау

    106 Ақпараттық-коммуникациялық желiлердiң мониторингi жүйесiн 
сүйемелдеу

    107 Радиожиiлiк спектрiнiң және радиоэлектрондық құралдардың 
мониторингi жүйесiн техникалық сүйемелдеу

    108 Байланыс операторлары  желiлерін басқару жүйесi мен мониторингiн 
сүйемелдеу

   004  Цифрлық телерадиохабарды енгізу және дамыту үшін «Зерде» 
ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ жарғылық капиталын 
ұлғайту

   025  Мемлекеттiк органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   101  Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   105  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   114  Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша орталық мемлекеттік органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

  247   Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігі

   003  «Ғарыштық техника және технологияларды әзірлеу және сынау 
ғылыми-эксперименталдық лабораторияны құру» жобасы бойын-
ша  «Ғарыштық техника және технологиялар институты» ЕЖШС 
жарғылық капиталын ұлғайту үшін «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен 
технологиялар орталығы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

   007  Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және олар-
ды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін 
«Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы» АҚ жарғылық ка-
питалын ұлғайту

   008  Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
   009  Ғылыми-технологиялық және тәжірибелік-эксперименттік базаны 

дамыту
    101 Ғылыми-технологиялық мақсаттағы ғарыш жүйесін құру
   010  Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету және пай-

далануды кеңейту
    100 Ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету
    101 «Байқоңыр» кешенінің Ресей Федерациясының жалдайтын құрамда 

кірмейтін объектілерін кәдеге жаратуды, қайта құнарландыруды 
және жөндеуді ұйымдастыру

    102 Мемлекеттік органдар мен ұйымдарға Қазақстан Республикасының 
Жерді қашықтықтан зонттау жүйесінен алынатын ғарыштық 
суреттерді ұсыну бойынша қызметтер

    103 «Байқоңыр» кешенінің Ресей Федерациясы жалдайтын құрамға 
кірмеген және 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 және автомобиль жолдары 
басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

   005  Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бой-
ынша жолаушылар тасымалын субсидиялау

   006  Ақпараттық жүйелер құру
   011  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 
   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   080  Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жол-

дары басқармасы
   043  Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бой-

ынша жолаушылар тасымалын  субсидиялау
   080  Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру
  288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
   080  Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру
  348   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 

көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 

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 және бақылауды 

қамтамасыз ету
   008  Метрополитендегі жолаушылар тасымалын субсидиялау
   009  Әлеуметтiк маңызы бар iшкi қатынастар бойынша жолаушылар та-

сымалдарын субсидиялау
   011  Жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын салу және рекон-

струкциялау
   015  «Жаңа көлік жүйесі» жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың 

жарғылық капиталын ұлғайту
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   080  Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  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 сая-

сатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Әлеуметтiк маңызы бар iшкi қатынастар бойынша жолаушылар та-

сымалдарын субсидиялау
   005  Қалалық жолаушылар көлігін диспетчерлік басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін пайдалануды қамтамасыз ету
   006  Қоғамдық көлік жұмыстарының мониторингін және бақылауды 

қамтамасыз ету
   007  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   008  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   009  Метрополитендегі жолаушылар тасымалын субсидиялау
   011  Жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын салу және рекон-

струкциялау
   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  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу
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   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  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 және автомо-
биль жолдары бөлімі

   024  Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолау-
шылар тасымалдарын ұйымдастыру

   037  Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және 
ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын суб-
сидиялау

  466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала 
құрылысы және 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, сәулет 

және 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 және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   029  Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы және ауданiшiлiк қоғамдық 
жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

   030  Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және 
ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын суб-
сидиялау

   046  Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру
  485   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі 

және автомобиль жолдары бөлімі
   001  Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   024  Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолау-

шылар тасымалдарын ұйымдастыру
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   037  Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және 

ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын суб-
сидиялау

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-
шаралар өткізу

   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  490   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолда-
ры бөлімі

   024  Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолау-
шылар тасымалдарын ұйымдастыру

   037  Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және 
ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын суб-
сидиялау

  492   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі,  автомобиль 
жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   024  Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолау-
шылар тасымалдарын ұйымдастыру

   037  Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және 
ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын суб-
сидиялау

  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі

   024  Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы және ауданiшiлiк қоғамдық 
жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

   039  Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және 
ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын суб-
сидиялау

   080  Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру
13     Басқалар
 1    Экономикалық қызметтерді реттеу
  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
   061  Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін 

қызметтер
   204  Инвестициялар тарту үшін жағдай жасау
    100 Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу
    101 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 

бюджеттеріне арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық 
аймақтардың, индустриялық парктердің  инфрақұрылымын дамыту 
үшін берілетін нысаналы даму трансферттері 

    102 Инвестициялық басым жобаларға арналған инвестициялық 
субсидиялар

    103 Қазақстанның салалық бәсекеге қабілеттілігін арттыру стратегиясы
  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 және 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, сәулет және 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 

және 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    Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау
  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
   072  Қазақстанның салалық бәсекеге қабілеттілігін арттыру стратегиясы
   214  Отандық экспорттаушыларды қолдау үшін «ҚазЭкспортГарант» 

экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы» АҚ жарғылық ка-
питалын кейіннен ұлғайта отырып, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

   220  Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын 
қамтамасыз ету үшін «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 
кредиттеу

  243   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
   048  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 

бюджеттерiне облыс орталықтарында, Астана, Алматы, Түркістан, 
Семей қалаларында және моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға 
жәрдемдесуге кредит беру

   049  Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын 
қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ  
жарғылық капиталын ұлғайту

    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 
трансферт есебінен

   087  «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

    100 Кәсіпкерлік әлеуетті сауықтыру және күшейту 
    101 Оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерге ақы төлеу
    102 Кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету
    105 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 

бюджеттеріне индустриялық инфрақұрылымды дамытуға 
республикалық бюджет қаражаты есебінен берілетін нысаналы даму 
трансферттері 

    106 Моноқалаларды, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендерде 
кәсіпкерлік субъектілерді қаржыландыру қолжетімділігін арттыру

    107 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне индустриялық инфрақұрылымды дамытуға Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт 
есебінен берілетін нысаналы даму трансферттері

   153  Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне 
жәрдемдесу шеңберінде бағдарламалық жобаларды іске асыру

    004 Cыртқы қарыздар есебiнен
    017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферт қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру 
есебінен

   155  Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне 
жәрдемдесу шеңберінде техникалық көмек іс-шараларын іске асыру

    004 Cыртқы қарыздар есебiнен
    017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферт қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру 
есебінен

  265   Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы
   004  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау
   010  Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
   011  Кәсіпкерлік қызметті қолдау
   013  Шағын және орта бизнесті қаржыландыру және 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 және орта бизнеске 
кредиттерді ішінара кепілдендіру

   016  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді сервистік 
қолдау

   069  Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға 
жәрдемдесуге кредит беру

    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  266   Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық 

даму басқармасы
   005  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау

   007  Мемлекеттік инвестициялық саясаты іске асыруға «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру

   008  Кәсіпкерлік қызметті қолдау 
   009  Шағын және орта бизнесті қаржыландыру және 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 және орта бизнеске 
кредиттерді ішінара кепілдендіру

   012  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді сервистік 
қолдау

   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
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 

трансферт есебінен
   069  Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға 

жәрдемдесуге 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
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферті есебінен
  275   Облыстың кәсіпкерлік басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті 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 кәсіпкерлікті қолдау
   006  Кәсіпкерлік 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» 
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру

   011  Шағын және орта бизнесті қаржыландыру және 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 және орта бизнеске 
кредиттерді ішінара кепілдендіру

   016  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді сервистік 
қолдау

   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары

   069  Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға 
жәрдемдесуге 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  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  278   Облыстың кәсіпкерлік және сауда басқармасы
   004  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті 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 және орта бизнеске 
кредиттерді ішінара кепілдендіру

   008  Кәсіпкерлік қызметті қолдау
   015  Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
   069  Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға 

жәрдемдесуге кредит беру
    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  279   Облыстың энергетика және 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
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 

трансферт есебінен
   052  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiне 

«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
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 

трансферт 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
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 

трансферт есебінен
   007  Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
   009  Шағын және орта бизнесті қаржыландыру және ауыл халқына шағын 

кредит беру үшін «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның 
еншілес ұйымдарына кредит беру

   052  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiне 
«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
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 

трансферт есебінен
  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және 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
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 

трансферт есебінен
  288   Облыстың құрылыс, сәулет және 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
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 

трансферт есебінен
   052  Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiне 

«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
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 

трансферт есебінен
  289   Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы
   005  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті 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» 
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру 

   008  Кәсіпкерлік қызметті қолдау
   009  Шағын және орта бизнесті қаржыландыру және 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 және орта бизнеске 
кредиттерді ішінара кепілдендіру

   016  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді сервистік 
қолдау

   069  Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға 
жәрдемдесуге кредит беру

    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  348   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 

көлігі және 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
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 

трансферт есебінен
  364   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кәсіпкерлік 

және өнеркәсіп басқармасы
   002  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау
   003  Кәсіпкерлік қызметті қолдау
   010  «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
   013  Шағын және орта бизнесті қаржыландыру және 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 және орта бизнеске 
кредиттерді ішінара кепілдендіру

   019  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді сервистік 
қолдау

   069  Астанада кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге 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
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 

трансферт есебінен
  371   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика 

және 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
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 

трансферт 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 нысаналы 

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
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 

трансферт 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
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 

трансферт есебінен
  393   Алматы қаласының кәсіпкерлік және индустриалды-

инновациялық даму басқармасы 
   005  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау
   007  «Даму» кәсіпкерлікті 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 және орта бизнеске 
кредиттерді ішінара кепілдендіру

   019  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді сервистік 
қолдау

   069  Республикалық маңызы бар қалада кәсіпкерлікті дамытуға 
жәрдемдесуге кредит беру

    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  397   Астана қаласының инвестициялар және 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
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 

трансферт есебінен
  454   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және 

ауыл шаруашылығы бөлімі
   006  Кәсіпкерлік қызметті қолдау
   011  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау
   016  Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
  461   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика, қаржы 

және кәсіпкерлік бөлімі 
   024  Кәсіпкерлік қызметті қолдау
   029  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау
  466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала 

құрылысы және 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
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 

трансферт 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
    032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 

трансферт есебінен
  469   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
   001  Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Кәсіпкерлік қызметті қолдау
   004  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   007  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау
   016  Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  475   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл 
шаруашылығы және ветеринария бөлімі

   014  Кәсіпкерлік қызметті қолдау
   015  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау
  482   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және 

туризм бөлімі
   006  Кәсіпкерлік қызметті қолдау
   007  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау
   016  Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
  493   Ауданың (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, 

өнеркәсіп және туризм бөлімі
   006  Кәсіпкерлік қызметті қолдау
   007  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау
   016  Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
  494   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және 

өнеркәсіп  бөлімі
   006  Кәсіпкерлік қызметті қолдау
   007  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау
  701   Облыстың кәсіпкерлік, сауда және туризм басқармасы
   005  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті 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  Кәсіпкерлік қызметті қолдау
   009  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске 
кредиттерді ішінара кепілдендіру

   069  Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға 
жәрдемдесуге кредит беру

    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  723   Облыстың кәсіпкерлік, индустриялды-инновациялық даму және 

туризм басқармасы
   005  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау
   007  Мемлекеттік инвестициялық саясаты іске асыруға «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру
   008  Кәсіпкерлік қызметті қолдау 
   009  Шағын және орта бизнесті қаржыландыру және 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 және орта бизнеске 
кредиттерді ішінара кепілдендіру

   012  «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді сервистік 
қолдау

   069  Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға 
жәрдемдесуге кредит беру

    013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 9    Басқалар
  120   Облыс әкімінің аппараты
   008  «Ақпараттық технологиялар орталығы» мемлекеттік мекемесінің 

қызметін қамтамасыз ету
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
  121   Республикалық маңызы бар қала, астана  әкімінің аппараты
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
  122   Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
  123   Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды іске асыру

   049  Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған 
бағдарламасы шеңберінде моноқалаларды ағымдағы жайластыру 

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  201   Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
   120  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  204   Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi
   006  Өкілдік шығындар
   120  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  208   Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
   120  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  212   Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
   120  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  217   Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
   005  Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына қаражаттарды аудару-

ды ұйымдастыру
   010  Қазақстан Республикасы Үкіметінің  резерві 
    100 Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің 

аумағындағы табиғи және 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 және 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 әкімшілігі» АҚ-ға ныса-

налы аударым
   120  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  221   Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
   120  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  225   Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
   120  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  239   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 

даму министрлігі
   120  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  240   Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі
   120  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  241   Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
   120  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  242   Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
   120  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 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» арнайы экономикалық 

аймағының инвестициялар тартуы, оның жұмыс істеуі және дамуы 
жөніндегі қызметтер

   210  «Инновациялық технологиялар паркі» дербес кластерлік қорына 
нысаналы аударым

   217  Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 
2015 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жо-
баларын қаржыландыру үшін «Қазақстан Даму Банкі» АҚ кейіннен 
кредит беру жолымен, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 
арқылы кредит беру

  243   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
   062  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 

негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   065  «Астана ЭКСПО-2017» ұлттық компаниясы» АҚ-ға нысаналы 
аударым

    030 Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен
   080  Әлеуметтік секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында 

жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тетігі 
бойынша өңірлерге мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобала-
рын дайындау барысында консультативтік көмек көрсету бойынша 
қызметтер

   082  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 
моноқалаларда және өңірлерде іс-шараларды іске асыру 

    100 Облыстық бюджеттерге 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

    103 Алматы қаласының бюджетіне әкімшілік ғимараттар кешенінің салуға 
берілетін нысаналы даму трансферттері

   091  Азия Даму қорына Қазақстанның донорлық жарнасы
   120  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
   154  Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне 

жәрдемдесу шеңберінде үкіметтік қарыз жобаларын және 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қарыз алуы жөніндегі жоба-
ларды дайындау және сүйемелдеу

  245   Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар 
министрлігі

   120  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  246   Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам 
министрлігі

   120  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  247   Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігі

   012  Жұмылдыру дайындығы, жұмылдыру және мемлекеттік материалдық 
резервті қалыптастыру іс-шараларын іске асыру

    100 Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі 
қызметтер

    101 Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және сақтау
    111 Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрлігінің мемлекеттік материалдық резерв саласындағы 
ведомстволық бағынысты  мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары

   120  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  251   Облыстың жер қатынастары басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  252   Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі 

істер органы
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды іске асыру

   049  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  254   Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 

басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  255   Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  256   Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  257   Облыстың қаржы басқармасы
   005  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   012  Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi
    100 Облыс аумағындағы табиғи және 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

   050  Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiнің қолма-
қол ақшаның тапшылығын жабуға арналған облыстық жергілікті 
атқарушы органының резервi

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  258   Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
   003  Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-

экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сарапта-
маларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның 
ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   008  Жаңа бастамаларға арналған шығыстар
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  259   Облыстың архивтер және құжаттама басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  261   Облыстың білім басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  262   Облыстың мәдениет басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  263   Облыстың ішкі саясат басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
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  264   Облыстың тілдерді дамыту басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  265   Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы
   007  Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 

шеңберінде іс-шаралар іске асыру
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   067  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер бой-

ынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
   068  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  266   Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық 

даму басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік және 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 мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   067  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер бой-

ынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
   068  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 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  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  268   Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы

   037  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   084  Аудандардың (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 әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  269   Облыстың дін істері басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  270   Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
  271   Облыстың құрылыс басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   077  Аудандардың (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  Аудандардың (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 әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  272   Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  273   Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  274   Облыстың мемлекеттік активтер және сатып алу басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  275   Облыстың кәсіпкерлік басқармасы
   004  Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 

шеңберінде іс-шараларды іске асыру
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   067  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер бой-

ынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
   068  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  277   Облыстың өнеркәсіп және индустриалдық-инновациялық даму 

басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  278   Облыстың кәсіпкерлік және сауда басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және сауданы дамыту саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   067  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін банктердің кредиттері 

бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау және кепілдік беру
   068  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 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  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы

   035  Аудандардың (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 немесе 

ұлғайту
   084  Аудандардың (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 әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  280   Облыстың индустриалдық-инновациялық  даму басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде индустриялық-инновациялық  қызметті дамыту 

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 мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 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  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
   115  Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен 

соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   121  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер

  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жол-
дары басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   077  Аудандардың (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  Аудандардың (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
   087  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  283   Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  284   Облыстың туризм басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  285   Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  286   Облыстың туризм және сыртқы байланыстар басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   077  Аудандардың (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  Аудандардың (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 әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  289   Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   067  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін банктердің кредиттері 

бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау және кепілдік беру
   068  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  295   Облыстың еңбек саласындағы бақылау басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  296   Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  297   Облыстың еңбек басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  298   Облыстың мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасы 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  299   Облыстың экономика және қаржы басқармасы
   005  Жаңа бастамаларға арналған шығыстар
   012  Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi
    100 Облыс аумағындағы табиғи және 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 ақшаның тапшылығын жабуға арналған облыстық жергілікті 
атқарушы органының резервi

   064  Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сарапта-
маларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның 
ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  347   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәдениет және 
архивтер басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  348   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  349   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл 
шаруашылығы және ветеринария басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  351   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жер 
қатынастары басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  352   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен 
қаржыландырылатын  атқарушы ішкі істер органы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

  353   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық 
сақтау басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  354   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресур-
стар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  355   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  356   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы 
басқармасы

   012  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   013  Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 
органының резервi

    100 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағындағы 
табиғи және 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 жинау 
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 әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  357   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика 
және бюджеттік жоспарлау басқармасы

   003  Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сарапта-
маларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның 
ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   006  Жаңа бастамаларға арналған шығыстар
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  360   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім 

басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  362   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат 

басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  363   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тілдерді да-

мыту басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  364   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кәсіпкерлік 

және өнеркәсіп басқармасы
   007  Индустриялық-инновациялық  қызметті мемлекеттік қолдау 

шеңберінде іс-шараларды іске асыру
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  365   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет және 

қала құрылысы басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  367   Астана қаласының коммуналдық шаруашылық басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  369   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дін істері 

басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  371   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика 

және коммуналдық шаруашылық басқармасы
   018  «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық 

аймағының инфрақұрылымын дамыту
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  373   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс 

басқармасы
   026  Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамы-

ту бағдарламасы шеңберінде әлеуметтік-мәдени нысандарын 
сейсмикалық күшейту және күрделі жөндеу

   031  Әкімшілік ғимараттар кешенінің салу
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   043  Астана қаласының үлескерлер қатысқан аяқталмаған тұрғын үй 

объектілерін салуға қатысу үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капи-
талын ұлғайту

   045  Астана қаласы әкімдігі уәкілетті ұйымының «Самұрық-Қазына» 
ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ алдында қабылданған міндеттемелерін 
өтеу

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  374   Астана қаласының тұрғын үй басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  375   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл 

шаруашылығы басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  377   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жастар саяса-

ты мәселелері басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  380   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың туризм 

басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  381   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене 

шынықтыру және спорт басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  382   Астана қаласының тұрғын үй инспекциясы басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  383   Алматы қаласының Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы 

басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  384   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар 

көлігі басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту 
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау

  385   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың автомобиль 
жолдары басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту 

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  386   Астана қаласының энергетика басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  388   Алматы қаласының Мемлекеттік еңбек инспекциясы және көші-

қон басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
  390   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік 

сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  391   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жердiң пайда-

ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  393   Алматы қаласының кәсіпкерлік және индустриалды-

инновациялық даму басқармасы 
   001  Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік және 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 немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  394   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жер 
қатынастары және жердің пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  395   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен 
қамту, еңбек және әлеуметтік қорғау басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  396   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәдениет, 
мұрағаттар және құжаттама басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  397   Астана қаласының инвестициялар және даму басқармасы
   001  Халықаралық деңгейдегі жаңа астана ретінде Астана қаласының 

бәсекеге қабілеттілігінің тұрақты өсуін қамтамасыз ету және имиджін 
арттыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

   003  Ақпараттық жүйелер құру
   004  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   005  Астана қаласының инновация қызметінің дамуын камтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер
   006  «EXPO-2017» Дүниежүзілік көрмесін өткізуге дайындық
   007  Қызмет көрсету саласындағы мамандарды дайындау бойынша 

қысқамерзімді курстарды ұйымдастыру
   008  Индустриалдық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-

шаралар өткізу
   106  Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге  арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-
шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен  
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң сая-
си, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

  398   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық 
мүлік және мемлекеттік сатып алу басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  399   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың туризм және 
сыртқы байланыстар басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  451   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды іске асыру

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  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 

және 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 немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  453   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және 
бюджеттік жоспарлау бөлімі

   003  Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сарапта-
маларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның 
ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   007  Жаңа бастамаларға арналған шығыстар
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  454   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және 

ауыл шаруашылығы бөлімі
   033  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер бой-

ынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
   034  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   035  Моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу - кәсіпкерлікке 

оқыту
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  455   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және 

тілдерді дамыту бөлімі
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  456   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  457   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді 

дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

(Жалғасы. Басы 18-22-беттерде) 
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   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  458   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомо-
биль жолдары бөлімі

   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды 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 немесе 

ұлғайту
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  459   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және 

қаржы бөлімі
   008  Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-

экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сарапта-
маларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік 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 
және 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 немесе 
ұлғайту

   019  Жаңа бастамаларға арналған шығыстар
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  460   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 

шаруашылығы, ветеринария және жер қатынастары бөлімі
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу жөніндегі шараларды 
іске асыруда ауылдық округтарды жайластыру мәселелерін шешу 
үшін іс-шараларды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  461   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика, қаржы 

және кәсіпкерлік бөлімі 
   009  Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-

экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сарапта-
маларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның 
ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   010  Жаңа бастамаларға арналған шығыстар
   011  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы 

органының резерві 
    100 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағындағы табиғи 

және 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

   012  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   036  Моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу - кәсіпкерлікке 
оқыту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 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 жәрдемдесу бойынша шараларды 
іске іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  463   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары 

бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  464   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
   041  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  465   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру 

және спорт бөлімі
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды іске асыру

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  466   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімі

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
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 әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  467   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

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 әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  468   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала 

құрылысы бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  469   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
   035  Моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу - кәсіпкерлікке 

оқыту
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  470   Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді 

дамыту бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
  471   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене 

шынықтыру және спорт бөлімі
   041  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  472   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет 

және қала құрылысы бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

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 әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  473   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды іске асыру

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  474   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 
шаруашылығы және ветеринария бөлімі

   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  475   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл 

шаруашылығы және ветеринария бөлімі
   033  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер бой-

ынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
   035  Моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу - кәсіпкерлікке 

оқыту
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 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 жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау

  478   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  479   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспек-

циясы бөлімі 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  480   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) туризм бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  482   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және 

туризм бөлімі
   033  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер бой-

ынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
   034  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   035  Моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу - кәсіпкерлікке 

оқыту
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  483   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды 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 немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  485   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі 

және автомобиль жолдары бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  486   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, 

сәулет және қала құрылысы бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  487   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-комму-

налдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды 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 немесе 

ұлғайту
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  489   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік актив-

тер және сатып алу бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  490   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолда-
ры бөлімі

   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды 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 немесе 

ұлғайту
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  491   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй 

қатынастары бөлімі
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  492   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі,  автомобиль 
жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды 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 немесе 

ұлғайту
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  493   Ауданың (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, 

өнеркәсіп және туризм бөлімі
   033  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін кредиттер бойынша 

пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
   034  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   035  Моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу - кәсіпкерлікке 

оқыту
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  494   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және 

өнеркәсіп  бөлімі
   033  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер бой-

ынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
   034  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   035  Моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу - кәсіпкерлікке 

оқыту
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  495   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі

   043  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды 
іске 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 немесе 

ұлғайту
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  496   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспек-

циясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі
   043  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды 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 немесе 

ұлғайту
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 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 жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды 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 немесе 

ұлғайту
   085  Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  498   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары 

және ауыл шаруашылығы бөлімі
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды іске асыру

   042  Моноқалаларды ағымдағы жайластыру
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  499   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал 

актілерін тіркеу бөлімі 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  623   Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбай-

лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі
   120  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  694   Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы
   008  Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының объектілерін 

салу және реконструкциялау
  700   Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ре-

сурстары басқармасы

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  701   Облыстың кәсіпкерлік, сауда және туризм басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   067  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін банктердің кредиттері 

бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау және кепілдік беру
   068  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  718   Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту 
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  719   Облыстың ветеринария басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  723   Облыстың кәсіпкерлік, индустриялды-инновациялық даму және 

туризм басқармасы
   004  Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 

шеңберінде іс-шаралар іске асыру
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   067  Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін банктердің кредиттері 

бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау және кепілдік беру
   068  Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  724   Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  725   Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 

басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау 
  727   Облыстың экономика басқармасы
   003  Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-

экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сарапта-
маларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның 
ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   008  Жаңа бастамаларға арналған шығыстар
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  728   Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензи-

ялау басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  729   Облыстың жер инспекциясы басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  730   Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоныр» кешеніндегі 

арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  731   Облыстың ветеринариялық бақылау басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  733   Облыстың мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік 

басқармасы 
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  734   Облыстың тілдерді дамыту, архивтер мен құжаттама 

басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  735   Облыстың сыртқы байланыстар және туризм басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  736   Облыстың жұмылдыру даярлығы және азаматтық қорғау 

басқармасы
   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау
  800   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария және 

ветеринариялық бақылау бөлімі
   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды іске асыру

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  801   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, 
әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу 
бөлімі 

   040  Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды іске асыру

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  802   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене 
шынықтыру және спорт бөлімі

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

  803   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және 
дін істері бөлімі

   065  Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

   096  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

14     Борышқа  қызмет көрсету
 1    Борышқа 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 бой-
ынша борышына қызмет көрсету 

  274   Облыстың мемлекеттік активтер және сатып алу басқармасы
   012  Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету
    100 Қарыздар бойынша сыйақылар және өзге де төлемдер төлеу
    101 Қарыздарды орналастырғаны үшін комиссиялық төлем
  299   Облыстың экономика және қаржы басқармасы
   004  Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету
    100 Қарыздар бойынша сыйақылар және өзге де төлемдер төлеу
    101 Қарыздарды орналастырғаны үшін комиссиялық төлем
   016  Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен 

қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу бой-
ынша 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 бой-
ынша 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 боры-
шына қызмет көрсету

  459   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және 
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 боры-
шына қызмет көрсету 

  461   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика, қаржы 
және кәсіпкерлік бөлімі 

   013  Жергiлiктi атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету
    100 Қарыздар бойынша сыйақылар, өзге де төлемдердi төлеу
    101 Қарызды орналастырғаны үшін комиссиялық төлемдер
   014  Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар 

бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша боры-
шына қызмет көрсету 

15     Трансферттер
 1    Трансферттер
  217   Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
   097  Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан тартылған қаражаттың 

бір бөлігін қайтару
    100 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферт 

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  Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 

трансферттерді қайтару
   017  Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы 

трансферттерді қайтару
   024  Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың 

төмен тұрған  деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байла-
нысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   026  Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен 
тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

   029  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне  әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қатер төндiретiн табиғи және техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлар туындаған жағдайда жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар іс-шаралар жүргізуге  берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

   030  Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байла-
нысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   049  Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жалпы 
сипаттағы трансферттерды қайтару

   051  Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер
   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 және қаржы басқармасы
   006  Бюджеттік алып коюлар
   007  Субвенциялар
   011  Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы 

трансферттерді қайтару
   017  Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы 

трансферттерді қайтару
   024  Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың 

төмен тұрған  деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байла-
нысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   026  Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен 
тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

   029  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне  әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қатер төндiретiн табиғи және техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлар туындаған жағдайда жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар іс-шаралар жүргізуге  берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

   030  Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байла-
нысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   049  Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жалпы 
сипаттағы трансферттерды қайтару

   051  Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер
   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  Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 
трансферттерді қайтару

   007  Бюджеттік алып коюлар
   016  Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы 

трансферттерді қайтару
   017  Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байла-

нысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   024  Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың 
төмен тұрған  деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байла-
нысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   029  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне  әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қатер төндiретiн табиғи және техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлар туындаған жағдайда, жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар іс-шаралар жүргізуге  берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

   049  Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жалпы 
сипаттағы трансферттерды 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  Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 

трансферттерді қайтару
   007  Бюджеттік алып коюлар
   016  Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы 

трансферттерді қайтару
   020  Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байла-

нысты жоғары тұрған бюджеттерге берлетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   024  Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың 
төмен тұрған  деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байла-
нысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   049  Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жалпы 
сипаттағы трансферттерды қайтару

   051  Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер
   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 және 
қаржы бөлімі

   006  Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 
трансферттерді қайтару

   007  Бюджеттік алып коюлар
   016  Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы 

трансферттерді қайтару
   020  Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байла-

нысты жоғары тұрған бюджеттерге берлетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   024  Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың 
төмен тұрған  деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байла-
нысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   049  Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жалпы 
сипаттағы трансферттерды қайтару

   051  Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер
   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

  461   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика, қаржы 
және кәсіпкерлік бөлімі 

   015  Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 
трансферттерді қайтару

   016  Бюджеттік алып коюлар
   017  Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы 

трансферттерді қайтару
   018  Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байла-

нысты жоғары тұрған бюджеттерге берлетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   019  Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың 
төмен тұрған  деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байла-
нысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   049  Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жалпы 
сипаттағы трансферттерды қайтару

   051  Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер
   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
  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 және сатып алу басқармасы
   013  Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу
    025 Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша
    026 Қарыз шарттары бойынша
  299   Облыстың экономика және 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 және 

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
  461   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика, қаржы 

және кәсіпкерлік бөлімі 
   020  Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет алдындағы 

борышын өтеу
   021  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 бөлінген мақсатқа сай пайдаланылмаған 

бюджеттік кредиттерді қайтару

Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 8 жел
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14495 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 18-23-беттерде) 


