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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 19 маусым                №379               Астана, Үкімет Үйі

«Білім беру саласындағы лицензиарларды айқындау 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 
21 қарашадағы № 934 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Білім беру саласындағы лицензиарларды айқындау туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 21 қарашадағы № 934 қаулысына (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы 2015 ж., № 57-58, 468-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мыналар:
1) Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Білім жəне ғылым 

саласындағы бақылау комитеті жоғары білімнің білім беру бағдарламалары, жоғары оқу 
орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары, діни білім беру бағдарламалары 
бойынша білім беру саласындағы қызметті лицензиялауды жүзеге асыру жөніндегі 
лицензиар;

2) Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі Білім жəне 
ғылым саласындағы бақылау комитетінің аумақтық білім саласындағы бақылау 
департаменттері бастауыш білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары, жал-
пы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары, негізгі орта білімнің жал-
пы білім беретін оқу бағдарламалары, техникалық жəне кəсіптік білімнің білім беру 
бағдарламалары, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша 
білім беру саласындағы қызметті лицензиялауды жүзеге асыру жөніндегі лицензиарлар;

3) осы қаулыға қосымшаға сəйкес өтініш берушінің Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сəйкестігі бөлігінде білім беру қызметімен айналысуға 
лицензия беруді келісетін мемлекеттік органдар болып айқындалсын.»;

көрсетілген қаулыға қосымша осы қаулыға қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда 
жазылсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 19 маусымдағы
№379 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 21 қарашадағы
№ 934 қаулысына қосымша

Өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарына сəйкестігі бөлігінде білім беру қызметімен айналысуға лицензия 

беруді келісетін мемлекеттік органдар
Р/с
№

Мемлекеттік
орган

Лицензия-
ланатын 

қызмет түрі

Лицензияланатын 
кіші қызмет түрі

Лицензиар

1 2 3 4 5
1. Қазақстан 

Республикасы 
Денсаулық 
сақтау 
министрлігінің 
Қоғамдық 
денсаулық 
сақтау комитеті

Білім беру 
қызметі

Жоғары білімнің білім 
беру бағдарламалары

Қазақстан 
Республикасы 
Білім жəне 
ғылым 
министрлігінің 
Білім жəне 
ғылым 
саласындағы 
бақылау комитеті

Жоғары оқу орнынан 
кейінгі білімнің білім 
беру бағдарламалары
Діни білім беру 
бағдарламалары

2. Қазақстан 
Республикасы 
Денсаулық 
сақтау 
министрлігінің 
Қоғамдық 
денсаулық 
сақтау комитеті

Білім беру 
қызметі

Бастауыш білімнің 
жалпы білім беретін 
оқу бағдарламалары

Қазақстан 
Республикасы 
Білім жəне ғылым 
министрлігі Білім 
жəне ғылым 
саласындағы 
бақылау комитетінің 
аумақтық білім 
саласындағы 
бақылау 
департаменттері

Жалпы орта білімнің 
жалпы білім беретін 
оқу бағдарламалары
Негізгі орта білімнің 
жалпы білім беретін 
оқу бағдарламалары
Техникалық жəне 
кəсіптік білімнің білім 
беру бағдарламалары
Орта білімнен кейінгі 
білімнің білім беру 
бағдарламалары

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 2 маусым             №183             Астана қаласы

Сұйытылған мұнай газын ішкі нарықта көтерме саудада 
өткізудің шекті бағасын бекіту туралы 

«Газ жəне газбен жабдықтау туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 9 қаңтардағы 
Заңы 6-бабының 7) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қазақстан Республикасының iшкi нарығында сұйытылған мұнай газын көтерме саудада 
өткiзудiң 2017 жылғы 1 шілдеден бастап 30 қыркүйекті қоса алған кезеңге арналған шектi 
бағасы қосылған құн салығын есепке алмағанда, тоннасына 34 319 теңге (отыз төрт мың үш 
жүз он тоғыз теңге) мөлшерiнде бекітілсін.

 2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Газ өнеркəсібін дамыту департаменті 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:  

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

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

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімдік баспа басылымдарына жіберуді;

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

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

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

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

Қазақстан Республикасының 
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрі _______________ Т. Сүлейменов
20 маусым 2017 жыл 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 22 мау-
сымда  Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15243 
болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 28 ақпан              №176              Астана қаласы
 

«Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, 
қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және 

көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы

«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
Қазақстан Республикасы Кодексінің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған «Өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, 
қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға жəне көмуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалар бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен: 

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

баспасөз басылымдарына жəне «Əділет» ақпараттық – құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 
жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интер-
нет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Е.ДОСАЕВ

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау жəне  Энергетика министрі
əлеуметтік даму министрі  _________________ В.ШКОЛЬНИК
_________________ Т.ДҮЙСЕНОВА 2015 жылғы 31 наурыз
2015 жылғы 30 наурыз

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің
 2015 жылғы 28 ақпандағы №176 бұйрығымен бекітілген

 
«Өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, 

залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға жəне көмуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалар

1. Негізгі ережелер
1. Осы «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйек-

тегі Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан əрі – Кодекс) 144-бабының 6-тармағына сəйкес 
əзірленген санитариялық қағидалар Өндірістік объектілердегі өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын, 
қатты тұрмыстық қалдықтар мен медициналық қалдықтарды жинауға, пайдалануға, 
қолдануға, жиналуына, айналымына, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға жəне 
көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды (бұдан əрі - Санитариялық 
қағидалар) айқындайды.

2. Осы Санитариялық қағидаларда мынадай анықтамалар пайдаланылды:
1) ағызу станциялары – елді мекендердің кəріз тартылмаған аудандарынан сұйық 

қалдықтарды кəріз желілеріне жинауға жəне ағызуға арналған құрылыстар;
2) ассенизациялау алқабы, жер жырту алқабы - елді мекеннің шегінен тыс сұйық 

қалдықтарды жинау жəне залалсыздандыру үшін арнайы бөлінген аумақ;
3) жоспарлы-тұрақты тазарту - қалдықтарды белгіленген жиілікпен жинау жəне жою бой-

ынша іс-шаралар жүйесі;
4) жерді рекультивациялау – белгілі мақсатта пайдалану үшін бұзылған жерлерді, оның 

ішінде бұз ылған жерлердің кері əсері нəтижесінде өз құндылығын толық немесе ішінара 
жоғалтқан жер телімдерін қалпына келтіруге, сондай-ақ қоршаған орта жағдайын жақсартуға 
бағытталған іс-шаралар кешені; 

5) коммуналдық қ алдықтар – елді мекендерде, оның ішінде адамның тіршілік етуінің 
нəтижесінде қалыптасқан тұтыну қалдықтары, сондай-ақ құрамы мен қалыптасу сипаты бой-
ынша оларға жақын өндіріс қалдықтары;

6) қалдық сақтау қоймасы – радиоактивті, уытты жəне қалдық деп аталатын, басқа да пай-
далы қазбалардың төгілген қалдықтарын сақтауға немесе көмуге арналған арнайы ғимараттар 
мен жабдықтар кешені.

7) қалдықтар сыныптауышы - қалдықтарды сыныптау нəтижелері қамтылған, қолданбалы 
сипаттағы ақпараттық-анықтамалық құжат;

8) қалдықтарды есепке алу – қалдықтардың сандық жəне сапалық сипаттамасы мен олар-
ды қолдану əдістері туралы ақпарат жинау жəне ұсыну жүйесі;

9) қалдықтарды жою – қалдықтарды көму жəне жою бойынша операциялар;
10) қалдықтарды жинау - қалдықтарды одан əрі кəдеге жарату немесе жою мақсатында 

оларды сұрыптауды қамтитын қалдықтарды арнайы бөлінген орындарға немесе объектілерге 
шығаруға, жинауға жəне орналастыруға байланысты қызмет; 

11) қалдықтарды залалсыздандыру - механикалық, физикалық-химиялық немесе 
биологиялық өңдеу жолымен қалдықтардың қауіпті қасиеттерін азайту немесе жою;

12) қалдықтарды кəдеге жарату - қалдықтарды қайталама материалдық немесе 
энергетикалық ресурстар ретінде қолдану;

13) қалдықтарды көму - қалдықтарды шектеусіз мерзім бойы оларды қауіпсіз сақтау үшін 
арнайы белгіленген орындарда қалдықтарды жинау;

14) қалдықтарды қайта өңдеу – қалдықтардан шикізаттарды жəне (немесе) одан əрі тау-
арларды немесе басқа өнімдер өндірісінде (дайындауда) пайдалыналынатын басқа матери-
алдарды алуға, сондай-ақ олармен жұмыс істеуді жеңілдету, көлемін азайту немесе қауіпті 
қасиеттерін азайту мақсатында қасиеттерін өзгертуге  бағытталған, сұрыптауды қоса алғандағы 
физикалық, химиялық немесе биологиялық процесстер;

15) қалдықтарды орналастыру - өндірістік жəне тұрмыстық қалдықтарды сақтау немесе көму;
16) қалдықтарды сақтау - қалдықтарды кейіннен кəдеге жарату, қайта өңдеу жəне (немесе) 

жою үшін арнайы бөлінген орындарда жинау;
17) қалдықтарды тасымалдау - қалдықтарды олардың пайда болған немесе сақталған 

жерінен өңдеу, кəдеге жарату немесе жою орындарына немесе объектілеріне тасымалдау;
18) қалдықтардың қауіптілік сыныбы – бұл олардың түрі мен қауіптілігін (уыттылығын) 

анықтайтын қалдықтардың сандық сипаттамасы;
19) қалдықтардың сыныптамасы - оларды қоршаған орта мен адамның денсаулығы үшін 

қауіптілігіне сəйкес қалдықтардың деңгейлерге жатқызу тəртібі;
20) қалдықтардың түрі – шығу тегіне, қасиеттеріне жəне қалдықтардың сыныптауышы 

негізінде анықталған жұмыс істеу технологияларына сəйкес жалпы белгілері бар қалдықтар 
жиынтығы;

21) қалдықтармен жұмыс істеу - қалдықтардың пайда болуының алдын алуға жəне 
азайтуға, есепке алу мен бақылауды қоса алғанда, сондай-ақ қалдықтарды жинауға, өңдеуге, 
кəдеге жаратуға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға (жинақтауға) жəне жоюға бай-
ланысты іс-қимылдар;

22) қалдықтармен жұмыс істеу шаруашылығын консервациялау - қалдықтарды тасымалдау 
мен олардың қалдықтарды сақтау орындарына орналастыру жұмыстарын уақытша тоқтату. 
Бұл кезде қалдықтармен жұмыс істеу шаруашылығы мен қалдықтарды сақтау орындарының 
имараттарын қоршаған ортаға теріс əсерін болдырмау үшін оқшау орналастырады; 

23) қалдықтармен жұмыс істеу шаруашылығын жою (көму) – қалдықтарды тасымалдау 

мен олардың қалдықтарды сақтау орындарына орналастыру жұмыстарын тоқтату. Бұл кезде 
қалдықтармен айналысатын шаруашылықтың барлық ғимараттары мен имараттарын жою 
қажет, ал қалдықтарды сақтау орны қоршаған ортаға əсер етпейтіндей оқшаулануы қажет.

24) қалдықтармен жұмыс істеу объектілері - қалдықтарды жинау, сақтау, өңдеу, кəдеге 
жарату, жою, залалсыздандыру жəне көму үшін пайдаланылатын орындар немесе объектілер;

25) қатты тұрмыстық қалдықтар – қатты түрдегі тұрмыстық қалдықтар;
26) қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған полигондар - қатты тұрмыстық қалдықтарды 

оқшаулауға жəне залалсыздандыруға арналған арнайы құрылыстар;
27) қауіпсіз қалдықтар – қауіпті қасиеттері жоқ қалдықтар;
28) қауіпті қалдықтар – құрамында бір немесе бірнеше қауіпті қасиеттерге (уыттылық, жа-

рылу қауіпті, радиоактивтілік, өрт қауіпті, реакциялық қабілеті жоғары) ие зиянды заттар бар 
жəне дербес немесе басқа заттармен байланысқа түскен кезде қоршаған ортаға жəне адам 
денсаулығына тікелей немесе əлеуетті қауіп тудыруы мүмкін қалдықтар;

29) қауіпті химиялық заттар - дербес немесе басқа заттармен байланысқа түскен кезде 
қоршаған ортаға жəне адам денсаулығына тікелей немесе əлеуетті қауіп тудыра алатын 
қасиеттерге ие заттар;

30) қоныстану аумағы - тұрғын үй, қоғамдық (қоғамдық-іскерлік) жəне рекреациялық 
аймақтарды, сондай-ақ инженерлік жəне көлік инфрақұрылымдарының жекелеген бөліктерін, 
басқа да орналастырылуы мен қызметі арнаулы санитариялық-қорғаныш аймақтарын та-
лап ететіндей əсер етпейтін басқа да объектілерді орналастыруға арналған елді мекен 
аумағының бір бөлігі;

31) мамандандырылған кəсіпорындар - қалдықтарды жинауды, пайдалануды, қолдануды, 
залалсыздандыруды, тасымалдауды, сақтауды жəне көмуді жүзеге асыратын ұйымдар;

32) медициналық қалдықтар - медициналық қызметтерді көрсету жəне медициналық ма-
нипуляциялар жүргізу процесінде пайда болатын қалдықтар;

33) медициналық қалдықтарды көму - зиянды заттардың қоршаған ортаға түсуінің алдын 
алуға бағытталған жəне осы медициналық қалдықтарды пайдалану мүмкіндігін болдырмай-
тын, залалсыздандырылған медициналық қалдықтарды кейін қайта алу ниетінсіз оларды 
топыраққа қауіпсіз орналастыру;

34) өлген малды көметін орын - арам өлген не шарасыздықтан сойғаннан кейін малдардың 
өлекселерін залалсыздандыруға жəне көмуге арналған құрылыс;

35) өндіріс қалдықтары - өндіріс процесінде пайда болған жəне өздерінің тұтынушылық 
қасиеттерін толық немесе ішінара жоғалтқан шикізаттың, материалдардың, өзге де бұйымдар 
мен өнімдердің қалдықтары;

36) өндірістік объект - адамның тіршілік ету ортасына жəне денсаулығына əсер ету көздері 
болып табылатын процестерді, жабдықты жəне технологияны пайдалана отырып, жүзеге асы-
рылатын өнімді шығарумен, жұмыстарды орындаумен жəне қызмет көрсетумен байланысты 
шаруашылық қызмет объектісі;

37) радиоактивті қалдықтар – құрамында саны мен қоюлығы жағынан атомдық энергияны 
пайдалану саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген радиоактивті 
заттар үшін регламенттелген мəндерден артық радиоактивті заттары бар қалдықтар;

38) сарқынды сулар - өндірістік немесе тұрмыстық қажеттілікке пайдаланылған жəне 
олардың бастапқы құрамын немесе физикалық қасиеттерін өзгерткен қосымша қоспалары (ла-
станулары) бар сулар. Елді мекендер мен өндірістік кəсіпорындар аумақтарынан атмосфералық 
қалдықтар түскенде, көшелерді суарғанда немесе олардан кейін аққан сулар, пайдалы 
қазбаларды қазу кезінде түзілген сулар да сарқынды сулар болып табылады.

39) санитариялық-қорғаныш аймағы (бұдан əрі - СҚА) - арнаулы мақсаттағы аймақтарды, 
сондай-ақ елді мекендегі өнеркəсіп ұйымдары мен басқа да өндірістік, коммуналдық жəне 
қоймалық объектілерді жақын маңдағы қоныстану аумақтарынан, тұрғын үй-азаматтық 
мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардан оларға қолайсыз факторлардың əсер етуін азайту 
мақсатында бөліп тұратын аумақ;

40) санитариялық тазарту – елді мекенде халықтың тіршілік əрекеті нəтижесінде пайда 
болатын қалдықтарды жинау, жою жəне залалсыздандыру мақсатындағы іс-шаралар жүйесі;

41) сұйық қалдықтар – сарқынды суларды қоспағанда, кез келген сұйық күйдегі қалдықтар;
42) тұтыну қалдықтары - тұтыну немесе пайдалану процесінде пайда болған азық-

түліктердің, бұйымдардың жəне өзге де заттардың қалдықтары, сондай-ақ өздерінің 
тұтынушылық қасиеттерін толық немесе ішінара жоғалтқан тауарлар (өнімдер);

2. Өндірістік объектілердегі қалдықтарды жинауға, пайдалануға, қолдануға, 
залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға жəне көмуге қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар
3. Өндірістік объектілерде өндіріс қалдықтарын жинау жəне уақытша сақтау (орналастыру) 

қалдықтардың қауіптілік деңгейіне (уыттылық дəрежесіне) сəйкес келетін арнайы өнеркəсіптік 
алаңдарда өткізіледі. Қалдықтардың жиналуына қарай, олардың қауіптілік сыныбына (уыттылық 
дəрежесіне) сəйкес əрбір қалдықтар топтарына арналған ыдысқа жинайды.

Жеке жəне заңды тұлғалар қалдықтармен жұмыс істеумен байланысты кəсіпорындарды, 
ғимараттарды, құрылыстарды, имараттарды жəне басқа да объектілерді пайдалану кезінде 
қоршаған ортаға, денсаулыққа, жеке жəне/немесе заңды тұлғалардың мүлкіне зиян келтіретін 
немесе зиян келтіру қаупі бар қалдықтармен жұмыс істеуге байланысты апаттар туындағанда 
немесе қауіп болғанда, дереу халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшесіне хабарлауға міндетті.

4. Қалдықтарды сақтау орнынан (өндірістік алаң) тұрғын аумаққа дейін, коммуналды жəне 
өндірістік нысандарға дейінгі СҚА өлшемдері Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес 
бекітілетін санитариялық қағидаларға сəйкес айқындалады.

5. Өндіріс қалдықтары қауіптілік дəрежесі бойынша мынадай 5 қауіптілік сыныбына бөлінеді:
1-сынып - төтенше қауіпті;  4-сынып - қауіптілігі аз;
2-сынып - қауіптілігі жоғары; 5-сынып - қауіпсіз.
3-сынып - қауіптілігі орташа;
6. 1-қауіптілік сыныбының қалдықтары тұмшаланған ыдыста (болат бөшкелер, контейнер-

лер) сақталады. Толуына қарай қалдықтар салынған ыдысты болат қақпақпен жабады, қажеті 
болған кезде электрлі газбен дəнекерлейді жəне қауіпті қасиеттерін көрсете отырып, қауіпті 
қалдықтары бар ораулардың таңбалауын қамтамасыз етеді.

7. 2-қауіптілік сыныбының өндіріс қалдықтары агрегаттық күйіне сəйкес полиэтилен 
қаптарда, пакеттерде, бөшкелерде жəне зиянды заттардың (ингридиенттердің) таралуына 
кедергі болатын ыдыстардың басқа да түрлерінде сақталады.

8. 3-қауіптілік сыныбының өндіріс қалдықтары жайылтпай сақтауды қамтамасыз ететін, 
тиеу-түсіру жұмыстарын орындауға мүмкіндік беретін жəне зиянды заттардың таралуын бол-
дырмайтын ыдыста сақталады.

9. 4-қауіптілік сыныбының өндіріс қалдықтары өнеркəсіптік алаңдарда конус тəрізді үйінді 
түрінде ашық сақталады, сол жақтан олар автотиегішпен автокөлікке тиеледі жəне кəдеге жа-
рату жəне көму орындарына жеткізіледі. 4-қауіптілік сыныбының өндіріс қалдықтарын тұтыну 
қалдықтарымен бірге соңғысын көметін жерлерде біріктіруге немесе оқшауланатын материал 
немесе аумақтағы жоспарлы жұмыстар ретінде пайдалануға жол беріледі.

10. Сұйық жəне газ түріндегі қалдықтар тұмшаланған ыдыста сақталады жəне кəсіпорын 
аумағынан бір тəулік ішінде шығарылады немесе оны залалсыздандыруды өнеркəсіптік 
объектіде жүргізеді.

11. Қатты, оның ішінде сусымалы қалдықтар контейнерлерде, пластик, қағаз пакеттерде 
немесе қаптарда сақталады жəне олардың жиналуы бойынша шығарылады.

12. Қалдықтарды уақытша сақтауға арналған өнеркəсіптік алаңды кəсіпорынның аумағында 
ық жағына орналастырады. Алаңды қатты жəне уытты (қалдықтарды) заттарды өткізбейтін 
материалмен жабады, тазарту құрылыстары жағына қарай құйылыс құрылғысы жəне еңісі бар 
төсеніш төсейді. Алаң бетінде жиналған суларды жалпы жауын-шашын бұрғышына бағыттауға 
жол берілмейді. Алаң бетінде жиналған сулар үшін уытты заттармен жұмыс істеуді, тазалауды 
жəне оларды залалсыздандыруды қамтамасыз ететін арнайы тазарту құрылыстары көзделеді. 
Алаңда қалдықтарды атмосфералық жауын-шашынның жəне желдің əсерінен қорғау көзделеді.

13. Өндіріс қалдықтарын сақтайтын орындарда стационарлық немесе жылжымалы тиеу-
түсіру механизмдері қарастырылады.

14. Өнеркəсіптік алаң аумағындағы қалдықтардың жол берілетін мөлшерін кəсіпорын 
қауіптілік деңгейі бойынша қалдықтарды сыныптау негізінде айқындайды.

15. Қалдықтарды сақтайтын алаңдардағы қоршаған ортаның жағдайын бақылау өндірістік 
объектінің өндірістік зертханасында аккредиттелген зертхананы тарта отырып, жүзеге асы-
рылады.

16. Өндірістік объектілер алаңдарында қалдықтарды жинау мен сақтау жағдайлары 
қалдықтарды орналастыру нормативтерінің жобаларымен айқындалады.

Ерекшелік ретінде мынадай жағдайларда:
1) оларды толық кəдеге жарату мақсатында қалдықтарды кейін технологиялық циклде 

пайдалану кезінде;
2) қалдықтарды кəдеге жаратуға жіберу кезінде;
3) қалдықтарды шығаратын көлік құралдары уақытша жоқ болғанда арнайы табиғатты 

пайдалану объектісі болып табылмайтын қалдықтарды үш айдан артық мерзімде жинау мен 
уақытша сақтауға жол беріледі.

17. Өнеркəсіп алаңдарын қалдықтарды арнайы салынған шлам, шлак, күл жинағыштар, 
қалдықтарды уақытша жинауға жəне сақтауға арналған алаңдар мен үйінділер болған жағдайда, 
қалдықтарды жинауға жəне сақтауға жол беріледі. 

18. 1 жəне 2 қауіптілік сыныбының өндіріс қалдықтарын халықтың санитариялық-эпиде-
мио логиялық саламаттылығы саласындағы қолданыстағы заңнамаларға сəйкес халық-
тың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган 
ведомствосының аумақтық бөлімшесінің көлікке санитариялық-эпидемиологиялық қоры-
тындысы бар болғанда, осы үшін арнайы жабдықталған көлік құралдарында тасымалданады.

19. Тасымалданатын қалдықтардың мөлшері көліктің жүк көлеміне сəйкес келеді. Өндіріс 
қалдықтарын тасымалдау кезінде оларды толтыру, тасымалдау, тиеу жəне түсіру орындарында 
қоршаған ортаны ластауға жол берілмейді.

20. 1-ден 3-дейін қауіптілік сыныбының қалдықтарын тиеуге, тасымалдауға жəне 
түсіруге байланысты барлық процестер механикаландырылады. Жартылай сұйық (паста 
тəрізді) қалдықтарды тасымалдауға арналған көлік ағызуға арналған шлангы құрылғысымен 
жабдықталады.

21. Қатты жəне шаң тəрізді қалдықтарды тасымалдаған кезде көлік қорғаныш қабықшамен 
немесе жабын материалымен жабдықталады.

22. Шаң тəрізді қалдықтарды барлық кезеңде: тиеу, тасымалдау, түсіру кездерінде 
ылғалдайды.

23. 1 жəне 2-қауіптілік сыныбының өндіріс қалдықтарын тасымалдау кезінде кəсіпорынның 
көлікті басқарушы адамынан жəне жүкке жауапты персоналынан басқа бөтен адамдардың 
болуына жол берілмейді.

24. Қалдықтарды шикізат ретінде қолданатын кəсіпорындарда технологиялық үдерістерді 
автоматтандыруды жəне механикаландыруды қамтамасыз етеді.

25. Кəдеге жарату алдында қауіпті қалдықтар қалдықтардың уыттылық деңгейіне байла-
нысты залалсыздандыруға жатады.

26. Өндіріс қалдықтарын (3 жəне 4-қауіптілік сыныбы) залалсыздандыру үшін өндіріс 
қалдықтарының бір бөлігін тиісті кəсіпорындарда тұтыну қалдықтарымен бірге өңдеу жəне 
өндіріс қалдықтарының бір бөлігін ҚТҚ полигонында жинақтау тəсілдері қолданылады. 
Уытты өндіріс қалдықтарын (1 жəне 2-қауіптілік сыныбы) залалсыздандыруды уытты өндіріс 
қалдықтарын көму полигондарында жүзеге асырады.

27. Суда ерімейтін уытты ингредиенттері бар 2 жəне 3-қауіпсіздік сыныбының қатты 
жəне шаң тəрізді қалдықтарын көмуді өндіріс қалдықтары полигондарында жүзеге асы-
рады. Қазаншұңқырларда қалдықтарды төгуді қабаттап тығыздау арқылы жүргізеді. 
Қазаншұңқырлардағы қалдықтардың ең жоғары деңгейі жоспарланған белгіден төмен, 
қазаншұңқырлар аумағына іргелес кемінде 2 метр (бұдан əрі - м) болуы көзделеді.

Қазаншұңқырларды жабдықтау кезінде қазаншұңқырларға іргелес аумақ енінің кемінде 8 
м болуы көзделеді. Топырақтың сүзгілеу коэффициенті тəулігіне 6-10 метрден (бұдан əрі - м/
тəу) аспағанда көмуге рұқсат етіледі.

28. Шаң тəрізді қалдықтарды көмуді осы қалдықтардың желмен таралуын болдырмауға 
кепілдік беретін іс-шараларды ескере отырып, қазаншұңқырларда жүргізеді. Көмудің тəуліктік 
жұмыс алаңы ең аз болуы тиіс. Қазаншұңқырларға шаң тəрізді қалдықтарды əрбір тиегеннен 
кейін оларды қалыңдығы кемінде 20 сантиметр (бұдан əрі - см) топырақпен оқшаулайды.

29. Суда еритін уытты заттары бар 2-3-қауіптілік сыныбының қатты жəне паста тəрізді 
қалдықтарын көмуді түбі мен бүйір қабырғаларын қалыңдығы 1 м балшық қабатымен 
тығыздалған жəне полиэтилен қабықшадан жасалған қорғаныш қалқамен оқшауланған 
қазаншұңқырларда жүзеге асырылады.

30. Қазаншұңқырдың көмілген учаскесін топырақтың тығыздалған қабатымен жабады, оның 
үстінен қазаншұңқырдың қалған бөлігін толтыру үшін қалдықтарды тасымалдау жүзеге асыры-
лады. Қалдықтарды топырақтың тығыздалған қабатымен тасымалдағанда оны бұзбауы тиіс.

31. Нашар еритін уытты заттары бар бірінші қауіптілік сыныбының қалдықтарын көмген 
кезде олардың топыраққа жəне жер асты суларына көшуін болдырмау бойынша мынадай 
шаралар қолданады:

1) қазаншұңқырлардың түбі мен бүйір қабырғаларын сүзгілеу коэффициенті 10 м/тəу аспай-
тын кемінде бір метр балшық қабатымен қымтау;

2) қосылған жерлерді битум, гудрон немесе басқа да су өткізбейтін материалдар құю арқылы 
қазаншұңқырлардың түбіне бетон плиталар төсеу жəне қабырғаларын бекіту.

32. Бірінші қауіптілік сыныбына жататын, суда еритін қалдықтарды көму қазаншұнқырларда 
болат контейнерлерде немесе бетон қораптарға салынатын, оларды толтырғанға дейін жəне 
одан кейін тұмшалануын екі рет бақылай отырып, қабырғаларының қалыңдығы кемінде 10 
миллиметр (бұдан əрі - мм) баллондарда жүргізеді.

33. Қалдықтармен толтырылған қазаншұңқырларды қалыңдығы 2 м тығыздалған топырақ 
қабатымен оқшаулайды, содан кейін гудроннан, тез қатаятын шайырдан, цементті гудроннан 
жасалған су өткізбейтін жабынмен жабады.

34. Су өткізбейтін жабындар жəне тығыздалған қабаттар қазаншұңқырларға іргелес 
аумақтардан шығып тұрады. Су өткізбейтін жабындар қазаншұңқырлардың габаритінен 2-2,5 
м шығып тұрады жəне көрші тұрған қазаншұңқырлар жабындарымен түйістіріледі. Түйіскен 
жерлер қазаншұңқырлар бетіндегі жауын-шашын жəне еріген суларды арнайы буландыратын 
алаңға жинауға жəне шығаруға мүмкіндік беретіндей етіп жасалады.

35. Қазаншұңқырлардың оқшаулайтын жабындарын, су бұратын арналарын жабдықтау 
бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды, оларды толтыру тəсілін əр нақты жағдайда учаскенің 
бедері мен гидрогеологиялық жағдайлардың болуын ескере отырып шешеді.

36. Жағуға жататын өндіріс қалдықтарын жою кезінде жұмыс режимі 1000-1200 градус 
Цельсий температурада (бұдан əрі - 0С) жұмыс істейтін пештерді пайдаланады. Полигонға 
ауыр металдар мен заттарды алудың тиімді əдістері əзірленген өндіріс қалдықтарын, өңдеуге 
жататын радиоактивті қалдықтарды, мұнай өнімдерін қабылдауға жол берілмейді.

37. 1-3 - қауіптілік сыныбының сұйық қалдықтарын полигонға шығару алдында паста тəрізді 
қоюға айналдырады. Қалдықтарды сұйық күйінде көмуге жол берілмейді.

38. Санитариялық-қорғау аймағын ескере отырып, кең байыту кəсіпорынның өзінде де 
(бірыңғай өнеркəсіп алаңдарында), сол сияқты одан əртүрлі қашықтықта орналасқан түрлі 
дербес аймақтарда (шеттетілген) қалдық сақтау қоймаларын орналастырылады.

39. Қалдық қоймасы орналасқан ауданда оның айналасына қажетті көлемдегі санитариялық 
қорғаныш аймағын ұйымдастыру мүмкіндігін көздейді. Оның орналасатын орнын ауданды жəне 
кəсіпорынды дамытудың перспективалық жоспарымен ұштастыру қажет. 

40. Қалдық сақтау қоймаларын халық шаруашылығында мəні бар ірі өзен мен көлдерге 
(1000 м кем) тікелей жакын жерде сумен жабдықтау көзі болып табылатын сулы қабаттардың 
беткі жайылу орындарында, сондай-ақ келешекте даму перспективасымен 50 мыңнан аса 
тұрғыны бар қалаларда (Санитариялық қорғаныш аймақтың өлшеміне сəйкес) орналастыруға 
жол берілмейді. 

41. Қалдық сақтау қоймасы кəсіпорын аумағында орналастырылған кезде оның өндірістік, 
əкімшілік жəне кəсіпорынның тұрмыстық ғимаратының санитариялық қорғау аймақтары 
өлшемінің тең жартысы болатын, бірақ 500м ден жақын емес арақашықтықта орналасты-
рылады.

42. Қалдық сақтау қоймасын:
- ауыз су бас тоғанынан  жəне балық аулау шаруашылығынан төмен;
- жиналатын қалдықтардың төменгі деңгейінен 2 м кем емес деңгейде жерасты суларының 

көтерілуі кезінде су сіңбей жатып қалатын (қалдық сақтау қоймасын пайдалануға берген кез-
де судың көтерілуін ескере отырып) сүзгіштігі төмен (саз, саздақ, тақтатас) жер телімдерінде 
орналастырылады. Таңдалған жердің гидрогеологиялық жағдайы қолайсыз болған жағдайда 
жерасты суларының деңгейін төмендететін іс-шараларды қарастыру керек.

43. Қалдық сақтау қоймасын көму алдында оны жер жұмысына қажетті техниканы 
пайдалануға болатындай жағдайға дейін құрғату шаралары жүргізіледі.

44. Жұмысы өтелген қалдық сақтау қоймасы аймағын кез келген халық шаруашылығы 
мақсатында пайдалануға жол берілмейді. СҚА аумағында тұрғын үй, балалар мекемелері, 
əлеуметтік-мəдени жəне тұрмыстық қызмет көрсету объектілері құрылысын жүргізуге, сондай-
ақ дем алу, спортпен айналысу орындарын орналастыруға жол берілмейді.

45. Егер көмілген қалдық сақтау қоймасы елді мекеннен, өндірістік кəсіпорындардан не-
месе жер алқаптарынан 2 км дейін қашықтықта орналастырылса, онда биіктіктігі 2 м кем емес 
темірбетонды жиынтықтан жасалған қоршау көзделеді. Қоршау табиғи жағдайда топырақ беті 
мен тоған бойындағы гамма сəулелену қуаты сағатына 0,3 микро Зиверт аспаған жағдайда, 
қалдық қоймасынан 30 м қашықтықта орналасуы тиіс. Егер қалдық сақтау қоймасы елді мекен-
нен 2 км астам қашықтықта орналасса, қоршау темірбетонды бағанаға екі қатар тікенекті сымды 
орау арқылы құрастырылады. Елді мекеннен жəне көлік жолдарынан 5 км астам қашықтықта, 
халық шаруашылығына жарамсыз жерлерде (таулы аймақ, шөлейт жəне т.б.) орналасқан 
қалдық сақтау қоймасы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының келісімімен қоршалмайды. Қалдық сақтау 
қоймасының маңайында тиісті ескертпелер мен тыйым салынған жазулар қойылады.

46. Көмілген қалдық сақтау қоймасына паспорт толтырылады, онда көмудің аяқталу уақыты, 
көму бойынша іс-шаралардың қысқаша сипаттамасы, жобаны орындаған ұйым, көмуді жүзеге 
асырған кəсіпорын, көмілген объектіні қадағалауға алған ұйым, жұмыстың аяқталғаны бойын-
ша санитариялық-дозиметриялық бақылау деректері жəне де көмілген объекті мен іргелес 
аумаққа салынған шектеулер көрсетіледі.

3. Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға, пайдалануға, қолдануға, 
залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға жəне көмуге қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар
47. Елді мекен аумағында қалдықтарды жинау, пайдалану, қолдану, залалсыздандыру, 

тасымалдау, сақтау жəне көмуді арнайы кəсіпорындар жүзеге асырады. Шағын елді мекен-
дерде ҚТҚ жинайтын, шығаратын жəне көму орындарын қадағалайтын арнайы кəсіпорындар 
болмаған жағдайда жергілікті атқарушы органдары қызметінің бақылауымен жəне қызмет 
етуімен қалдықтарды өз бетімен шығаратын орындар ұйымдастырылады. 

48. Инфекциялық стационарларды қоспағанда, оның ішінде туберкулезге қарсы, 

тері-венерологиялық, қоғамдық тамақтану, сауда, жалпы білім беру, санаторийлік-курорт 
ұйымдары объектілердің тағам қалдықтары қақпағы бар ыдыстарға жиналады, салқын-
датылатын үй-жайларда немесе тоңазытқыш камераларда сақталады. Инфекциялық стацио-
нар лардың, оның ішінде туберкулезге қарсы, тері-венерологиялық, тағам қалдықтарын 
қоспағанда, тағам қалдықтарын малға азық ретінде пайдалануға жол беріледі.

49. Елді мекендерде (иеліктегі үйлердің, ұйымдардың, мəдени-бұқаралық мекемелердің, 
демалыс аймақтары аумақтарында) көлік кіретін жерлері бар, қалдықтарды жинауға арналған 
контейнерлерді орналастыру үшін арнайы алаңдар бөлінеді. Алаңға қатты жабын жабылады 
жəне үш жағынан 1,5 м кем емес биіктіктегі қоршау орнатылады.

50. ҚТҚ жинауға арналған контейнерлерді қақпақпен жабдықтайды. Елді мекендерде, 
уақытша қоныстарды (вахталық поселкелер, стационарлық емес объектілер мен имараттар) 
қоспағанда, контейнер алаңдарын тұрғын жəне қоғамдық ғимараттардан, ұйымдардан, спорт 
алаңдары мен халық демалатын орындардан 25 м аспайтын қашықтықта орналастырады.

51. Контейнерлердің есептелген мөлшері қалдықтардың нақты жиналуына сəйкес келуі тиіс.
Орнатылатын контейнерлердің санын есептеу контейнерлерді пайдаланатын халықтың 

саны, қалдықтардың жиналу нормасы, олардың сақталу мерзімі ескеріле отырып жүргізіледі.
Контейнерлерде қалдықтарды сақтау мерзімін 0 0С температурада жəне одан төмен 

болғанда, 3 тəуліктен, температура плюс болғанда 1 тəуліктен асыруға жол берілмейді.
52. ҚТҚ жинау үшін абаттандырылған тұрғын үй қорында контейнерлерді, жеке меншік үй 

иелігінде қақпағы бар еркін құрылымдағы ыдыстарды пайдалануға жол беріледі.
53. Орталықтандырылған сумен жабдықтау жəне кəріз жүйелеріне қосылған тұрғын 

объектілердің, ұйымдар мен кəсіпорындардың аумағында қоқыс жинауға арналған аулалық 
қондырғыларды, қоқыс төгуге арналған шұңқырлар мен алаңдарды салуға жəне қайтадан 
жабдықтауға жол берілмейді.

54. Сұйық тұтыну қалдықтарын жинау су өткізбейтін орны жəне жер беті бөлігінде нəжісті 
бөлуге арналған қақпағы мен торы бар қоқыс төгетін шұңқырларда жүзеге асырылады. Аулалық 
дəретхана бар жерлерде қоқыс төгетін шұңқырлардың ортақ болуына жол беріледі.

55. Кəрізі жоқ аулалық жəне қоғамдық дəретханаларды тұрғын мен қоғамдық ғимараттардан, 
балалар ойнайтын алаңдардан жəне дем алатын орындардан кем дегенде 25 м қашықтыққа, 
құдықтан, бұлақ көзінен кем дегенде 50 м қашықтыққа алшақтатады.

56. Көп қабатты тұрғын үй құрылысы аудандарындағы ҚТҚ алаңының шетінен 1,5 м 
радиустағы контейнер алаңына іргелес аумақта қажеттілігіне қарай жоспарлы-тұрақты та-
зарту жүргізеді.

57. Қалдықтарды тасымалдауға арналған көліктердің санын салынып жатқан учаскенің іс 
жүзінде дамуын жəне нақты елді мекеннің жергілікті жағдайларын ескере отырып анықтайды.

58. Көлік құралдарын жууға арналған алаңды шаруашылық аймағынан тыс жерде ор-
наластырады. Алаңда салқын су тартылған жуу бөлімшесі қарастырылады. Таза жəне лас 
контейнерлердің жəне полигонға келетін қоқыс тасымалдайтын көліктердің көлік ағындылары 
жекешелендіріледі жəне бірікпеуі тиіс.

59. Су құбыры суы жоқ болғанда контейнерлерді жуу сыртқы ауа температурасының плюс 
50С-ден жоғары болғанда су себетін машиналармен жүзеге асырылады.

60. Контейнерлер мен көлік құралдарын жуған шайынды сулар булану үшін карталарға 
жіберіледі немесе ҚТҚ-ды ылғалдандыру үшін пайдаланылады.

61. Полигоннан шығатын жерде қоқыс тасымалдайтын көліктердің дөңгелектерін 
залалсыздандыруға арналған дезинфекциялайтын бетон ванна орнатады. Ваннаның ұзындығы 
кемінде 8 м, ені 3 м, тереңдігі 0,3 м болуы қарастырылады.

62. Полигонның барлық аумағының периметрі бойынша жеңіл қоршау, тереңдігі 2 м астам 
кептіретін траншея немесе биіктігі 2 м аспайтын топырақ үйінділерін орнатады.

4. Медициналық қалдықтарды жинауға, пайдалануға, қолдануға, 
залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға жəне көмуге қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар
63. Медициналық қалдықтар (бұдан əрі - МҚ) қауіптілік дəрежесі бойынша мынадай 5 

қауіптілік сыныбына бөлінеді:
А сыныбы - ҚТҚ ұқсас қауіпті емес медициналық қалдықтар;
Б сыныбы - қауіпті (эпидемиологиялық) медициналық қалдықтар;
В сыныбы - төтенше (эпидемиологиялық) қауіпті медициналық қалдықтар;
Г сыныбы - құрамы бойынша өнеркəсіп қалдықтарына ұқсас токсикологиялық қауіпті 

медициналық қалдықтар;
Д сыныбы - радиоактивті медициналық қалдықтар;
64. Денсаулық сақтау объектілерінде медициналық қалдықтарды сорттау жəне уақытша 

сақтау үшін пайдаланылатын үй-жайлар Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітетін 
«Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 
санитариялық қағидаларына сəйкес көзделеді.

65. Медициналық қалдықтарды тасымалдауды жүзеге асыратын адамдар оларды көлік 
құралына тиеген сəттен бастап белгіленген орында қабылдағанға дейін олармен қауіпсіз 
жұмыс істеу шараларын сақтаулары қажет.

Медициналық қалдықтарды жинау, қабылдау жəне тасымалдау бір рет қолданылатын па-
кеттерде, ыдыстарда, қауіпсіз кəдеге жарату қораптарында (бұдан əрі - ҚКЖҚ), контейнерлерде 
жүзеге асырылады. Медициналық қалдықтардың əр сыныбы үшін контейнерлер, ыдыстар мен 
пакеттер əртүрлі бояумен таңбаланады. Контейнерлердің құрылымы су өткізбейтін болуы керек, 
бөтен адамдардың олардың ішіндегісімен жанасуларын болдырмау қажет.

66. Медициналық қалдықтарды қолмен нығыздауға жəне медициналық қалдықтарды жина-
уды, сұрыптауды жеке қорғаныш құралынсыз жүзеге асыруға жол берілмейді.

67. Б сыныбындағы медициналық қалдықтар арнайы қондырғыларда: газбен тазала ғыш-
тары бар жағу қондырғыларында (инсинераторларда) немесе залалсыздандыру қондырғы-
ларында (автоклавтарда) залалсыздандырылады. Медициналық қалдықтардың жағу өнімдері 
мен залалсыздандырылған қалдықтар А сыныбының медициналық қалдықтарына айналып, 
ҚТҚ ретінде көміледі.

68. Пайдаланылған шанышқылы жəне басқа да өткір заттар (инелер, қауырсын тəрізді 
құралдар, ұстаралар, ампулалар) алдын ала сұрыпталмастан кəдеге жаратылатын ҚКЖҚ-
на қабылданады.

69. Жұқпалы емес науқастардың операциялық бөлімшелерінің органикалық қалдықтары 
(ағзалар, тіндер) Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітетін «Коммуналдық 
объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық 
қағидаларына сəйкес бейіттердің арнайы бөлінген орындарында көмуге жатады.

70. Пайдаланылған люминесцентті шамдар, құрамында сынабы бар аспаптар мен 
жабдықтар сақтау мен тасымалдау кезінде сынуын болдырмайтын тығыз жабылатын ыды-
старда тасымалданады жəне сақталады.

71. Г сыныбының медициналық қалдықтарын көму қауіпті қалдықтарға арналған поли-
гондарда, олар залалсыздандырылған жағдайда ҚТҚ полигондарында жүзеге асырылады.

72. Медициналық қалдықтарды тасымалдауға су өткізбейтін жабық кузовпен жабдықталған, 
дезинфекциялық оңай өңделетін көлік құралында көлікке халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қолданыстағы заңнамаларға сəйкес 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган 
ведомствосының аумақтық бөлімшесінің санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар 
болғанда жол беріледі.

73. Медициналық қалдықтарды түсіргеннен кейін көлік құралы жуылады, дезинфекцияла-
нады жəне таза күйінде ұсталады.

74. Медициналық қалдықтарды Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітетін СҚА 
белгілеу бойынша Санитариялық қағидаларына сəйкес СҚА мөлшері есебімен орналасқан ар-
найы қондырғыларда (залалсыздандырылмаған «Б» сыныбындағы МҚ жəне «В» сыныбындағы 
барлық МҚ) жағу көзделеді. Арнайы қондырғылары жоқ объектілер мен елді мекендер 
аумағында медициналық қалдықтарды жағуға тыйым салынады. 

75. Медициналық қалдықтарды термиялық тəсілмен залалсыздандыру (жағу) медициналық 
қалдықтарға термиялық əсер ету жолымен 800-10000С төмен емес температурада жүргізіледі.

76. Медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға қалдықтардың сыныбы мен көлемі 
көрсетілген, денсаулық сақтау объектісінің жауапты тұлғасы қол қойған ілеспе актісі бар 
болғанда қабылданады.

77. Медициналық қалдықтарды қабылдау қапталған күйде, арнайы журналда сапалық жəне 
сандық есепке алуды жүргізе отырып жүзеге асырылады.

78. Медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға арналған арнайы қондырғыны 
дайындаушының техникалық құжаттамасына сəйкес орналастырылады жəне пайдаланылады.

79. Медициналық қалдықтарды көму мен кəдеге жарату объектілеріндегі сұрыптауға жəне 
уақытша сақтауға арналған бөлменің алаңы 12 шаршы метрден (бұдан əрі -м2) кем болма-
уы тиіс жəне ішке сору-сыртқа шығару желдеткішімен, биологиялық қалдықтарды сақтауға 
арналған тоңазытқыш жабдығымен, жекелеген стеллаждармен, медициналық қалдықтар бар 
пакеттерді жинауға арналған контейнерлермен, таразымен, ыстық жəне суық су келтірілген 
раковинамен, бактерицидті шаммен жабдықталады. Əр үй-жайда ыдыстарды жууға,  сақтауға 
жəне залалсыздандыруға арналған жағдайлар жасалады. Қызмет көрсететін персонал үшін 
жеке арнайы киім бөлінеді.

80. Медициналық қалдықтарды уақытша сақтауға арналған үй-жайдың едені, қабырғасы, 
төбесі жуу жəне дезинфекциялау құралдарына төзімді материалдардан жасалады.

81. Негізгі үй-жайлардан басқа персонал үшін алаңы кемінде 6 м2 үй-жайлар, жинау 
мүкаммалына, жуу жəне дезинфекциялау құралдарына, жуатын айналым ыдысына арналған 
ауданы кемінде 4 м2 қойма бөлінеді.

82. Жуу бөлмесі ағынды салқын жəне ыстық су келтірілген ваннамен немесе еденге 
түсетін кранмен жабдықталады. Персоналдың жеке гигиена қағидаларын сақтауы үшін қолды 
жууға жəне кептіруге арналған құралдармен жарақталған, салқын жəне ыстық су келтірілген 
раковина бөлінеді.

83. Медициналық қалдықтарды жинау, залалсыздандыру, тасымалдау, сақтау жəне 
көмумен айналысатын жұмысшылар Кодекстің 155-бабының 4-тармағына сəйкес бекітетін 
«Міндетті медициналық тексеріп-қарау өткізілетін зиянды өндірістік факторлардың, кəсіптердің 
тізбесіне» жəне «Міндетті медициналық тексеріп-қарауды өткізу қағидаларына» сəйкес алдын 
ала (жұмысқа түсер алдында) жəне кезеңдік медициналық тексерілуден өтеді. 

84. Медициналық қалдықтарды көму орындарында мынадай жеке гигиена талаптары 
сақталады:

1) жұмыс қорғаныш бетпердесімен, экрандармен, бір рет пайдаланылатын резеңке немесе 
латекс қолғаптармен жүзеге асырылады;

2) жұмыс орнында темекі шегуге жəне тамақ ішуге жол берілмейді;
3) жұмыс арнайы киімде жүзеге асырылады;
4) шкафтарда жеке жəне арнайы киімдер бөлек сақталады.

5. Полигондардың құрылысына, күтіп-ұстауға жəне пайдалануға қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

85. Өндіріс қалдықтарын көмуге арналған полигон үшін у   часкенің көлемі қалдықтардың 
20-25 жыл бойы жиналу мерзіміне қарай белгіленеді. 

86. Полигонға арналған орындарды бөлек, құрылыстан бос, желденетін, жауын-шашын, 
еріген жəне тасқын сулар баспайтын, инженерлік шешімдердің орындалуына жол беретін, 
елді мекендердің жəне жаппай демалу, шаруашылық сумен жабдықтау, минералды көздер, 
ашық су қоймалары жəне жер асты сулары орналасқан аймақтардың ықтимал ластануын 
болдырмайтын аумақтарда көзделеді.

87. Полигонды: басым бағыттағы желді ескере отырып, елді мекендердің ық жағында, өзен 
ағысы бойынша шаруашылық-ауыз сумен жабдықтаудың су алу орындарынан төмен, ашық 
су қоймаларының су алу аймақтарынан, қыстау орларынан, балықтардың жаппай уылдырық 
шашу жəне семірту орындарынан төмен жəне шекарасынан тыс орналастырады. 

88. Полигонды жер асты сулары 20 м артық тереңдікте жатқан жəне сүзгілеу коэффициенті 
10 м/тəул жоғары емес өткізг іштігі аз жыныстармен жабылған учаскелерде орналастырады. 
Полигон түбінің негізін жер асты суларының ең жоғары негізгі тұрағынан кемінде 4 м орнала-
стырады. Қабырғалары мен түбі сумен оқшаулау арқылы орнатылады.

89. ҚТҚ полигондарының СҚА көлемі мен көгалдандыру Кодекстің 144-бабының 6-тармағына 
сəйкес бекітетін « Өндірістік объектілердің санитариялық-қорғаныш аймағын анықтау бойын-
ша санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сə йкес жүзеге 
асырылады.

90. Полигонды тұрғын үй құрылысының резервті, өндірістік объектілерді кеңейту аумақта-
рында, рекреациялық аймақтарда, өзендер алқабында, жыраларда, топырағы шөккен учаске-
лерде, карст процестері дамитын жерлерде, пайдалы қазбалар жатқан аумақтарда, жер асты 
ауыз су көздерінің қоректену аймағында орналастыруға жол берілмейді.

91. Полигон аумағының елді мекендер, өнеркəсіптік кəсіпорындар, ауыл шаруашылығы 
алқаптары мен су ағысы бағытына қарай еңісі 1,5%-дан аспауы тиіс.

92. Полигонның СҚА көлемі елді мекендерге жəне ашық су қоймаларына дейін, сондай-
ақ рекреациялық мақсатта қолданылатын объектілерге дейін кемінде 1000 м-ді құрайды. 

93. 4-қауіптілік сыныбының өндіріс қалдықтары шектеусіз қабылданады жəне оқшаулағыш 
материал ретінде пайдаланылады. Бұл қалдықтар сулы сығындыда ҚТҚ-дың сүзгі деңгейінде 
уытты заттардың (1 килограмм қалдыққа 1 литр су) болуымен, оттегіге биохимиялық қажеттілік 
(бұдан əрі – ОБҚ толық) көрсеткішімен жəне 1 литрге 300 миллиграмнан (бұдан əрі - мг/л) 
артық емес оттегіге химиялық қажеттілік (бұдан əрі - ОХҚ) көрсеткішімен сипатталады, 
фракцияларының көлемі 250 мм аспайтын біркелкі құрылымы болуы тиіс.

ҚТҚ полигонына шектеусіз қабылданатын жəне оқшаулағыш материал ретінде пайдаланы-
латын 4-қауіптілік сыныбының өндіріс қалдықтарының тізбесі осы Санитариялық қағидалардың 
1-қосымшасында келтірілген.

Полигонға шектеулі қабылданатын жəне бірге сақталатын 3-4 қауіптілік сыныбының өндіріс 
қалдықтарының тізбесі (ҚТҚ 1000 м3 арналған норматив) осы Санитариялық қағидалардың 
2-қосымшасында келтірілген.

Шектеулі мөлшерде қабылданатын жəне ерекше жағдайларды сақтай отырып жиналатын 
3-4 қауіптілік сыныбының өндіріс қалдықтарының тізбесі осы Санитариялық қағидалардың 
3-қосымшасында келтірілген.

94. Полигон аумағы екі аймаққа бөлінеді: ҚТҚ жинау аймағы жəне шаруашылық-тұрмыстық 
объектілерді орналастыру аймағы.

Жинау аймағын полигон əкімшілігі жасаған пайдалану картасының кестесіне сай, кезекпен 
қалдықтармен толтырылатын бөлек учаскелерге (карталарға) бөледі.

95. Полигон персоналы үшін тұрмыстық үй-жайлар қарастырылады. Тұрмыстық үй-жайлар 
құрамына тамақтануға арналған бөлме жəне арнайы киімдерді сақтауға арналған бөлме, ыстық 
жəне салқын су келтірілген санитариялық торап жəне себезгі бөлмесі көзделеді.

96. Өндіріс жəне тұтыну қалдықтарымен айналысатын жұмысшылар арнайы киім мен а р-
найы аяқ киіммен, жеке қорғаныш құралдарымен жұмыс істейді. 

97. Қатты жəне сұйық қалдықтарды жинаумен, кəдеге жаратумен, тиісті құрылыстарды 
пайдаланумен айналысатын персонал Кодекстің 155-бабының 4-тармағына сəйкес бекітетін 
«Міндетті медициналық тексеріп-қарау өткізілетін зиянды өндірістік факторлардың, кəсіптердің 
тізбесіне» жəне «Міндетті медициналық тексеріп-қарауды өткізіу қағидаларына» сəйкес жұмысқа 
түсер алдында алдын ала жəне кезеңдік медициналық тексерулерден өтеді. 

98. ҚТҚ полигонын ол толғаннан кейін қалпына келтіру/жою жбасына сəйкес жүргізіледі.
99. Полигонда түсетін қалдықтардың құрамына бақылау жəне есепке алу, қалдықтарды 

полигонның жұмыс істеп тұрған бөлігіне бөлу, қалдықтарды оқшаулау бойынша технологиялық 
цикл қамтамасыз етіледі.

100. ҚТҚ полигонына тұтыну қалдықтары мен өндіріс қалдықтарының кейбір түрлері (3 
жəне 4- қауіптілік сыныбы), сондай-ақ сыныбы тəжірибелік əдістермен анықталатын қауіпсіз 
қалдықтар қабылданады.

101. ҚТҚ бірге жинау үшін ылғалдылығы 85% аспайтын жарылысқа қауіпті емес жəне 
өздігінен тұтанбайтын өндіріс қалдықтары қабылданады. Сұйық жəне паста тəрізді қалдықтар 
ҚТҚ полигонына қабылданбайды.

102. Полигонда қалдықтар мен олардың мөлшері көрсетілген, қызмет көрсетілетін 
ұйымдардың тізімі (тізбесі) болады.

 103.  3 жəне 4 қауіптілік сыныбының өндіріс қалдықтары шектеулі мөлшерде қабылданады 
(қатты тұрмыстық қалдықтар массасының 30 %-нан асырмай) жəне сулы сығындыда ҚТҚ-ның 
сүзгі деңгейінде уытты заттардың болуымен жəне оттегінің ОБҚ20 жəне ОХҚ 400-5000 мг/л 
мəндерімен сипатталатын тұрмыстық қалдықтармен бірге жиналады.

104. Полигонға шығарылатын қалдықтардың əрбір партиясына өндірістік объектінің бас-
шылығы осы Санитариялық қағидалардың 4-қосымшасына сəйкес анықтама түрінде ресімдейді.

105. ҚТҚ полигондарына химиялық қалдықтар мен эпидемиялық қауіп тудыратын, ар-
найы құрылыстарда залалсыздандырылмаған қалдықтарды қабылдауға жол берілмейді. 
Радиоактивтілігі бар қатты, сұйық жəне паста тəрізді қалдықтарды залалсыздандыру мен 
көмуді арнайы полигондарда жүзеге асырады.

106. Өлген малдың, конфискаттардың, ет комбинаттарының өлекселер ін ҚТҚ полигонда-
рына қабылдауға жол берілмейді, оларды залалсыздандыру мал өлекселерін көмуге ар налған 
орындарда немесе кəдеге жарату зауыттарында жүргізіледі. 

107. Полигонда қалдықтарды залалсыздандыру үшін бурттарда далалық компостау əдісі 
пайдаланылады, жылына 120000 м3 ҚТҚ қабылдайтын полигондар үшін ҚТҚ-ды жинаудың 
траншея схемасын қолданады. Траншеялардың тереңдігі 3-6 м жəне ал жоғарғы жағының ені 
6-12 м болады. Траншеялар желдің жиі  соғатын бағытына перпендикуляр орналастырылады.

108. Траншеяларды қазу барысында алынған топырақ ҚТҚ толтырылғаннан кейін оларды 
жабуға пайдаланылады. 

109. Бір траншеяның ұзындығын оны толтырудың мынадай  уа қытын есепке ала отырып:
1) температура 00С жоғары болған кезеңде 1-2 ай бойы;
2) температура 00С-ден төмен болған кезеңде - топырақтың барлық тоңазу кезеңіне ор-

натады.
110. ҚТҚ-ды батпақты жердегі суларға жəне тасқын су басып кететін учаскелерге тікелей 

жинауға жол берілмейді. Мұндай учаскелерді ҚТҚ полигонына пайдаланғанға дейін оны жер 
беті немесе тасқын судың ең үлкен деңгейінен 1 м асатын биіктікке инертті материалдармен 
үйіп қояды. Үйген кезде су өткізбейтін экран жасайды. 1 м төмен тереңдікте жер асты суы болған 
жағдайда, жердің бетіне топырақты алдын ала кептіре отырып, оқшаулағыш қабат жасайды

111. Полигонның жасыл аймағында (периметрі бойынша) ҚТҚ-ның жер асты суларына 
əсерін есептеу үшін бақылау ұңғымалары орнатылады, олардың бірі жер асты суларының  
ағысы бойынша полигоннан жоғары, 1-2 ұңғыма полигоннан төмен жерде орналастырылады.

112. Полигонға жеткізілетін ҚТҚ мөлшерін есепке алуды осы арнайы журналда осы 
Санитариялық қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес пішін бойынша жүргізеді.

113. ҚТҚ-ды жинау кезінде жұмыс картасында қалдықтардың тығыздалған  қабатын 
қалыңдығы 2,0 м топырақпен немесе басқа инертті материалмен аралық немесе түпкілікті 
оқшаулау жүзеге асырылады. Жазық полигондарда қалдықтарды оқшаулауды жаз мезгілінде 
күн сайын, температура плюс 50С-тан төмен болғанда жинаған сəттен бастап 3 тəуліктен 
кешіктірмей жүргізеді.

114. Оқшаулау материалы ретінд е шлактар мен/немесе мынадай өндіріс қалдықтарын: əк, 
бор, сода, гипс, графит, асбоцемент, шифер қолданылады.

115. ҚТҚ-ды қоқыс тасымалдағыштардан түсіргенде жəне жинағанда қалдықтардың жеңіл 
фракцияларын жұмыс істеу үшін желдің басым бағытына перпендикуляр жылжымалы торлы 
қоршау орнатады. Ауысымына бір  реттен сиретпей жылжымалы қалқаншалармен ұсталатын 
қалдықтар жиналады жəне жұмыс картасының бетіне орналастырылады, үстіңгі жағынан 
топырақпен оқшаулайтын қабатпен тығыздалады

116. Жер асты жəне жерүсті жиналған ағындарды су қоймаларына бұратын айналма ар-
налар жүйелі түрде қоқыстан тазартылып отырады.

117. Полигонның аумағында ҚТҚ-ды жағуға жол берілмейді, ал олар өздігінен жанған 
жағдайда полигон персоналы өз күшімен сөндіреді.

118. Полигонды жабуды оны жобада көзделген биіктікте топырақпен жапқаннан кейін жүзеге 
асырады. Пайдалану мерзімі 5 жылдан кем полигондарда кейінгі қондыруды ескере отырып, 
көзделген тік белгіден 10 %-ға асыру процесінде жабуға жол беріледі.

119. Полигонды жабу алдында қалдықтардың соңғы қабатын топырақтың сыртқы оқшаулау 
қабатымен соңғы рет жабылады.

120. Сыртқы оқшалау қабатын түпкілікті жоспарлаған кезде полигонның шеттер іне қарай 
су ағатын еңістіктер орнатылады.

121. Полигонның сыртқы еңістерін бекіту полигонды пайдала нудың басынан бастап жəне 
биіктігінің ұлғаюына қарай жүргізіледі. Полигонның сыртқы еңістеріне арналған материал 
ретінде топырақ пайдаланылады.

122. Полигонның жоғарғы оқшалау қабатын қондыру полигон жабылғаннан кейін көзделген 
оны пайдалану шарттарымен анықталады. Жабық полигонды орман-саябақ кешенін, шаңғы 
спортына арналған төбе немесе төңіректі көзбен шолуға арналға н қарау алаңын салу үшін 
пайдаланған кезде сыртқы оқшалау қабатының қалыңдығы кемінде 0,6 м болуы көзделеді.

123. Полигон еңістерінің топырағын желмен ұшып кетуден немесе шайылудан қорғау 
үшін сыртқы оқшалау қабаты салынғаннан кейін оларды терраса түрінде көгалдандырады.

124. Қалпына келтірілетін полигонның аумағын күрделі құрылысқа пайдалануға жол берілмейді.
125. Істен шыққан карьерлер, жасанды жасалған қуыстар ла станған жауын-шашын жəне 

ағынды сулар жиналатын орын болып табылады. Осы аумақты шаруашылықта пайдалануға 
жарамды күйге келтіру үшін оны қалпына келтіру жүргізіледі.

126. Карьерлерді жəне басқа да жасанды жасалған қуыстарды, ҚТҚ-ды жəне 3 жəне 
4- қауіптілік сыныбы қалдықтарын пайдалана отырып, жабуға жол беріледі. Сондай-ақ, 
көму үшін Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітетін «Өндірістік объектілердің 
санитариялық қорғау аймақтарын белгілеу бойынша санитариялық-эпидемиологиялық талап-
тар» санитариялық қағидаларға сəйкес есептелген СҚА анық тай отырып, белгіленген жерлер-
де пайдалануға жол беріледі. Қалдықтардың кез келген түрлерін пайдалану кезінде олардың 
морфологиялық жəне физикалық-химиялық құрамын анықтайды. Тамақ қалдықтарының, өсімдік 
өнімдері қалдықтарының жалпы мөлшері 15%-дан аспауы ти іс. Қ алдықтарды орналастыруға 
арналған негіз қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған полигонды жобалау, пайдалану жəне 
қалпына келтіру бойынша белгіленген тəртіп талаптарын қанағаттандыруы тиіс.

127. Қалпына келтірілетін карьерге арналған СҚА-ның мөлшерін ҚТҚ-дың қоқыс тиеу стан-
цияларына арналған СҚА-ның мөлшеріне тең мөлшерде қабылдайды жəне жақ ын орналасқан 
тұрғын үй құрылысынан кемінде 100 м құрайды. Қалпына келтірілетін карьердің қоршауы 
жəне жұмысты орындауды қамтамасыз етуге арналған уақытша шаруашылық-тұрмыстық 
объектілері болады.

128. ҚТҚ полигоны мен өндіріс қалдықтарын көму полигонында технологиялық бақы лауды 
кəсіпорын - полигон иесі немесе аккр едиттелген зертхана өткізеді. Зертхана атмосфера-
лық ауаның, ашық су қоймалары суының, полигонның жұмыс аймағындағы жəне СҚА 
шекарасындағы жер асты суларының ластану жағдайына бақылауды қамтамасыз етеді.

129. Өндірістік (зертханалық) бақылауды жер асты сулары ағысы бойынша полигоннан 
жоғары жəне төмен, сондай-ақ полиго ннан жоғары жер асты су көздерінде жəне полигоннан 
төмен су бұру арналарында жүзеге асырылады.

130. Полигонның істен шыққан учаскелері үстіндегі жəне СҚА шекарасындағы 
атмосфералық ауа сынамаларын қоспалардың болуына талдауларды тоқсан сайын жүргізед і. 
Анықталатын көрсеткіштердің көлемі мен сынамалар көлемі ке зеңділігін полигонды өндірістік 
бақылау жобасында негіздейді. Атмосфералық ауа сынамаларын талдау кезінде метан, 
күкіртті сутегі, аммиак, көміртегі тотығы, бензол, үш хлорметан, төрт хлорлы көміртек, хлор-
бензол анықталады.

131. Өндіріс қалдықтарын көму полигонында қалдықтардағы бақыланатын зиянды заттар 
тізбесі қалдықтар құрамына байланысты болады.

132. СҚА шекарасында атмосфераның РЕШШ-дан артық ласта нуы жəне жұмыс аймағында 
РЕШШ-дан артық екені анықталғанда ластану деңгейін төмендету бойынша шаралар 
қабылданады.

133. Өндірістік бақылау жүйесі полигонның ықтимал əсер ету аймағындағы топырақтың 
жағдайына бақылауды  қамтиды. Топырақтың сапасын химиялық (ауыр металдар, нитрит-
тер, нитраттар, гидрокарбонаттар, органикалық көміртегі, рН, цианидтер, қорғасын, сынап, 
күшəланың болуы), микробиологиялық (жалпы бактериологиялық сан, коли-титр, прот ей 
титрі), паразитологиялық (гельминт жұмыртқалары) жəне радиологиялық көрсеткіштер бой-
ынша бақылайды. 

134. СҚА мен ағызу станцияларының СҮ көлемі Кодекстің 144-бабының 6-тармағына 
сəйкес бекітетін «Өндірістік объектілердің санитариялық-қорғаныш аймағын анықтау бойынша 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сəйкес белгіленеді.

135. Радиоактивті қалдықтармен жұмыс тарды ұйымдастыру жəне жүргізу кезінде Кодекстің 
144-бабының 6-тармағына сəйкес бекітетін «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талап-
тары басшылыққа алынуы тиіс. Ағызу станциясына арналған учаскені тұрғын жəне қоғамдық 
ғимараттар мен құрылыстарға қатысты желдің ық жағына орналастырады. Жер учаскесінің 
көлемі 1 м3 су ағынының 0,2 гектар есебінен анықталады. 

136. Вакууммен толтырылған автоцистернадан сұйық қалдықтарды төгуді қабылдау 
құрылғыларына алу тармақтары арқылы жүргізеді.

137. Сұйық қалдықтарға су 1:1 есебінен қосылады, қатты қоспаларды қоқыс үгітетін 
қондырғыларда ұсатып кəрізге жібереді, ал олар болмаған жағдайда ҚТҚ-ды залалсыздандыру 
үшін бөлінген орындарға күнделікті шығарады.

138. Кəріздері жоқ елді мекендерде қатты жəне сұйық қалдықтар бөлек жиналады. Сұйық 
қалдықтар су өткізбейтін шұңқырларға жиналады жəне ассенизация алқаптарына немесе жер 
жырту алқаптарына ассен изациялау көлігімен шығарылады.

139. Ассенизация алқаптарын ыңғайлы кіретін жолдары бар қоныстану аймағының шека-
раларынан кемінде 1000 м арақашықтықта орнатады.

140. Алқаптард ы жазғы жəне қысқы аумақтарға, бөлек учаскелерге (карталарға) бөледі. 
Сұйық қалдықтарды жер жыртылған беттерге төгеді жəне жерді 20 см тереңдікте жыртады. 
Қысқы учаскелерді күзден бастап жыртады жəне қыста төгеді, ал көктемде учаске кепкеннен 
кейін қайта жыртады.

141. Ассенизация алқаптарында техникалық дақылдарды себуге жол беріледі жəне оларды 
көкөніс дақылдарын себуге пайдалануға жол берілмейді.

142. Жер жырту мен ассенизация  алқаптары қоршалады, көлік жууға арналған алаңдарды 
белгілейді. Жұмысшыларға арналған үй-жай жарықпен жəне сумен қамтамасыз етіледі.

«Өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, 
залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға жəне көмуге қойылатын

 санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларға 1-қосымша

Қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына шектеусіз 
қабылданатын жəне оқшаулау материалы ретінде пайдаланылатын 4-қауіптілік 

сыныбының (уыттылық дəрежесі бойынша) өндіріс қалдықтарының 
Тізбесі

№ р/с Қалдықтар түрі
1 Алюминий силикатты шлам СБ-Г-43-6
2 Асбестцемент сынықтары
3 Асбестцемент ұнтағы
4 Бентонит қалдықтары
5 Кальций карбидін өндірудің істен шыққан графиті
6 В-6 витаминін өндірудің құрамында гипсі бар қалдықтары
7 Қайнайтын əк, əктас, сөнгеннен кейінгі шлам
8 Химиялық тұндырылған бордың қатты қалдықтары
9 Істен шыққан брикеттер түріндегі алюминий тотығы

10 Кремний тотығы (ПВХ жəне AlCl3 өндіргенде)
11 Паратит қалдықтар
12 Натрий сульфаты тұздарының қоспасы
13 Селикагель (уытты емес газдарды кептіру адсорберлерінен)
14 Сүзгі престердің шламдары селикагель өндірісі
15 Соданың түйіршіктелген шламы
16 CaSO4 түрінде дистилденген сода-цемент өндірісінің қалдығы
17 Құрамында ауыр металдар жоқ қалыптағы өзекті қоспалар
18 Химиялық суды тазалау жəне суды жұмсарту шламдары
19 Ағынды сулардың хлорлы-натрий тұнбалары
20 Стандартты емес хлорлы əк
21 Шифер өндірісінің қатты қалдықтары
22 ЖЭО, көмірмен, шымтезекпен, тақта таспен немесе тұрмыстық қалдықтармен 

жұмыс істейтін қазандықтар шлактары
23 Тегістеу материалдары
24 Құрылыс қалдықтары: құрылыс топырағы, бетонның, ерітінділердің қалдықтары, 

ПГС, сынған кірпіштер, керамикалық бұйымдардың, саманның, саздың қалдықтары 
жəне т.б.

«Өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға,
 залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға жəне көмуге қойылатын

 санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларға 2-қосымша

Полигонға шектеулі қабылданатын жəне қатты тұрмыстық қалдықтармен бірге 
сақталатын 3 жəне 4 қауіптілік сыныбының (уыттылық дəрежесі бойынша) 

өндіріс қалдықтарының тізбесі (қатты тұрмыстық қалдықтардың 1000 м3 арналған 
нормативтер)

№
р/с

Қалдықтар түрі Қатты тұрмыстық қалдықтардың 
1000 м3-не тоннамен алғандағы 
өндіріс қалдықтарының шекті 

мөлшері
1 2 3
1 Сірке ангидриді өндірісінің текше қалдықтары 3
2 Резит қалдықтары (қатты формальдегид шайыры) 3
3 Көпіретін полистирол пластиктері өндірісінің қатты 

қалдықтары 
10

№
р/с

Қалдықтар түрі Қатты тұрмыстық қалдықтардың 
1000 м3-не тоннамен алғандағы 
өндіріс қалдықтарының шекті 

мөлшері
Электрмен оқшаулау материалдары өндірісі кезіндегі қалдықтар:

1 Электротехникалық парақты гетиннакс Ш-8,0 10
2 Жабысқақ таспа ЛСНПЛ-0,17 3
3 ПНП полиэтилен түтікше 10
4 Шыны лакты мата ЛСЭ-5 3
5 Шыны мата Э2-62 3
6 Электротехникалық парақты текстолит Б-16,0 10
7 Фенопласт 03-010-02 10

Суспензиялық, эмульсиялық өндірістің қатты қалдықтары:
1 Акрилнитрол немесе метилметал крилат бар сти-

рол сополимерлері
3

2 Полистирол пластиктері 3
3 Акрилонитрилбутадиенстирол пластиктері 10
4 Полистиролдар 3

«Өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға,
 залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға жəне көмуге қойылатын

 санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларға 3-қосымша

Шекті мөлшерде қабылданатын жəне ерекше жағдайларды сақтай отырып жиналатын 
3 жəне 4 қауіптілік сыныбының (уыттылық дəрежесі бойынша) өндіріс 

қалдықтарының тізбесі
№
р/с

Қалдықтар түрі Өнеркəсіп қалдық та-
рының шекті мөлшері 

(1000 м3 қатты 
тұрмыстық қалдықтар 

тоннасына)

Полигонда жинаудың немесе 
өнеркəсіптік

кəсіпорындарда дайындаудың 
ерекше
жағдайы

1 2 3 4
1 В-6 витамині өндірісінің 

белсендірілген көмірі
3 0,2 м аспайтын қабатпен салу

2 Ацетобутилатцеллюлоза 
қалдықтары

3 ылғалданған жағдайда 0,3 х 0,3 х 
0,3 м аспайтын мөлшерде бума-
мен сығымдау

3 Ағаш жəне үгінді жаңқалы 
қалдықтар

10 Өндірістік үй-жайларда едендер-
ге төсеуге кететін үгінділер бол-
мауы тиіс

4 Хром құрағы 3 0,2 м дейінгі қабатпен салу
5 Қайтарылмайтын

ағаш жəне қағаз ыдыстар
10 майға шыланған қағаздар бол-

мауы тиіс
6 Теріні алмастыратын 

қиындылар
3 0,2 м аспайтын қабатпен салу

7 Ағартылған жер 3 0,2 м аспайтын қабатпен салу
8 Фаолит шаңы 3 Ылғалды түрде қаптарға салу

«Өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға,
 залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға жəне көмуге қойылатын

 санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларға 4-қосымша
Нысан

Полигонға жіберілетін өндірістік қалдықтар туралы анықтама

Тіркеу № _______________
Қалдықтарды тапсырған кəсіпорынның атауы 
________________________________________________________________
Жіберілген күні_______________ машина № 
________________________________________________________________
Арнайы көлік шаруашылығымен немесе полигонмен шарт № 
________________________________________________________________
Қалдық түрлерінің атауы 
________________________________________________________________

Мөлшері: тоннамен___________________________________________м3

Қолдары:
Қалдықтарды тиеді 
_________________________________________________________________
Қалдықтарды полигонға тапсырды 
_________________________________________________________________
Қалдықтарды қабылдады 
__________________________________________________________________
Қабылданған күні 20 __ жылғы «_____» ___________
______________________________________________________
Қабылданбады (себебін көрсету) 
__________________________________________________________________
Анықтамаға бақылау талоны
(қалдықтарды тапсыратын кəсіпорынға беріледі) 
__________________________________________________________________
Қалдықтарды тапсырған кəсіпорынның атауы 
__________________________________________________________________
Қабылданған күні ______________________________________________
автомашина № _________________________________________________
Қалдықтардың түрі _____________________________ мөлшері т., м3____
Қалдықтарды қабылдаған адам 
__________________________________________________________________
Қалдықтарды тапсырған адам 
_________________________________________________________

(Соңы 14-бетте) 
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«Өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға,
 залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға жəне көмуге қойылатын

 санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларға 5-қосымша
Нысан

Қатты тұрмыстық қалдықтардың мөлшерін есепке алу журналы
Күні Ұйым анықтама-

сының тіркеу 
нөмірі

Қалдықтарды тиеп 
жіберген ұйымның 

атауы

Қалдық-
тардың 
түрі

Қалдықтардың мөлшері Картаның
нөмірітонна м3

1 2 3 4 5 6
       
       
       
       
       
       
       
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 5 ма-

мырдағы Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№10936 болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 28 ақпан              №177             Астана қаласы

«Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу 
және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және тұрмыстық 

қызмет көрсету жағдайларына қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 

санитариялық қағидаларын бекіту туралы 

«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
Қазақстан Республикасы Кодексінің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған «Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу жəне іске 
қосу, пайдалану кезінде еңбек жəне тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалар бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен: 

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

баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялануға 
жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интер-
нет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
Е.ДОСАЕВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау жəне
əлеуметтік даму министрі ___________ Т.Дүйсенова
2015 жылғы 31 наурыз

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы 
№177 бұйрығымен бекітілген

«Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу жəне іске қосу, пайдалану 
кезінде еңбек жəне тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. «Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу жəне іске қосу, пайдалану 

кезінде еңбек жəне тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары (бұдан əрі – Санитариялық қағидалар), 
«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
Қазақстан Республикасы Кодексінің 144-бабының 6-тармағына сəйкес əзірленген, құрылыс 
объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу жəне іске қосу, пайдалану кезінде еңбек жəне 
тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын талаптарды айқындайды.

2. Жұмыс беруші осы Санитариялық қағидалар талаптарына жауап беретін еңбек жағдайын 
үнемі қолдауды қамтамасыз етеді. Жұмыс орындарында (жұмыс аймақтарында) зиянды 
өндірістік факторлардың рұқсат етілген шекті деңгейлері мен шоғырлануын сақтау мүмкін 
болмаған жағдайда, жұмыс беруші жұмыскерлерді жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз 
етеді жəне «уақытпен қорғану» қағидатын басшылыққа алады. 

3. Осы Санитариялық қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылды: 
1) құрылыс-монтаж жұмыстары – мыналарды:
жер жұмыстарын жəне топырақтағы арнаулы жұмыстарды;
ғимараттар мен құрылыстарды (оның ішінде көпірлер, көлік эстакадалары, тоннельдер 

мен ме трополитендер, жол құбырлары, құбыр жолдары, өзге де жасанды құрылыстар) тіреу 
жəне (немесе) қоршау конструкцияларын тұрғызуды;

желілік құрылыстарды төсеу жөніндегі арнаулы құрылыс жəне монтаж жұмыстарын;
сыртқы инженерлік желілер қондырғылары мен құрылыстар, сондай-ақ ішкі инженерлік 

жүйелер орнатуды;
конструкциялар мен жабдықтарды қорғау жəне өңдеу жөніндегі жұмыстарды;
автомобиль жəне темір жолдар салуды;
технологиялық жабдықтарды монтаждауды (бөлшектеуді), іске қосу-баптауды;
қолданыстағы ғимараттар мен құрылыстарды бұзумен, уақытша инженерлік желілерді 

орнатумен, жолдарды, қойма алаңдарын, сондай-ақ тігінен жоспарланатын аумақтарды ор-
натумен байланысты дайындық жұмыстарын қамтитын құрылыс қызметі;

2) құрылыс алаңы – құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қандай да бір үдерістер немесе 
операциялар жүзеге асырылатын кез келген алаңды білдіреді;

3) «уақытпен қорғану» қағидаты – олардың іс-қимылының уақытын төмендету есебінен 
жұмыс істеушілерге қолайсыз өндірістік орта жəне еңбек үдерісі факторларының зиянды əсерін 
азайту: ішкі ауысым үзілістерін енгізу, жұмыс уақытын қысқарту, еңбек демалысы ұзақтығын 
ұлғайту, осы жағдайлардағы жұмыс өтілін шектеу; 

4) полимерлік құрылыс материалдары – байланыстыратын синтетикалық жоғары 
молекулярлық қоспалар ретінде пайдалана отырып алынған құрылыс материалдары. 

2. Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу жəне іске қосу, 
пайдалану кезіндегі еңбек жəне тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
4. Көлік кіретін жолдарға, өту жолдарына жəне жаяу жүргіншілер жолдарына, санитариялық-

тұрмыстық жəне əкімшілік үй-жайларға іргелес орналасқан учаскелерге қиыршықтас төселеді 
немесе оның қатты жабыны болады.

5. Құрылыс алаңдары мен жұмыс учаскелері үшін жалпы біркелкі жарықтандыру көзделеді. 
Құрылыс алаңдарын, ғимараттардың ішіндегі құрылыс жəне монтаждау жұмыстарын жасан-
ды жарықтандыру санитариялық-эпидемиологиялық нормалаудың мемлекеттік жүйесінің 
құжаттарына сəйкес көзделеді.

6. Жұмысты жарықтандыру жұмыс тəуліктің қараңғы жəне түнгі уақытында орындалатын 
барлық құрылыс алаңдары мен учаскелерінде орындалады жəне жалпы (біркелкі немесе 
оқшауланған) жəне аралас (жалпыға жергілікті қосылады) жарықтандыру қондырғыларымен 
жүзеге асырылады. 

7. Жарықтанудың нормаланатын деңгейі екі люкстен (бұдан əрі – лк) астам болса жалпы 
біркелкі жарықтандыруға қосымша жалпы оқшауландырылған жарықтандыру көзделуі ке-
рек. Адамдардың уақытша болуы мүмкін учаскелер үшін жарықтану деңгейі 0,5 лк-ға дейін 
төмендеуіне жол беріледі. 

8. Құрылыс алаңдары мен учаскелерін жарықтандыру үшін ашық газды-разрядты шамдарды 
жəне мөлдір колбасы бар қыздыру шамдарын қолдануға жол берілмейді.

9. Құрылыс алаңдары мен ғимараттардың ішіндегі жұмыс учаскелеріндегі жалпы жарық-
тандырудың жарық беруші қондырғыларынан пайда болатын жарықтандыру санитариялық-
эпидемиологиялық нормалаудың мемлекеттік жүйесінің құжаттарына сəйкес келеді.

10. Құрылыс алаңы құрылыс жұмысын жүргізу барысында құрылыс қоқысынан, қысқы 
мезгілде қардан уақытылы тазартылады, жылдың жылы мезгілінде су себіледі. 

11. Автокөлік құралы құрылыс алаңынан орталық магистральға шығатын кезде септигі бар 
сарқынды су құйылатын кəріздеу жүйесін ұйымдастыра отырып қатты жабыны жəне су жинауға 
арналған ыдысы бар доңғалақтарды жуу пунктімен жабдықталады.

12. Салынып жатқан объектіде орталықтандырылған сумен жабдықтау жəне суды бұру 
көзделуі тиіс. Орталықтандырылған су құбыры немесе сумен жабдықтаудың басқа көзі болмаған 
жағдайда, тасымалданатын суды пайдалануға жол беріледі.

13. Су санитариялық-эпидемиологиялық нормалаудың мемлекеттік жүйесінің құжаттарына 
сəйкес келетін автокөлікпен жеткізіледі.

14. Тасымалданатын су жеке үй-жайда немесе қатты жабыны бар алаңға орнатылған 
аспалы ыдыстарда сақталады. 

15. Суды сақтауға арналған ыдыстар Қазақстан Республикасы аумағында осы мақсат үшін 
қолдануға рұқсат етілген материалдардан жасалады.

16. Тасымалданатын суды сақтауға жəне тасымалдауға арналған ыдыстарды тазарту, жуу 
жəне дезинфекциялау күнтізбелік он күнде кемінде бір рет жəне эпидемиологиялық көрсеткіш 
бойынша жүргізіледі. 

17. Ішкі беті механикалық жолмен тазартылады, суын толық төгу арқылы жуылады, 
дезинфекцияланады. Дезинфекциядан кейін ыдыс жуылады, су толтырылады жəне суға 
бактериологиялық бақылау жүргізіледі. 

Дезинфекциялау үшін Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген дезинфекци-
ялау құралдары қолданылады. 

18. Ауызсу жəне шаруашылық-тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын су санитариялық-
эпидемиологиялық нормалаудың мемлекеттік жүйесінің құжаттарына сəйкес келеді. 

19. Құрылыс алаңдарының санитариялық-тұрмыстық үй-жайларының суды бұру жүйесі 
оларды уақытша схема бойынша жұмыс істеп тұрған суды бұру жүйесіне қосу арқылы немесе су 
өткізбейтін, қазылған шұңқыры бар ауладағы дəретхана құрылғысымен немесе «Биодəретхана» 
мобильдік дəретхана кабиналары арқылы жүзеге асырылады. 

Қазылған шұңқыр көлемінің кемінде үштен екі бөлігі толған кезде тазартылады. Объект 
құрылысы аяқталысымен, ауладағы дəретханаларды бөлшектегеннен кейін дезинфекциялау 
іс-шаралары жүргізіледі. 

20. Салынып жатқан биік ғимараттардағы, монтаждау белдеулеріндегі құрылыс-монтаж 
жұмыстарын орындау кезінде жүктерді крандармен тасымалдау жүргізілмейтін аймаққа (қауіпті 
аймақтан тыс) «Биодəретхана» мобильдік дəретхана кабиналары мен жұмысшылардың жы-
лынуына арналған пункттер орнатылуы қажет. 

«Биодəретхана» мобильдік дəретхана кабиналары толуына байланысты тазартылады 
жəне лас іркінділер арнайы автокөлікпен шығарылады.

21. Жұмыс істеп тұрған кəсіпорынның немесе салынып жатқан объектінің аумағында 
құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу мынадай іс-шараларды орындаған жағдайда жүзеге 
асырылуы керек: 

1) өндіріс үшін бөлінетін аумақтың шекарасын белгілеу; 
2) бөлінген аумақта қажетті дайындық жұмыстарын жүргізу. 
22. Құрылыс материалдары мен конструкциялар объектіге пайдалану үшін дайын 

күйінде келіп түседі. Оларды құрылыс алаңы жағдайында жұмыс істеуге дайындаған кезде 
(қоспалар мен ерітінділерді дайындау, материалдар мен құрылымдарды кесу жəне басқалар) 
механикаландырылған құралдарымен, арнайы жабдықпен жəне жергілікті сору желдеткіш 
жүйелерімен жабдықталған үй-жайлар қарастырылады. 

23. Жұмыс істеу кезінде зиянды газдар, бу жəне шаң бөлуі мүмкін жабдық зиянды заттардың 
бөліну көздерінің берік тұмшалануын қамтамасыз ететін барлық қажетті жабындарымен 
жəне құрылғыларымен толық жиынтықта жеткізілуі керек. Жабынның өндіріс қалдықтарын 
механикалық жою үшін аспирациялық жүйелерге қосуға арналған құрылғымен (фланецтер, 
келте құбыр жəне т.б.) жабдықталады.

24. Пайдалану құжаттамасында белгіленген жағдайларда машиналарды, көлік құралдарын 
пайдалану кезінде машинисттің (жүргізушінің) жұмыс орнындағы, сондай-ақ машиналардың 
(механизмдердің) жұмыс аймағындағы шудың, дірілдің, шаңның, газдың деңгейі санитариялық-
эпидемиологиялық нормалаудың мемлекеттік жүйесінің құжаттарына сəйкес гигиеналық 
нормативтерден аспайды. 

25. Жұмыс уақытында еркектерге салмағы 15 килограммға (бұдан əрі - кг), əйелдерге 
7 кг дейінгі жүктерді екі метрден (бұдан əрі – м) астам биіктікке көтерген кезде тиеу-түсіру 
жұмыстары механикаландырылады. 

26. Сусымалы, шаңды жəне қауіпті материалдармен тиеу-түсіру операциялары жеке 
қорғаныш құралдарын пайдалана отырып жүргізіледі.

27. Ыдыс жарамсыз болғанда, оған таңба салынбағанда жəне ескертпе жазба жазыл-
мағанда қауіпті жүктермен бірге тиеу-түсіру жұмыстарын орындауға жол берілмейді.

28. Бетонды, темір-бетонды, тас қалау жұмыстарын жүргізгенде жəне кірпіш қалағанда 
арматураны дайындау жəне өңдеу арнайы жабдықталған орындарда жүргізіледі. 

29. Бетон массасын нығыздау қашықтан басқарылатын электр дірілдеткіш пакеттермен 
жүргізіледі.

30. Бетон қоспасын төсер алдында құрылыс қоқысы өнеркəсіптік шаңсорғышпен жойылады. 
Арматуралы тор мен бетондалған үстіңгі қабатты сығымды ауамен үрлеуге жол берілмейді. 

31. Аумақ алаңы шегінде табиғи тастарды өңдеу арнайы бөлінген орындарда жүргізіледі. 
Бір-бірінен кемінде үш метр қашықтықта орналасқан жұмыс орындары қорғаныш экранда-
рымен бөлінеді. 

32. Көп қабатты ғимараттардың сыртқы қабырғаларын көрінуді нашарлататын ауа-райы 
жағдайлары кезінде қалауға жəне əрлеуге жол берілмейді. 

33. Құрылымдардың монтаждауға жататын элементтері батпақ жəне қызылсу мұзынан 
тазалау, құрылым мен жабдықты сырлау жəне тот басудан қарсы қорғау оларды көтермей 
тұрып жүргізіледі. Көтерілгеннен кейін сырлау жəне тот басуға қарсы қорғау, құрылымдары 
түйісетін немесе қосылатын орындарда жүргізіледі.

34. Монтаждауға жататын жабдықты босатып алу жəне қайта іске қосу арнайы стеллаж-
да немесе төсемдерде; ірілендіре құрастыру жəне дайындап шығу (құбырдағы бұранданы 
қию, құбырды майыстыру, жапсарлап қиюластыру жəне басқа да жұмыстар) осы мақсат үшін 
бөлінген алаңдарда жүргізіледі. 

35. Өрттен қорғайтын құрамаларды дайындау желдету жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуі 
арқылы жылжымалы станцияларда компоненттерді автоматты түрде беретін жəне дозалай-
тын ерітінді араластырғышты пайдалану арқылы жүргізіледі. Үй-жайда жұмыспен байланысы 
жоқ адамдардың болуына жол берілмейді. 

36. Өрттен қорғайтын жабынды жасайтын жұмысшылар жұмыстың əр сағаты сайын он 
минуттық үзіліс жасайды, ерітінділерді дайындау жəне жағу бойынша технологиялық опера-
циялар жұмыс аптасы ішінде алмасып тұрады.

37. Жоғары шағылысу қабілетіне ие материалдарды (алюминий, титан негізіндегі қорытпа, 
тоттанбайтын болат) дəнекерлеу кезінде дəнекерлеу доғасы мен дəнекерленетін бұйымның 
беті ішіне салынған немесе тасымалданатын экрандар арқылы экрандалады.

38. Даналық электродпен қолмен дəнекерлеген кезде пневматикалық, магнитті жəне басқа 
да ұстағышы бар тасымалданатын шағын габаритті ауа қабылдағыштар пайдаланылады.

39. Тігінен əртүрлі деңгейде дəнекерлеу жұмыстарын жүргізгенде төмен орналасқан 
деңгейлерде жұмыс істеп жатқан персоналды қорғау көзделеді.

40. Орташа жəне шағын көлемді бұйымдарды стационарлы жағдайда дəнекерлеу 
жергілікті сору желдеткіші орнатылған жанбайтын материалдан жасалған төбесі ашық ка-
биналарда жүргізіледі. Кабинадағы бір дəнекерлеу орнына арналған бос алаң кемінде үш 
шаршы метр болуы тиіс. 

41. Тұйық жəне қолжетімдігі қиын кеңестіктерде дəнекерлеу сору құрылғысы бар жергілікті 
сору желдеткішінің үздіксіз жұмыс істеуі кезінде жүргізіледі. 

42. Металлдарды газ жалынымен өңдеуге арналған əр стационарлық жұмыс орнына, 

(Соңы. Басы 13-бетте) жабдық жəне өту жолдары алып жатқан алаңнан басқа кемінде төрт шаршы метр беріледі. 
Өту жолдарының ені кемінде бір метр болуы тиіс. Газ жалынымен тозаңдатып қондыру 
операторының жұмыс орнының аумағы кемінде он шаршы метр болуы тиіс. 

43. Жабындарды газ жалынымен тозаңдатып қондыру жəне ұнтақ материалдарын ірі 
бұйымға балқытып қаптастыру қолмен соруды пайдалану арқылы үй-жайларда жүргізіледі. 

44. Жабындарды газ жалынымен тозаңдатып қондыру жəне ұнтақты балқытып қаптастыру 
үшін бункерге ұнтақты құю жəне жинау жергілікті соруды пайдалану арқылы немесе сору 
желдеткішімен жабдықталған арнайы камера мен кабиналарда жүргізіледі. 

45. Дəнекерлеу мен кесудің механикаландырылған процесстері үшін машиналарға неме-
се жабдыққа салынып жасалған жергілікті соратын шаң жəне газ қабылдағыштар құрылғысы 
көзделеді. 

46. Тұйық кеңістіктерде жəне қолжетімдігі қиын орындарда газ жалынымен өңдеу:
1) үздіксіз жұмыс істейтін сыртқа тарату желдеткіші болғанда;
2) стационарлық немесе жылжымалы қондырғылардан жергілікті соруды ұйымдастыру 

арқылы арнайы желдеткіш құрылғысын орнатқанда;
3) жабындардың тұтану арқылы тозаңдатып қондырылуын жүргізу үшін үй-жайдың дыбы-

сты оқшаулауы кезінде жүргізіледі. 
47. Дəнекерлеу, кесу, еріту, тазалау жəне қыздыруға арналған жұмыс орындары шудан, 

инфра қызыл сəулелену мен балқытылған металлдың шашыруынан ұжымдық қорғаныш 
құралдарымен (жанбайтын материалдан жасалған экран жəне шымылдық) жабдықталады. 

48. Технологиялық жабдықта жəне құбырларда оқшаулау жұмыстары олар орнатылғанға 
дейін немесе тұрақты бекітілгеннен кейін орындалады. 

49. Аппараттардың ішінде немесе жабық үй-жайларда оқшаулау жұмыстарын жүргізу 
кезінде жұмыс орындары механикалық желдеткішпен жəне жергілікті жарықтандырумен 
қамтамасыз етіледі. 

50. Битум мастикасы жұмыс орындарына битум сымы бойынша немесе жүк көтергіш 
кранның көмегімен ыдыстарда жеткізіледі. Битумды қолмен орналастыру кезінде қақпағы тығыз 
жабылатын металл бөшкелер қолданылады. Оқшаулау жұмыстарында температурасы плюс 
180 °C-тан жоғары битум мастикаларын пайдалануға жол берілмейді. 

51. Пенополиуретанды дайындау жəне құю кезінде компоненттердің жұмысшының денесіне 
түсуіне жол берілмейді. 

52. Шыны мақта, қожмақтасы, асбест үгіндісі, цемент контейнерлермен немесе пакет-
термен берілуі тиіс. 

53. Асбестпен жұмыс істеген кезде ескі оқшаулағышты бөлшектеу ылғалдауышты қолдану 
арқылы жүргізіледі. 

54. Тот басуға қарсы жұмыстарды орындайтын учаскеде жəне үй-жайда технологиялық 
операциялардың механикаландырылуы жəне сыртқа тарату желдеткіші көзделеді. 

Құм ағысы мен бытыра ағысы тəсілдерін қолдана отырып, тот басуға қарсы қаптауға жа-
татын үстіңгі беттерді бітеу ыдыстарда тазалауға жол берілмейді. 

55. Тот басуға қарсы лак-бояу материалдарын жəне желімдерді қолмен жағу сабының 
басында қорғаныш шайбасы бар жаққышпен жүзеге асырылады. 

56. Жұмыстарды ыдыстардың, камералардың ішінде жəне жабық үй-жайларда жүргізген 
кезде мəжбүрлі желдету жəне электрмен жарықтандыру жүйесімен жабдықталады. 

57. Ерітіліп жатқан руберойдтың балқытылатын негізін кептіруге арналған құрылғы 
қорғаныш экрандарымен жабдықталады. Жұмысшылардың аяқ жағында жылуды көп бөлетін 
машиналар мен механизмдердің жылу қорғаныш экрандарының биіктігі кемінде 500 милли-
метр (бұдан əрі – мм) болуы тиіс. 

58. Жанғыш жəне тез тұтанатын материалдарды сақтау жəне тасымалдау жабық ыдыста 
жүзеге асырылады. Материалдарды сынатын (шыны) ыдыста сақтауға жəне тасымалдауға 
жол берілмейді. 

59. Шатырдың элементтері мен бөлшектері жұмыс орнына контейнерлерде беріледі, олар-
ды тікелей төбеде дайындауға жол берілмейді.

60. Сылау жəне майлау жұмыстары үшін сусыма құрамдауыштардан ерітінді дайындау 
жүргізілетін үй-жайлар механикалық желдеткішпен жабдықталады. 

61. Майлау құрамы желдеткішпен, жуу құралдарымен жəне жылы сумен жабдықталған 
үй-жайда орталықтанып дайындалады. 

Сырлар мен материалдардың жұмыс құрамы арнайы алаңдарда дайындалады. 
62. Жұмыс құрамдарын (лак-бояу материалдары, майсыздайтын жəне жуатын ерітінділер), 

сығылған ауаны стационарлық бояулы жабдыққа беру жұмысшыларды қорғаудың ұжымдық 
құралдарын қосу арқылы блоктайды. 

63. Жұмыс ерітінділерін дайындау үшін салмағы он килограмнан астам бөшкелерден, 
бидондардан жəне басқа ыдыстан бояу материалдарын құю кезінде аталған үдерісті меха-
никаландыру қарастырылуы тиіс.

64. Сылау жəне майлау жұмыстарын жүргізу кезінде: 
1) үй-жайлардың ішіндегі сылау жұмыстары үшін үстіңгі бетті дайындау кезінде оларды 

құрғақ құммен өңдеуге;
2) декоративтік түрлі-түсті сылақ үшін қорғасын, мыс, қалайы реңктерін қолдануға; 
3) құрылыс жүргізу жағдайларында əкті езуге;
4) үй-жайларда лак-бояу материалдарын пневматикалық бүркуге;
5) құрамында сүрме, қорғасын, топияйын, мыс, хром қоспалары бар лак-бояу матери-

алдарын, сондай-ақ түк қаптап кетуге қарсы сырды, эпоксидті қарамай жəне тас көмір лагы 
негізіндегі құрамды бүрку əдісімен жағуға; 

6) мəжбүрлеп желдеткішпен жабдықталмаған бояйтын құрамдарды дайындау үшін 
мобильдік бояу станцияларын пайдалануға; 

7) үй-жайға өртелген отын өнімдерін бөлетін мұржасыз темір пешпен жəне басқа 
құрылғыларымен үй-жайды жылытуға жəне құрғатуға жол берілмейді.

65. Қаптау, ағаш ұстасының, ұстаның жəне шыны жұмыстарына арналған материалдар 
жұмыс орнына дайын күйінде механикаланған əдіспен жеткізілуі тиіс. Шыныны көтеру жəне 
тасымалдау қауіпсіз құрал-жабдықтарды қолдану арқылы немесе арнайы ыдыста жүргізіледі.

Төсеме тақталарда құрылымдарды дайындауға жол берілмейді. 
66. Ерітінді құю жəне қаптау материалдарын өңдеу механикалық желдеткішпен жабдық-

талған үй-жайда құм ағызатын аппараттардың көмегімен орындалады. 
67. Антисептикалық жəне өрттен қорғайтын құрамдар желдеткішпен жабдықталған бөлек 

үй-жайларда дайындалады. Қатарлас үй-жайларда жұмыс жасаған уақытта немесе бір үй-жайда 
жұмысты қатарласа жүргізгенде конструкцияларды өңдеуге жол берілмейді.

68. Құм ағызатын аппараттардың көмегімен шыныны өңдеу көзге, тыныс алу органдарына 
жəне қолға арналған жеке қорғаныш құралдарымен жүргізіледі. 

69. Шыныны тілу ауа температурасының плюс кезінде арнайы үстелдерде көлденең 
күйінде жүзеге асырылады. 

70. Аккумуляторлық батареяларды монтаждау əрлеу жұмыстары аяқталғаннан, желдету, 
жылыту жəне жарықтандыру жүйелері сыналғаннан кейін жүзеге асырылады. 

71. Қышқыл электролит қорғасын немесе болат жалатылған ыдыстарда дайындалады. 
Электролитті жағу үшін шыны немесе эмалданған ыдыстарды пайдалануға жол берілмейді. 

72. Оттықтарды, дəнекерлеу шамдарын жағу, кабель массасы мен балқытылған дəнекерді 
қыздыру кабелді құдықтан кемінде екі метр қашықтықта жүргізіледі. Балқытылған дəнекер жəне 
қыздырылған кабельді масса кабелді құдыққа арнайы шөмішпен немесе жабық бөшкелерде 
беріледі. 

73. Кабель массасын жабық үй-жайда қыздырған кезде механикалық желдету жүйесімен 
жабдықталады. 

74. Аккумуляторлық үй-жайларда электродтарды балқыту, дəнекерлеу аккумолятор 
батареяларының заряды аяқталғаннан кейін екі сағаттан кейін жүргізіледі. 

75. Бұранда қосылыстарды тығыздау үшін зығыр жəне түбір ұштарын қорғасын қызыл 
бояуымен сіңдіруге жол берілмейді. 

76. Жабық үй-жайларда зиянды химиялық заттарды пайдалану арқылы əрлеу немесе тот 
басуға қарсы жұмыстар табиғи жəне механикалық желдеткішті жəне жеке қорғаныш құралдарын 
пайдалану арқылы жүргізіледі. 

77. Зиянды газ, бу жəне шаң бөлуі мүмкін жабдық зиянды заттардың бөліну көздерінің берік 
тұмшалануын қамтамасыз ететін жабынмен жəне қондырғымен жабдықталады. 

78. Шаң бөлетін машиналар (уатқыш, ұнтақтағыш, араластырғыш жəне басқалар) шаң басу 
немесе шаң ұстау құралдарымен жабдықталады. 

79. Қол машиналарын пайдалану мынадай: 
1) бөлшектердің жиынтығын жəне бекітілу беріктігін, машинаны жұмысқа əрбір берген кезде 

қорғаныш қабының жарамдылығын тексеру;
2) он килограмм жəне одан да астам салмақтағы қол машиналары іліп қоюға арналған 

құрал-жабдықтармен жабдықталуы тиіс;
3) машиналарға уақтылы жөндеу жүргізу жəне діріл сипатындағы параметрлерге жөндеуден 

кейін бақылау жасау талаптарын орындаған жағдайда жүзеге асырылады.
80. Пышақтардың немесе соған ұқсас кесетін құрал-саймандардың саптарының тайып 

кетуінің алдын алатын сақтандырғыш құлағы болуы тиіс. Дірілдеткішдердің тұтқасы аморти-
заторлармен жабдықталған, тұтқа нысаны жылуды аз өткізетін материалдан дайындалады. 

81. Материал жұмыс орындарына механикаландырылып тасымалданады. Ұнтақ тəрізді 
жəне басқа да сусыма материалдар тығыз жабылған ыдыста тасымалданады.

82. Жұмыс орындарында лак-бояу, оқшаулау, əрлеу жəне басқа да материалдар ауысымдық 
қажеттіліктен аспайтын көлемде сақталады. 

83. Құрамында зиянды заттары бар материалдар герметикалық жабық ыдыста сақталады. 
84. Цемент силостарда, бункерлерде, ларларда жəне басқа да жабық ыдыстарда сақталады. 
85. Жанғыш жəне тез тұтанатын материалдар жабық ыдыста сақталады жəне тасымалда-

нады. Материалдарды сынатын (шыны) ыдыста сақтауға жəне тасымалдауға жол берілмейді. 
Ыдыстың тиісті жазбасы болуы тиіс.

86. Салуға, реконструкциялауға, қайта бейіндеуге жəне жөндеуге арналған құрылыс жəне 
əрлеу материалдарының Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсаты болуы тиіс. 

87. Құрылыс алаңындағы жұмыс орындарының құрылғысы мынадай талаптарға сəйкес 
болуы тиіс: 

1) жұмыс орнының алаңы еңбек процесін орындау үшін талап етілетін құрылыс машинала-
рын, тетіктерді, құрал-сайманды, мүкаммалды, құрал-жабдықтарды, құрылыс конструкцияла-
рын, материалдар мен бөлшектерді орналастыру үшін жеткілікті жабдықталады; 

2) жұмысшы ұзақ уақыт бойы денесін еңкейтіп, керілген қалыпта, қолын жоғары көтерген 
күйі жұмыс істемейді.

88. Қолмен немесе қарапайым құрал-жабдықтарды қолдана отырып орындалатын проце-
стер қол жететін аймақта; қол машиналарының көмегімен орындалатын процестер оңтайлы 
қолжететін аймақта; машиналарды жүргізумен байланысты процестер (операторлар, құрылыс 
машиналарының машинистері) жеңіл қолжететін аймақта жүзеге асырылады;

89. Жұмыс орны материалдар мен еңбекті техникалық жабдықтау құралдарын орналас-
тыруға арналған аймақты, қызмет көрсету аймағын (көлік аймағы) жəне жұмыс аймағын 
қамтиды. 

90. Жұмыс орындары құрылыс машиналарымен, қол жəне механикаланған құрылыс құрал-
сайманымен, байланыс құралдарымен, шу жəне дірілді шектеуге арналған құрылғылармен 
жабдықталады. 

91. Жұмысы шаң шығаратын материалдармен жүргізілетін учаскелер аспирациялық не-
месе желдету жүйелерімен қамтамасыз етіледі. 

92. Əк, цемент, гипс жəне басқа да шаң материалдарын өңдеуге арналған қондырғыларда 
қақпағын, қуаттандырғышын жəне тетігін басқару шығарылатын пульттермен жүзеге асы-
рылады. 

93. Аражабынның, лифт құрылғыларының, баспалдақ торларының ойықтары тұтас жабын-
мен жабылады немесе қоршалады. 

94. Шу деңгейі жоғары машиналарды пайдаланған кезде: 
1) оның пайда болу көзінде шуды азайтуға арналған техникалық құрал;
2) қашықтан басқару;
3) жеке қорғаныш құралдары;
4) еңбек пен демалудың тиімді режімін таңдау, жұмыс аймағында шу факторларының 

əсер ету уақытын қысқарту, емдеу-профилактикалық жəне басқа іс-шаралар қолданылады.
95. Естудің жеке қорғаныш құралдарын пайдаланбай дыбыс деңгейі сексен децибелден 

жоғары аймақтарда жұмыс істеуге жəне құрылысшылардың дыбыс деңгейі жүз жиырма де-
цибелден жоғары аймақтарда болуына жол берілмейді.

96. Желім, мастика, сыр жəне иісі қатты шығатын материалдар қолданылатын немесе 
дайындалатын жұмыс орындары табиғи желдетумен қамтамасыз етіледі, жабық үй-жай 
механикалық желдету жүйесімен жабдықталады. 

97. Машиналарға, көлік құралдарына, өндірістік жабдыққа жəне механикаландырудың 
басқа да құралдарына техникалық қызмет көрсету кезінде жəне ағымдағы жөндеу кезінде 
жұмыс орны жүк көтергіш құрал-жабдықтармен жабдықталады. 

98. Тұрып жұмыс істейтін құрылысшылардың табандарын қоюға арналған кеңістік жұмыс 
орнының тереңдігі жағынан кемінде 150 мм жəне ені жағынан 530 мм болуы тиіс.

99. Бес кг дейін күш салынатын аз қозғалатын, басын айтарлықтай қозғалтпай жасалатын 
жұмыс отырған күйі орындалады.

100. Екі метр жəне одан да биіктікте жұмыс жасағанда жұмыс орнының алаңы болуы тиіс. 
Алаңның ені кемінде 0,8 м, жақтаудың биіктігі 1 м жəне төменгі жағы кемінде 150 мм биіктікте 
бүтіндей қапталуы қажет. Қаптама мен жақтаудың арасындағы алаң төсемін 500 мм биіктікте 
алаңның барлық пирметрі бойынша қосымша қоршалатын тор орнатылады. 

101. Алаңдарға өтетін баспалдақтар басқыштарының ұзындығы кемінде 200 мм, ені кемінде 
700 мм, жанбайтын материалдан жасалады. 

102. Жұмыстың ауысым ішілік режимі суықта үздіксіз болу уақытын жəне жылыну уақытын 
регламенттеу есебінен жұмыс істеушілердің қатты тоңуының алдын алуды көздеуі тиіс. 

103. Жылыну орындарында ауа температурасы плюс 21-25 °C деңгейін ұстап тұрады. 
Қолды жəне табанды жылытуға арналған үй-жай плюс 40 °C аспайтын жылыту құрылғыларымен 
жабдықталады. 

104. Ауа температурасы минус 40 °С төмен болған жағдайда, беттің жəне жоғары тыныс 
алу жолдарының қорғалуы көзделеді.

105. Жұмыс орындарында ауызсумен жабдықтау құрылғылары орналастырылуы жəне 
ыстық шай, минералды сілтілі су, сүт қышқылы сусындарын беру көзделуі тиіс. Сұйықтықтың 
қолайлы температурасы плюс 12-15 °C болуы тиіс.

106. Сатураторлық қондырғылар жəне ауызсу бұрқақтары жұмыс орындарынан, киім ілетін 
орындардан, əйелдердің жеке гигиенасына арналған үй-жайлардан, тамақтану пункттерінен, 
жұмысшылардың демалатын орындарынан жəне күн радиациясы мен атмосфералық жау-
ын-шашыннан қорғанатын паналардан жетпіс бес метрден қашық емес аралықта орнала-
стырылады. 

107. Биіктікте жұмыс істейтін жұмысшылар, жер қазатын жəне жол машиналарының маши-
нистері, кран машинисті жəне басқалар ауызсуға арналған жеке флягалармен қамтамасыз 
етіледі.

108. Жұмысшыларға жəне инженерлік-техникалық персоналға жұмыс берушінің 
қаражаты есебінен жұмыскерлерді арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен жəне басқа да жеке 
жəне ұжымдық қорғаныш құралдарымен, санитариялық-тұрмыстық үй-жайлармен жəне 
құрылғылармен қамтамасыз ету тəртібіне жəне нормаларына сəйкес арнайы киім, арнайы 
аяқ киім жəне жеке қорғаныш құралдары беріледі. 

109. Жұмыскерлерге берілетін жеке қорғаныш құралдары олардың жынысына, бойына жəне 
өлшеміне, орындайтын жұмысының сипаты мен жағдайларына сəйкес болуы жəне берілген 
уақыт ішінде өндірістің зиянды жəне қауіпті факторлар əсерін азайтуды қамтамасыз етуі тиіс.

110. Жұмыс беруші жеке қорғаныш құралдарын тиісінше күтуді жəне олардың сақталуын 
ұйымдастырады, арнайы киімді, арнайы аяқ-киімді жəне басқа да жеке қорғаныш құралдарын 
химиялық тазартуды, жууды, жөндеуді, газсыздандыруды, залалсыздандыруды жəне шаңнан 
тазартуды уақтылы жүзеге асырады, арнайы киім мен аяқ киімді шаңнан тазарту үшін 
кептіргіштер мен камералар орнатылады.

111. Зиянды өндірістік факторлардың əсеріне ұшырайтын жұмыскерлер үшін жұмыс 
ауысымының ұзақтығын ұзартуға жол берілмейді. Ауысым арасындағы демалыс кемінде он 
екі сағатты құрайды.

112. Монтаждауға жататын конструкциялардың элементтерін мұздан жəне шаңнан тазарту 
оларды көтергенге дейін жүргізіледі. 

113. Сылау-сүрту машиналарын пайдаланған кезде жұмыс аймағының ауасында шаңның 
шоғырлануын азайту сүртілетін бетті дымқылдау жолымен жүргізіледі.

114. Үй-жайлардың ішінің сылау жұмыстары үшін үстіңгі беттерін дайындау кезінде оларды 
құрғақ құммен өңдеуге жол берілмейді.

115. Үй-жайларда лак-бояу материалдарын пневматикалық бүркуге жол берілмейді. 
Пневматикалық бүркуішпен бояу кезінде қарапайым түтікті шүмегі бар сыр бүркуіштерді 
қолдануға жол берілмейді.

116. Құрамында сүрме, қорғасын, тотияйын, мыс, хром бар лак-бояу материалдарды, 
сондай-ақ түк өсуге қарсы бояулар, эпоксидті қара май жəне тас көмір лагының негізіндегі 
қоспаларды бүрку əдісімен жағуға жол берілмейді.

117. Бояу материалдарын жағу процесінде жұмыскерлер ерітінділердің аэрозолі мен буы 
ауа ағынымен кетуі үшін таза ауа ағыны келетін жаққа қарай ауыстырылады.

118. Бояу бүркуіштер бір кг аспайтын массада пайдаланылады, бояу бүркуіштің құлағына 
күш салу он Ньютоннан аспауы тиіс.

119. Жылыту жүйелерін пайдалану мүмкіндігі болмаған кезде салынып жатқан ғимараттар 
мен құрылыстардың үй-жайларын кептіру үшін ауажылытқыштар қолданылады. Үй-жайға 
өртелген отын өнімдерін бөлетін мұржасыз темір пешпен жəне басқа да қондырғылармен үй-
жайды жылытуға жəне құрғатуға жол берілмейді.

120. Құм ағызатын аппараттардың, механизмдердің көмегімен ерітінді құю жəне қаптау 

материалдарын өңдеу бойынша жұмыстарды орындау кезінде компрессордан шыққан сығылған 
ауамен үстіндегі киімді салқындатуға жол берілмейді.

121. Құрылысты механикаланған түрмен бөлшектеу кезінде машинистің кабинасы тор-
мен қорғалады. 

122. Жұмыскерлерді газ немесе зиянды заттардың пайда болу мүмкіндігі бар орындарға 
жіберу алдында детоксикациялық іс-шаралар жүргізіледі жəне үй-жай желдетіледі. 

123. Құрылыс алаңында жұмыс жүргізу ауданының климаттық- географиялық 
ерекшеліктерін ескере отырып, уақытша стационарлық немесе жылжымалы санитариялық-
тұрмыстық үй-жайлар орнатылады. Оларды құрылыс алаңына орналастыру мүмкін болмаған 
жағдайда, олар одан тысқары 50 м-ден алыс емес радиуста орналастырылады.

124. Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларды орналастыруға арналған алаң су баспайтын 
учаскеде орналастырылады жəне қазан шұңқырлар, траншеялар болған жағдайда, су бұру 
ағынымен жəне өтетін көпірлермен жабдықталады. 

125. Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар тиеу қондырғыларынан, бункерлерден, бетонды-
еріту тораптарынан жəне шаң, зиянды бу жəне газ бөлетін басқа да объектілерден кемінде 
елу м арақашықтықта ық жақта орналастырылады.

126. Əрбір құрылыс алаңында жұмыс істеушілердің санына жəне жұмыс ұзақтығына бай-
ланысты мынадай қызметтер көрсетіледі жəне қамтамасыз етіледі: санитариялық жəне жуыну 
үй-жайлары; киім ауыстыруға, сақтауға жəне кептіруге арналған үй-жайлар; қолайсыз ауа-райы 
жағдайының себептері бойынша жұмыстағы үзілістер кезінде адамдардың тамақтануына жəне 
жылынуына арналған үй-жайлар.

127. Жұмыскер жыныстық белгілеріне қарай жеке санитариялық жəне жуыну үй-жайларымен 
қамтамасыз етіледі.

128. Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың сыртқа тарату желдеткіші, жылыту, кəріздеу 
жүйелері болуы жəне орталықтандырылған салқын жəне ыстық сумен жабдықтау жүйелеріне 
қосылуы тиіс. Орталықтандырылған кəріздеу жəне сумен жабдықтау жүйелері болмаған 
жағдайда, жергілікті жүйелер орнатылады. 

129. Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларға өтетін жолдар қауіпті аймақтармен (салынып 
жатқан ғимараттар, төсемсіз жəне дабыл құралдарынсыз теміржолдар, мұнара крандарының 
жебесі астында жəне тиеу-түсіру қондырғылары жəне басқалар) жанаспауы тиіс.

130. Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар мыналарды: жылыну жəне демалу бөлмелерін, 
киім ілетін орындарды, су жылытатын уақытша себезгі кабиналарын, дəретханаларды, жу-
ынатын орындарды, ауызсумен жабдықтау құрылғыларын, кептіру, шаңсыздандыру жəне 
арнайы киім сақтау орындарын қамтиды. Жеке жəне арнайы киім сақтайтын орындар жеке 
шкафтармен жабдықталуы тиіс. 

131. Себезгі бөлмесінің, жуынатын орынның, дəретхананың, арнайы киімдерді сақтауға 
арналған үй-жайлардың едені беті тайғақ емес суға төзімді болуы, судың ағуы үшін еңісі болуы 
тиіс. Киім ілетін орындарда жəне себезгі бөлмесінде кедір-бұдыр резеңкелі немесе пластмас-
садан жасалған, жеңіл жуылатын кілемшелер төселеді.

132. Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларға құрылыс алаңынан кіреберіс аяқ киімді жууға 
арналған құрылғымен жабдықталады.

133. Арнайы киім мен аяқ киімді кептіруге арналған үй-жайдың көлемі, оның өткізу мүмкіндігі 
жұмыстағы ауысымдық үзіліс арасындағы уақыттың барынша көп жүктемесі кезінде кептіруді 
қамтамасыз етуі тиіс.

134. Арнайы киімді кептіру жəне шаңнан тазарту əрбір ауысымнан кейін жүргізіледі, жуу 
жəне химиялық тазарту қажеттілігіне қарай, бірақ айына кемінде екі рет жүргізіледі. Ұнтақ 
тəрізді жəне уытты заттармен жанасатын жұмысшылардың арнайы киімі əрбір ауысымнан 
кейін қалған арнайы киімнен бөлек жуылуы, қысқы арнайы киім химиялық тазартылуы тиіс.

135. Арнайы киімнің шаңын тазарту жəне химиялық тазартуға арналған үй-жай жеке орна-
ластырылады жəне дербес желдеткішпен жабдықталады.

136. Арнайы киімді, құрылысшылардың тұрғылықты жерінен тыс жерлерде уақытша тұратын 
жағдайда іш киімдер мен төсек əбзелдерін жуу үшін жұмысшылардың санына қарамастан, кір 
жəне таза киімдерді орталықтандырып жеткізу арқылы стационарлық, сондай ақ жылжымалы 
түрдегі киім жуатын орындармен қамтамасыз етіледі. 

137. Тұрмыстық үй-жайларды жинау күнделікті жуу жəне дезинфекциялау құралдарын 
қолдана отырып, жүргізіледі, жинау мүккамалы таңбаланады, мақсаты бойынша пайдаланы-
лады жəне арнайы бөлінген орында сақталады.

138. Еңбек жағдайларымен байланысты аурулардың пайда болуының алдын алу 
мақсатында құрылыста жұмыс істейтін жұмысшылар санитариялық-эпидемиологиялық 
нормалаудың мемлекеттік жүйесінің құжаттарына сəйкес жұмысқа қабылдану алдында алдын 
ала жəне мерзімдік міндетті медициналық тексеруден (куəландыру) өтеді.

139. Барлық учаскелер жəне тұрмыстық үй-жайлар бастапқы көмек көрсету қобдишаларымен 
жабдықталады. Уытты заттарды пайдаланатын учаскелер профилактикалық пункттермен 
жабдықталады. Оларға өтетін жолдар жарықтандырылуы, қолжетімді болуы, жолы ашық бо-
луы тиіс. Профилактикалық пункттер улы заттар пайдаланылатын учаскедегі əрбір жұмыскерге 
арналған қорғаныш майларымен, уға қарсы заттармен, байлап-таңу құралдарымен жəне жеке 
қорғаныш құралдарының авариялық қорымен толықтырылуы қамтамасыз етіледі. 

140. Тұрмыстық үй-жайларда дезинсекциялау жəне дератизациялау іс-шаралары 
жүргізілуі тиіс.

141. Жұмысшылар ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі. Асханалардың күтіп-ұсталуы 
мен пайдаланылуы санитариялық-эпидемиологиялық нормалаудың мемлекеттік жүйесінің 
құжаттарына сəйкес болуы кажет. 

Тамақты тарата жəне арнайы бөлінген үй-жайларда қабылдай отырып, базалық асха-
надан жұмыс орындарына жеткізу жолымен ұйымдастыруға жол беріледі. Арнайы бөлінген 
үй-жайлар мен тарату пунктері санитариялық-эпидемиологиялық нормалаудың мемлекеттік 
жүйесінің құжаттарына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық қорытындымен ресімделеді. 

142. Еңбектің зиянды жəне қауіпті жағдайлары бар учаскелерде жұмыс істейтін адамдар 
санитариялық-эпидемиологиялық нормалаудың мемлекеттік жүйесінің құжаттарына сəйкес 
міндетті медициналық тексеруден өтеді. 

143. Инфекциялық аурулар бойынша қолайсыз елді мекендердің аумағында құрылыс 
жұмыстарын жүргізу кезінде жұмысшыларға профилактикалық егулер жүргізіледі.

144. Құрамында уытты заттары бар қалдықтарды жинау жəне жою қолмен тиеуді қоспағанда, 
жабық контейнерлерде немесе қалың қаптарда жүзеге асырылады. 

145. Құрылыс алаңында құрылыс қалдықтарын өртеуге жол берілмейді.
146. Құрылыс кезінде тартып шығарылатын жерасты сулары санитариялық-эпидемио-

логиялық нормалаудың мемлекеттік жүйесінің құжаттарына сəйкес құрылыс алаңындағы 
жəне оған іргелес жатқан аумақтағы дақылдық жəне шаруашылық-тұрмыстық қажеттілікті 
қанағаттандыру үшін сумен жабдықтаудың тұйық сызбасы арқылы шахталық құрылыстың 
технологиялық цикілінде пайдалануға жол беріледі. Бұл ретте, олар тазартылуы, бейтарап-
тандырылуы, минералсыздандырылуы, (қажет болған жағдайда) зарарсыздандырылуы тиіс. 

147. Шаруашылық-тұрмыстық ағындар қалада құрылыс алаңынан қалалық кəріздеу 
жүйесіне қосылады. 

148. Жанар-жағар май материалдарын жəне битумды сақтауға арналған ыдыстар жəне 
қоймалау орны, құю, тарату орындары арнайы құрал-жабдықтармен жабдықталады жəне 
топырақты ластанудан қорғауға арналған іс-шаралар орындалады. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 30 
сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №10925 
болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ 
КОММУНИКАЦИЯЛАР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 13 сәуір                  №137            Астана қаласы

«Ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалау 
әдістемесін бекіту туралы» 2015 жылғы 18 ақпандағы № 135 

және «Ақпараттық технологияларды қолдану тиiмдiлiгiн 
бағалау әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 18 ақпандағы № 135 бұйрығына өзгеріс енгізу 

туралы» 2015 жылғы 26 қарашадағы № 1108 Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін 
атқарушының бұйрықтарының күші жойылды деп тану туралы

бұйырамын: 
1. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 

келесі бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын: 
1) «Ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалау əдістемесін бекіту туралы» 

2015 жылғы 18 ақпандағы № 135 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 10351 болып тіркелген, 2015 жылғы 1 маусымда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған);

2) «Ақпараттық технологияларды қолдану тиiмдiлiгiн бағалау əдістемесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 
жылғы 18 ақпандағы № 135 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» 2015 жылғы 26 қарашадағы 
№ 1108 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12819 болып 
тіркелген, 2016 жылғы 11 мамырда Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде ресми жарияланған).

2. Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің Ақпараттандыру 
департаменті (Ж.Жахметова) заңнамада белгіленген тəртіппен:

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

оның көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жа-
риялау жəне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық 
құқықтық ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ақпарат жəне коммуникациялар вице-министріне жүктелсін. 

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

Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне
коммуникациялар министрі Д.АБАЕВ 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 сəуір-
де Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15049 
болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ 
КОММУНИКАЦИЯЛАР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 9 желтоқсан           №276         Астана қаласы

Банктердің «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы 
мемлекеттік органдарға, соттарға бюджетке төлемдер төлеумен, 

міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналарын және әлеуметтік аударымдарды аударумен, 

сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге ақы төлеумен 
байланысты жүзеге асырылған төлемдер және (немесе) ақша 

аударымдары туралы мәліметтер мен ақпаратты беруі 
қағидаларын бекіту туралы

«Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 25-бабының 10-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Банктердің «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы мемле-
кеттік органдарға, соттарға бюджетке төлемдер төлеумен, міндетті зейнетақы жарналарын, 
міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын жəне əлеуметтік аударымдарды аударумен, сондай-ақ 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге ақы төлеумен байланысты жүзеге асырылған төлемдер 
жəне (немесе) ақша аударымдары туралы мəліметтер мен ақпаратты беруі қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерді дамыту департаменті (А.Н.Хатиев):

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 

күнінен кейін оның көшірмелерін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында 
ресми жариялауға жіберуді; 

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен 
бастап оның көшірмелерін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігі «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
интернет-ресурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ақпарат жəне коммуникациялар вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне
коммуникациялар министрі Д.АБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасы Жоғарғы
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік Сотының жанындағы Соттардың 
даму министрі  қызметін қамтамасыз ету
_____________Т. Дүйсенова  департаментінің басшысы
2016 жылғы 10 желтоқсан   (Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
   Сотының аппараты) 
   ________________А. Тоқсаба
   2016 жылғы 28 желтоқсан

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасы
Қаржы министрі  Ұлттық Банкінің Төрағасы
_____________Б. Сұлтанов  _____________Д. Ақышев  
2016 жылғы 22 желтоқсан  2016 жылғы 20 желтоқсан

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрінің
2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 276 бұйрығымен бекітілген

Банктердің «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы 
мемлекеттік органдарға, соттарға бюджетке төлемдер төлеумен, міндетті 

зейнетақы жарналарын, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын жəне əлеуметтік 
аударымдарды аударумен, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге ақы 

төлеумен байланысты жүзеге асырылған төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары 
туралы мəліметтер мен ақпаратты беруі қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Банктердің «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы мемлекеттік органдарға, 

соттарға бюджетке төлемдер төлеумен, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кəсіптік 
зейнетақы жарналарын жəне əлеуметтік аударымдарды аударумен, сондай-ақ мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерге ақы төлеумен байланысты жүзеге асырылған төлемдер жəне (немесе) 
ақша аударымдары туралы мəліметтер мен ақпаратты беруі қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 
«Төлемдер мен төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 25-бабының 10-тармағына сəйкес əзірленді жəне банктердің «электрондық үкіметтің» 
төлем шлюзі арқылы мемлекеттік органдарға, соттарға бюджетке төлемдер төлеумен, міндетті 

зейнетақы жарналарын, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын жəне əлеуметтік аударым-
дарды аударумен, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге ақы төлеумен байланы-
сты жүзеге асырылған төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары туралы мəліметтер мен 
ақпаратты беру тəртібі мен мерзімін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар мен қысқартулар пайдаланылады: 
1) ақпараттандыру саласындағы уəкiлеттi орган (бұдан əрi – уəкiлеттi орган) – 

ақпараттандыру жəне «электрондық үкiмет» саласында басшылықты жəне салааралық 
үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

2) ақпараттық жүйе (бұдан əрі – АЖ) – ақпараттық өзара іс-қимыл арқылы белгілі бір 
технологиялық əрекеттерді іске асыратын жəне нақты функционалдық міндеттерді шешуге 
арналған ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың, қызмет көрсетуші персоналдың 
жəне техникалық құжаттаманың ұйымдастырылып ретке келтірілген жиынтығы;

3) мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасы (бұдан əрі – МО БКО) – «электрондық 
үкiметтiң» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымына кіретін жəне ақпараттық 
қауіпсіздіктің талап етілетін деңгейін сақтай отырып, мемлекеттік органдардың, олардың 
ведомстволық бағыныстағы ұйымдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, сондай-
ақ уəкілетті орган айқындаған өзге де ақпараттандыру субъектілерінің жергілікті (Интернетке 
қолжетімділігі бар жергілікті желілерді қоспағанда), ведомстволық жəне корпоративтік теле-
коммуникациялар желілерінің өзара іс-қимыл жасауын қамтамасыз етуге арналған телеком-
муникациялар желісі;

4) төлемге жəне (немесе) ақша аударымына қатысушылар – төлем жəне (немесе) ақша 
аударымы бойынша құқықтары жəне (немесе) міндеттері бар жеке жəне заңды тұлғалар, заңды 
тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері;

5) «электрондық үкіметтің» сыртқы шлюзі (бұдан əрі – ЭҮСШ) – МО БКО-да орналасқан 
ақпараттық жүйелердің МО БКО-дан тыс орналасқан ақпараттық жүйелермен өзара іс-қимылын 
қамтамасыз етуге арналған «электрондық үкімет» шлюзінің кіші жүйесі; 

6) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан əрі – ЭҮТШ) – төлемдерді электрондық 
нысанда көрсетілетін өтеулі қызметтер көрсету шеңберінде жүргізу туралы ақпарат беру 
процестерін автоматтандыратын ақпараттық жүйе;

7) «электрондық үкімет» шлюзі (бұдан əрі – ЭҮШ) – «электрондық үкімет» шеңберінде 
мемлекеттік жəне мемлекеттік емес ақпараттық жүйелердің интеграциясына арналған 
ақпараттық жүйе;

8) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан əрі – ЭЦҚ) – электрондық цифрлық қолтаңба 
құралдарымен жасалған жəне электрондық құжаттың анықтығын, оның тиесілілігін жəне 
мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы.

2-тарау. Банктердің «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы мемлекеттік 
органдарға, соттарға бюджетке төлемдер төлеумен, міндетті зейнетақы жарналарын, 
міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын жəне əлеуметтік аударымдарды аударумен, 
сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге ақы төлеумен байланысты жүзеге 
асырылған төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары туралы мəліметтер мен 

ақпаратты беру тəртібі мен мерзімдері
3. Банктердің «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы мемлекеттік органдарға, 

соттарға бюджетке төлемдер төлеумен, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кəсіптік 
зейнетақы жарналарын жəне əлеуметтік аударымдарды аударумен, сондай-ақ мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерге ақы төлеумен байланысты жүзеге асырылған төлемдер жəне (неме-
се) ақша аударымдары туралы мəліметтер мен ақпаратты беру (бұдан əрі – сервис) мынадай 
тəртіппен жүзеге асырылады:

1) Банктің АЖ-ның, ЭҮТШ-тің жəне мүдделі мемлекеттік органның АЖ-ның ақпарат ал-
масуын қамтамасыз ету үшін жүргізілетін техникалық жұмыстар кешенін қамтитын сервисті 
техникалық іске асыру жəне тестілеу;

2) Банктің АЖ иесі, уəкілетті орган, сондай-ақ мүдделі мемлекеттік орган сервисті 
техникалық іске асыру жəне бірлесіп тестілеу аяқталғаннан кейін, сервисті пайдалануға беру 
туралы бірлескен шешімі (хаттама, акт) негізінде Банктің ЭҮТШ-пен АЖ-ң, сондай-ақ мүдделі 
мемлекеттік органның өзара іс-қимылын пайдалануға енгізеді.

4. Банктердің ЭТҮШ арқылы мүдделі мемлекеттік органның АЖ-ға мəліметтер мен 
ақпаратты беру тəртібі мен мерзімі келесі талаптарды қамтиды:

1) Банктің АЖ бюджет сыныптамасының кодтары мен мемлекеттік кірістер органдарының 
кодтарының анықтамасымен өзара əрекеттесу (бұдан əрі – Анықтамалық). Анықтамалықпен 
жұмыс істеудің толық сипаттамасы өзара əрекеттескен қатысушылар арасында сервисті 
техникалық іске асыру процесінде келісіледі жəне осы Қағидалардың 3-тармағының 2) 
тармақшасына сəйкес сервисті пайдалануға беру туралы бірлескен шешімінде (хаттама, 
акт) көрініс табады;

2) Банктің АЖ-сы күн сайын Астана қаласы уақытымен сағат 08:00-ге дейін Анықтамалықтың 
жаңартылуын сұрайды;

3) Банктің АЖ жаңартылу болған кезде Анықтамалық өзектендіріледі;
4) Төлемге жəне (немесе) ақша аударымына қатысушыдан төлемдерді қабылдау кезінде 

Банктің АЖ-ы Анықтамалыққа сəйкес бюджет сыныптамасының рұқсат етілмейтін кодтарын 
жəне мемлекеттік кірістер органдарының кодтарын тексеру бойынша Банкпен əзірленген сер-
виске сəйкес енгізілген төлем құжатының деректемелерін тексереді;

5) Төлем құжатының деректемелері Анықтамалықтың деректеріне сəйкес болмаған 
жағдайда, Банк банк операциясын қабылдамайды жəне төлемге жəне (немесе) ақша аудары-
мына қатысушыға дұрыс деректемелерді беру үшін хабарлайды;

6) Төлем құжатының деректемелері Анықтамалықтың деректеріне сəйкес болған жағдайда, 
Банк төлемді қабылдайды;

7) Төлем қабылданғаннан кейін Банктің АЖ-ы ЭҮТШ-ке осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес 
клиенттен ЭҮТШ-ке тапсыруға жататын төлемді қабылдау кезінде төлем хабарламаларының 
деректемелері тізбесіне (МТ100 форматында) жəне осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес 
Банктің АЖ-н ЭҮТШ-ке беру үшін жиынтық төлем хабарламаларының деректемелері тізбесіне 
сəйкес жүргізілген төлем туралы ақпарат жібереді;

8) ЭҮТШ Банктің АЖ-н жүргізілген төлем туралы ақпарат алғаннан кейін жүргізілген төлем 
туралы ақпаратты сақтайды, бірегей төлем кодын (бұдан əрі – БТК) түрлендіреді жəне осы 
Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес төлем Банктің АЖ-а тапсыруға жататын ЭҮТШ төлемді тіркеу 
кезінде жауаптың деректемелері тізбесіне сəйкес алынғаны туралы Банктің АЖ-на хабарлайды;

9) Банктің АЖ-ы ұсынылған БТК-ты жəне жүргізілген төлем туралы ақпаратты сақтайды;
10) ЭҮТШ электрондық құжатта жүргізілген төлем туралы ақпаратты тиісті мемлекеттік 

органның АЖ-на жібереді;
11) Банктің оперциялық күні жабылғаннан кейін немесе Банктің келесі операциялық күнінің 

сағат 11.00-ге дейін Банктің АЖ-ы ЭҮТШ-ке қабылданған жəне жөнелтілген, сондай-ақ жеке 
төлемдер туралы жиынтық ақпарат жібереді;

12) «Орталықтандырылған біріздендірілген дербес шот» ақпараттық жүйесі (бұдан əрі – 
ОБДШ АЖ) төлем алғанан кейінгі келесі күннің сағат 11.00-ден кейін ЭҮТШ-ке төлемдер бой-
ынша жиынтық алу үшін сұрау салу жібереді;

13) ЭҮТШ ОБДШ АЖ-нан сұрау салуды алған кезде Банктердің АЖ-н алынған жиынтық 
ақпарат негізінде төлемдер бойынша жиынтық қалыптастырады жəне жиынтықты ОБДШ 
АЖ-на жібереді;

14) ЭҮТШ тəулігіне 1 (бір) рет мерзімділікте сағат 09.00-ден 11.00-ге дейін «е-Қаржымині» 
ықпалдастырылған автоматтандырылған ақпараттық жүйесінен (бұдан əрі – «е-Қаржымині» 
ЫААЖ) Қазынашылықтың ықпалдастырылған ақпараттық жүйесінің сұратылған бюджет сы-
ныптамасы кодтарының (бұдан əрі – БСК) деректер жинақ талымына қатысты «е-Қаржымині» 
ЫААЖ ДҚ-тағы төлемдері бойынша мəліметтер сұрайды. Сұрау салу ЭҮТШ-тің идентификаторы 
мен сұратылған мерзімділіктің күнін (төлемді валюталандыру күні) қамтиды;

15) Көрсетілген күн үшін сұратылған БСК-тың деректер жинақталымына қатысты жаңартылу 
болған кезде «е-Қаржымині» ЫААЖ-сы ЭҮТШ-ке түзетілген деректер жібереді.

5. Ақпарат алмасу тіркеу куəлігі бар Қазақстан Республикасының Ұлттық куəландырушы 
орталығымен берілген ақпараттық жүйе иелерінің ЭЦҚ пайдаланумен веб-сервистер (синхрон-
ды режимде) арқылы жүзеге асырылады. 

6. Деректерді беру үшін көлік хаттамасы (TCP), гипермəтінді жіберу хаттамасы (HTTP), 
сондай-ақ стек хаттамалары жəне веб-сервистердің стандарттары (WSDL/SOAP) пайда-
ланылады. Ақпарат алмасу ақпараттық өзара іс-қимылдың электрондық коммуникация 
құралдарына жəне ақпаратты қорғауды ұйымдастыруға қойылатын техник алық талаптарды 
сақтаумен жүргізіледі.

7. Ақпараттық өзара іс-қимылының жұмыс істеу процесінде кіріс хабарламалар үшін ЭЦҚ 
тексеру кезінде жəне шығыс хабарламалар үшін ЭЦҚ қалыптастыру кезінде «Электрондық 
құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңына жəне «Электрондық цифрлық қолтаңбаның төлнұсқалығын тексеру 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 1187 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 12864 болып тіркелген) сəйкес жалпы талаптар сақталады.

8. Тəжірибелі пайдалану шеңберінде Банктердің АЖ-ын ЭҮТШ-ке қосу қорғалған байланыс 
арналарын құру жолымен ЭҮСШ арқылы жүзеге асырылады.

9. ЭҮТШ-ті мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесіне МО БКО қосу арқылы жүзеге 
асырылады.

10. Ақпарат алмасу барысында техникалық ақаулар туындаған жағдайда, ақпарат алмасуға 
қатысушылар оларды жою үшін шаралар қабылдайды.

Банктердің «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы мемлекеттік органдарға, 
соттарға бюджетке төлемдер төлеумен, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті 
кəсіптік зейнетақы жарналарын жəне əлеуметтік аударымдарды аударумен, сондай-ақ 
мемлекеттік көрсетіле тін қызметтерге ақы төлеумен байланысты жүзеге асырылған 
төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары туралы мəліметтер мен ақпаратты беруі 

қағидаларына 1-қосымша

Клиенттен ЭҮТШ-ке тапсыруға жататын төлемді қабылдау кезінде төлем 
хабарламаларының деректемелері тізбесі (МТ100 форматында)

р/с 
№ 

Жолдың атауы Форматы Ескертпе

1 Банктің АЖ-да қалыптасатын төлемнің 
референсі/уақытша нөмірі
(bankReference)

Кіші (16х)
МТ100 үшін 20 жол

2 Операциялық күннің мерзімі (documentDate) Нышандық (8n) МТ100 үшін 32А жол
3 Төлем сомасы, валюта коды (amount) Нышандық 

(18х.2х.3n)
МТ100 үшін 32А жол 

4 Төлеушінің ЖСН/БСН
Бастамалаушы клиент (senderIdn) 

Кіші (12n) 50 жол, негізгі сөз IDN 

5 Төлеушінің атауы Т.А.Ə. немесе ұйымның 
атауы (senderName)

Нышандық 
(60x)

50 жол, негізгі сөз 
NAME

6 Ақша жіберуші Банктің БСН (bankIdn) Кіші (11x) 52В жол

7 Ақша жіберуші Банктің БСК (bankBik) Кіші (11x) 52В жол

8 Ақша жіберуші Банктің атауы (bankName) Кіші (11x) 52В жол

9 Ұйымның- бенефициардың БСК (receiver-
Bik)

Кіші (11x) 57В жол

10 Бенефициардың атауы (treasuryName) Нышандық 
(60x0

59 жол, негізгі сөз 
NAME

11 Бенефициардың БСН (treasuryIdn) Кіші (12n) 59 жол, негізгі сөз IDN
12 СОК – салық органының коды (kno) Кіші (4n) 
13 Төлем белгілеу коды (knp) Кіші (3n) 70 жол, негізгі сөз 

KNP
14 Операция түрі (operationType) Кіші (2n) 70 жол, негізгі сөз VO
15 Бюджет сыныптамасының коды (kbk) Кіші (6n) 70 жол, негізгі сөз 

BCLASS
16 Құжат нөмірі pay (DocumentNumber) Кіші (9x) 70 жол, негізгі сөз 

NUM
17 Төлем мақсаты (assign) Нышандық 

(62x6*70x)
70 70 жол, негізгі сөз 

ASSIGN 

Банктердің «электрондық үкіметтің»төлем шлюзі арқылы мемлекеттік органдарға, 
соттарға бюджетке төлемдер төлеумен, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті 
кəсіптік зейнетақы жарналарын жəне əлеуметтік аударымдарды аударумен, сондай-ақ 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге ақы төлеумен байланысты жүзеге асырылған 
төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары туралы мəліметтер мен ақпаратты беруі 

қағидаларына 2-қосымша

Банктің АЖ-нен ЭҮТШ-ке беру үшін жиынтық төлем 
хабарламаларының деректемелері тізбесі

р/с 
№ 

Жолдың атауы Міндетті 
түрде

Форматы Ескертпе 

1 Банктің АЖ-да қалыптастырылған 
төлем референсі (bankReference) 

Иə Кіші (16х) МТ 102 үшін 20 жол

2 Ақша жіберуші банктің БСК (bankBik) Иə Кіші (11x) 52В жол
3 Операциялық күннің мерзімі (payDate) Иə Нышандық 

(8n) 
МТ100 үшін 32А 

жол немесе МТ102 
үшін 32А жол 

4 БСК (kbk) Иə Кіші (6n) БСК

5 СОК – салық органының коды (kno) Иə Кіші (4n) СОК (егер жиынтық 
топтастыру СОК 

бойынша өтсе ғана 
толтырылады)

6 Жалпы сомасы (totalAmount) Иə Нышандық 
(18х. 2х)

7 Валюта коды (currency) Иə Нышандық 
(3n) 

8 Жиынтық хабарламаның егжей-тегжейі (payments)
1) Əрбір операция үшін ЭҮТШ-те 

қалыптасқан төлемнің бірегей коды 
(reference)

Иə Кіші (14х) ТБК

2) Банктің АЖ-да қалыптасатын төлем 
референсі (bankReference)

Иə Кіші (16х) МТ102 үшін 21 жол

3) Төлем сомасы (amount) Иə Нышандық 
(18х. 2х)

МТ100 үшін 32А 
жол

4) Валюта коды (currency) Иə Нышандық 
(3n)

МТ100 үшін 32А 
жол

5) Төлемнің күні жəне уақыты (payDa-
teTime)

Иə Нышандық 
(8n.6n)

МТ102 үшін 32А 
жол 

Банктердің «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы 
мемлекеттік органдарға, соттарға бюджетке төлемдер төлеумен, міндетті 

зейнетақы жарналарын, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын жəне əлеуметтік 
аударымдарды аударумен, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге ақы 

төлеумен байланысты жүзеге асырылған төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары 
туралы мəліметтер мен ақпаратты беруі қағидаларына 3-қосымша

Банктің АЖ-на тапсыруға жататын ЭҮТШ төлемді 
тіркеу кезінде жауаптың деректемелері тізбесі

р/с № Жолдың атауы Міндетті 
түрде

Форматы Ескертпе

1 Төлемнің бірегей коды/ ЭҮТШ 
қалыптасқан уақытша нөмір

Иə Кіші (14х) ТБК

2 Банктің АЖ-да қалыптасқан 
төлем референсі 

Иə Кіші (16х) МТ100, МТ102 үшін 20 жол

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 21 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14713 
болып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛАР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 19 қыркүйек                   №158               Астана қаласы

«Электрондық әкімдіктің» үлгілік архитектурасын бекіту  туралы

«Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 7-бабының 18) тармақшасына 
сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған «Электрондық үкіметтің» үлгілік архитектурасы бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің ақпараттандыру департаменті:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұ йрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оның көшірмелерін баспа 

жəне электрондық түрде күнтізбелік он күн ішінде мерзі мді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он ың көшірмелерін 
баспа жəне электрондық түрде күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін  Республикалық құқықтық ақпарат орталығына жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің интернет-ресурсында орнала-
стыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы 
бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшасында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан 
Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың ор ындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне коммуникациялар 
вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне коммуникациялар министрі Д.АБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрі __________ Қ.Бишімбаев
2016 жылғы 8 қараша

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрінің 2016 жылғы 19 қыркүйектегі
№ 158 бұйрығымен бекітілді

«Электрондық əкімдіктің» үлгілік архитектурасы 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Электрондық əкім діктің» үлгілік архитектурасы (бұдан əрі – Үлгілік архитектура) «Ақпараттандыру туралы» 2015 
жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі – Заң) 7-бабының 18) тармақшасына сəйкес əзірленді 
жəне Қазақстан Республик асының əкімшілік-аумақтық жүйесінің құрылысын ескере отырып, жергілікті атқарушы органдардың 
функциялары мен қызметтерін, ұйымдастырушылық құрылымын, ақпараттық ағымдарын, ақпараттық-коммуникациялық 
инфрақұрылымының стандартты компоненттері мен оларды іске асыруға қойылатын талаптардың сипаттамасы болып табылады.

2. «Электрондық үкіметтің» сервистік интеграторы «электрондық үкімет» архитектурасының құрамдасы ретіндегі Үлгілік архи-
тектура дамуының əдіснамалық қамтамасыз етілуін жүзеге асырады, Үлгілік архитектураға, Заңның 7-бабының 17) тармақшасына 
сəйкесбекітілетін мемлекеттік органдардың архитектураларын əзірлеу, іске асырылуын қолдап оты ру жəне дамыту қағидаларына 
(бұдан əрі – Қағидалар) жəне Заңның 7-бабының 10) тармақшасына сəйкес бекітілетін «электрондық əкімдіктің» архитектурасын 
дамыту жөніндегі талаптарға (бұдан əрі – Талаптар) сəйкес, сондай-ақ мемлекеттік органның мақсаттары мен міндеттерін ің 
негізінде жергілікті атқарушы органдар үшін мемлекеттік органның архитектурасын əзірлейді.

3. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – ЖАО) 
жергілікті атқарушы органдардың қызмет бағыттарын ескере отырып Үлгілік архитектураны енгізуді қамтамасыз етеді.

4. ЖАО аумақтарды дамыту бағдарламаларымен анықталған, Қазақстан Республикасының Даму стратегиясын əзірлеу, жүзеге 
асыру, мониторинг жүргізу, бағалау жəне бақылау ережелеріне сəйкес əзірленген, мемлекеттік жəне үкіметтік бағдарламалар, 
мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары, аумақтарды дамыту бағдарламалары жəне де 2010 жылғы 4 наурыздағы 
Қазақстан Республикасы Президентінің №931 Жарлығымен бекітілген Мемлекеттік аумақтық-кеңістіктік болжамды сызба-
сын (бұдан əрі – аумақтарды дамыту бағдарламалары) əзірлеу, жүзеге асыру жəне бақылаудың жəне Үлгілік архитектура 
талаптарының аясындағы ақпараттандыру басымдықтарын ескере отырып, ақпараттық жүйелерді құрады немесе дамытады, 
бағдарламалық қамтылымды жəне (немесе) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның объектілерін сатып алады.

5. Осы Үлгілік архитектурада мынадай негізгі ұғымдар мен қысқартулар пайдаланылады:
1) Ақпараттандыру индикаторлары – ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану тиімділігі нəтижелерінің 

көрсеткіштері.
2) ақпараттық ресурстар – жекелеген құжаттар мен жекелеген құжаттар ауқымы, ақпараттық жүйелердегі (кітапханалар, 

мұрағаттар, қорлар, деректер банкі, ақпараттық жүйелер) құжаттар мен құжаттар ауқымы;
3) жергілікті атқарушы органдар қызметі тиімділігінің базалық көрсеткіштер тізбесі (бұдан əрі – базалық көрсеткіштер 

тізбесі) – аумақтарды дамытудың негізгі бағыттарының деңгейлерін көрсететін жəне жергілікті атқарушы органдар қызметінің 
тиімділік көрсеткіштері болып табылатын аумақтарды дамыту бағдарламаларының бірыңғайланған нысаналы индикаторлары 
мен нəтижелерінің көрсеткіштер жиынтығы.

Осы Үлгілік архитектурада пайдаланылған өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының заңнамасына 
жəне Заңға сəйкес қолданылады.

2-тарау. Стандартты компоненттер жəне жергілікті атқарушы органдардың функциялары мен 
қызметтерін іске асыруға қойылатын талаптарға сипаттама

6. ЖАО мемлекеттік функциялар мен одан туындайтын мемлекеттік қызметтердің автоматтандырылуының бірқалыпты 
жүйеленген деңгейін төмендегілерден тұратын стандартты компоненттердің негізінде қамтамасыз етеді:

қалыпты шешім ретінде бірнеше рет қолдануға жататын ақпараттық жүйелер (немесе оның бөлшектері);
үлгілік ақпараттық қорлар жəне ақпараттық ағындар;
АК- инфрақұрылым компоненттерінің үлгілік құрамы.
7. ЖАО қызметінің архитектурасын əзірлеу мақсатында осы Үлгілік архитектураға берілген (бұдан əрі – Функционалды 

мүмкіндіктердің үлгілік жинағы) 1-қосымшаға сəйкес жергілікті атқарушы органдардың функционалдық мүмкіндіктерінің 
үлгілік жинағында жəне оларды автоматтандырудың оңтайлы, стандартты тəсілдерінің сипаттамасында, жергілікті атқарушы 
органдардың ақпараттық ресурстарының үлгілік жинағында көрсетілген функционалдық мүмкіндіктердің үлгілік жинағы пай-
даланылады. 

8. ЖАО функционалдық мүмкіндіктерінің үлгілік жинағы əкімшілік-аумақтық құрылым деңгейлері бойынша бөлінген мемлекеттік 
функциялардың жəне олардан туындайтын ЖАО мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің топтастырылған тізбесі болып табылады. 

ЖАО функционалдық мүмкіндіктерінің үлгілік жинағын əкімшілік-аумақтық бірліктің қызмет бағыттарын жəне əлеуметтік-
экономикалық даму ерекшеліктері мен бағыттарын ескере отырып бейімдейді. 

9. Ақпараттық жүйелердің (бұдан əрі - АЖ) нысаналы архитектурасын əзірлеу кезінде ЖАО функционалдық мүмкіндіктерінің 
үлгілік жинағында көрсетілген функционалды мүмкіндіктерді автоматтандырудың оңтайлы, қалыпты əдістерін пайдаланады 
жəне келесі талаптарды басшылыққа алады:

1) Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынышты жəне есеп беруші орталық уəкілетті органның, мемлекеттік 
органның АЖ (бұдан əрі - ОМО) немесе тиісті функционалдық мүмкіндікті автоматтандыратын ведомствоаралық АЖ болған 
жағдайда, ЖАО оны өз қызметінде пайдаланады;

2) орталық уəкілетті органның АЖ немесе тиісті функционалдық мүмкіндікті автоматтандыратын ведомствоаралық АЖ 
болмаған жағдайда, ЖАО өз АЖ əзірлеуді жүзеге асырады, бұл ретте функционалдық мүмкіндіктерді Үлгілік архитектураға 
1-қосымшаға сəйкес функционалдық мүмкіндіктердің үлгілік жинағында көрсетілген көлемде автоматтандырады;

3) өз АЖ əзірлеген кезде ЖАО функционалдық мүмкіндіктерді автоматтандырудың кез келген аталған деңгейін таңдайды 
(бірнеше автоматтандыру деңгейілері келтірілген функционалдық мүмкіндіктер үшін).

10. Үлгілік архитектураны енгізу аясындағы əкімшіліктік-аумақтық бірліктерді ақпараттандыруға арналған шаралар аумақтарды 
дамыту бағдарламаларында көрініс тапқан аймақтардың əлеуметтік-экономикалық дамуының нысаналы индикаторларына қол 
жеткізу мақсатында жүргізілді. 

11. Əкімшіліктік-аумақтық бірліктер мониторингін, «электронды үкімет» үлгілік архитектурасын автоматтандыру жəне енгізу 
процесстерін жүзеге асыру үшін осы Үлгілік архитектураға берілген №2 қосымшаға сəйкес, əкімшіліктік-аумақтық бірліктерді 
ақпараттандырудың нысаналы индикаторларының үлгілік жинағы қолданылады. 

12. Əкімшіліктік-аумақтық бірліктердің нысаналы индикаторлары төмендегі санаттар бойынша топтастырылған: 
1) ЖАО ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымын (бұдан əрі – АК-инфрақұрылымы) дамыту индикаторлары жəне 

ЖАО қызметтерін автоматтандыру дəрежелері;
2) Əкімшіліктік-аумақтық бірліктер халқының арасындағы ақпараттық-коммуникациялық технологияның (бұдан əрі - АКТ) 

ену деңгейін көрсететін халықты ақпараттандыру индикаторлары. 
13. ЖАО АК-инфрақұрылымын дамыту индикаторлары жəне ЖАО қызметтерін автоматтандыру дəрежелері халыққа қызмет 

көрсету сапасының дəрежесін көрсететін «Мемлекеттік қызметтер» бағытының аясында аумақтарды дамыт бағдарламаларына 
енгізіледі. ЖАО-ның берілген бағытының негізінде ғаламторлық ресурстардың мемлекеттік органдардың ғаламторлық 
ресурстарының бірыңғай платформасына көшуін жəне олардың дамуын қамтамасыз етеді, сонымен қоса мемлекеттік қызметтер 
мен олардан туындайтын қызмет көрсетулерге автоматтандырылған АЖ-ны енгізудің бекітілген архитектурасы мен сервистік 
бағдарламалық өнімдерге сəйкес жүзеге асырылады жəне олардың қызмет етуі мен байланыс тораптарын қамтамасыз етеді. 

14. Əкімшіліктік-аумақтық бірліктер халқының арасындағы АКТ-ның ену деңгейін көрсететін халықты ақпараттандыру индика-
торлары ақпараттандырылған қоғам мен инновациялық экономикаға көшу мақсатында əкімшіліктік-аумақтық бірліктің АКТ даму 
деңгейін көрсететін «Инфрақұрылым» бағытының аясындағы аумақтарды дамыту бағдарламаларына қосылады. Берілген топтағы 
индикаторлардың жетістігі халық арасындағы сандық сауаттылық арттыруға, электронды нысандағы қызметтерді насихаттау 
мен дəріптеуге, жəне де ЖАО АК-инфрақұрылымын жаңарту мен дамытуға бағытталған іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. 

3-тарау. Жергілікті атқарушы органдардың ұйымдастырушылық құрылымына сипаттама
15. ЖАО ұйымдастырушылық құрылымын құру Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 маусымдағы № 608 

қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару базалық құрылымына негізделген. 
16. ЖАО-ның ұйымдастырушылық құрылымын қалыптастыру кезінде мыналар:
1) құрылымдық бөлімше функцияларының оның қызмет саласындағы міндеттеріне сəйкес болуы;
2) құрылымдық бөлімшелердің міндеттері мен функциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 

өкілеттіктерге сəйкес болуы;
3) бір ЖАО құрылымы шеңберіндегі түрлі құрылымдық бөлімшелерде функциялар мен құзыреттердің қайталанбауы 

ескеріледі.
4-тарау. Жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық ағымдарына сипаттама

17. ЖАО жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық жүйелерінің ықпалдасуы, ақпараттық ресурстарын ұсыну жəне 
ақпараттық ағымдарын төмендету арқылы Қазақстан Республикасы Президентіне тікелей бағынысты жəне есеп беретін орталық 
атқарушы органдары жəне мемлекеттік органдармен ақпараттық өзара іс-қимылдың оңтайландыруын жəне сəйкестендіруін 
қамтамасыз етеді.

18. ЖАО деректер архитектурасын əзірлеу барысында осы Үлгілік архитектураға 1-қосымшаға сəйкес Функционалдық 
мүмкіндіктердің үлгілік жинағында көрсетілген ақпараттық ресурстардың Үлгілік жинағын пайдаланады. 

19. ЖАО ақпараттық ресурстардың үлгілік жинағы ЖАО үлгілік ақпараттық ағымдарымен құрылатын ақпарат негізінде 
қалыптастырылатын мəліметтер мен құжаттар жинағының тізбесі болып табылады. 

20. ЖАО үлгілік ақпараттық ағымдары мыналарға бөлінеді:
1) ішкі;
2) сыртқы.
Қозғалысы ЖАО құрылымдық бөлімшелері арасында жəне бөлімшелердің ішінде жүзеге асырылатын ақпараттық ағымдар 

ішкі болып табылады.
Олар барысында орталық атқарушы органдар, Қазақстан Республикасы Президентіне тікелей бағынысты немесе есеп 

беретін мемлекеттік органдар, сондай-ақ жеке жəне заңды тұлғалар ақпарат көзі немесе ақпаратты алушылар болып табыла-
тын ақпараттық ағымдар сыртқы болып табылады. 

21. Сыртқы ақпараттық ағымдар бағыты бойынша:
1) кіріс;
2) шығыс болып бөлінеді.
22. ЖАО Ақпараттық ресурстардың үлгілік жинағы Қазақстан республикасының барлық əкімшілік-аумақтық бірлігі үшін ортақ 

болып табылатын деректер жинақтарын қамтиды. 
ЖАО ақпараттық ресурстардың үлгілік жинағын əкімшілік-аумақтық бірліктің қызмет бағыттарын жəне əлеуметтік-

экономикалық даму ерекшеліктерін ескере отырып, бейімдейді. 
23. «Электрондық үкіметтің» ықпалдастыру контурының келесі компоненттері оларды жүргізу ЖАО электрондық ақпараттық 

ресурстарында жүзеге асырылатын объектілер мен субъектілер туралы мəліметтердің түпкі дереккөзі болып табылады:
1) мемлекеттік жүйе құрушы (эталонды) деректер қорлары – «Жеке тұлғалар» мемлекеттік деректер қоры (ЖТ МДҚ), «Заңды 

тұлғалар» мемлекеттік деректер қоры (ЗТ МДҚ), «Жылжымайтын мүлік тіркелімі» мемлекеттік деректер қоры (ЖМТ МДҚ);
2) бірыңғай нормативтік-анықтамалық ақпараттың ақпараттық жүйесі.
24. Жеке жəне заңды тұлғалардың мекенжайлары туралы мəліметтерді ЖАО АЖ-де жүргізу электронды ресурстарында 

жүргізу МТ АЖ – мекенжай тіркелімі жүйе құрушы деректер қоры деректерінің негізінде жүзеге асырылады.
25. ЖАО өз құзыреті шегінде:
1) ЖАО электрондық ақпараттық ресурстарын өңдеу, қорғау жəне оларға қолжетімділік режимі мен қағидаларын белгілейді;
2) электрондық ақпараттық ресурстарын сақтаған, көшірген жəне таратқан кезде оларды басқару шарттарын айқындайды.
26. ЖАООМО-ға, келесі əдістердің бірі арқылы дербес электрондық ақпараттық ресурстарына қолжетімділікті ұсынады:
1) Электрондық поштаны пайдаланып, сəйкестендіру нөмірін көрсетіп, электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізу 

жөніндегі МО сұрауды алу жолымен немесе электрондық цифрлық қолтаңбамен куəландырылған электрондық құжат ныса-
нында, немесе ЖАО-ның басқа белгіленген тəсілдерімен;

2) пайдаланушының жалпыға қолжетімді электрондық ақпараттық ресурстарға, ақпараттық жүйелерге тікелей жүгіну жолымен.
27. ЖАО Заңның 10-бабының 13) тармақшасына сəйкес, жеке жəне заңды тұлғаларға ашық деректердің интернет-порталы 

арқылы ашық деректерді береді.
5-тарау. Жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымына сипаттама

28. ЖАО АК инфрақұрылымының архитектурасын əзірлеу мақсатында осы Тарауда көрсетілген АК-инфрақұрылымы 
компоненттерінің үлгілік құрамын пайдаланады.

29. ЖАО АК-инфрақұрылымы компоненттерінің үлгілік құрамы:
1) ЖАО қызметін қамтамасыз ететін автоматтандыруға арналған АЖ жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді 

автоматтандыруға немесе ақпараттық қолдауға жəне оларды іске асыру ерекшеліктері нақты жергілікті атқарушы органға тəн 
мемлекеттік функцияларды орындауға арналған АЖ;

2) АК-инфрақұрылымының үлгілік компоненттері – технологиялық функцияларды атқаратын бағдарламалық-техникалық 
кешендер мен құралдар;

3) «электрондық үкімет» инфрақұрылымының компоненттері.
30. ЖАО АК-инфрақұрылымының үлгілік компоненттеріне:
1) Жалпы мақсаттағы жұмыс станциялары – пайдаланушының тікелей жұмысына, оның ішінде қажетті перифириялық 

жабдықты қоса алғанда, серверлік қуаттылыққа қашықтан қол жеткізу режимінде арналған есептеуіш техника құралдары, оның 
ішінде жекелеген жұмыс орындарында орналастырылатын принтерлер мен сканерлер, жалпыжүйелік БҚ, АЖ қатыспайтын 
əмбебап мақсаттағы БҚ;

2) Деректерді өңдеу орталықтарының құрамына кірмейтін серверлік жабдық –деректерді өңдеудің технологиялық жəне 
аумақтық жекелендірілген орталықтарында орналастырылмаған серверлер жəне серверлердің топтары, сондай-ақ олардың 
жалпы жүйелік БҚ, олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті технологиялық жабдық (тіреулер, шкафтар, коммута-
торлар, үздіксіз қоректендіру көздері);

3) Деректерді басып шығару жəне көшіріп алу құралдары – желілік принтерлер мен сканерлер, сканерлейтін, көшіріп ала-
тын, басып шығаратын құрылғылар кешендері;

4) Ішкі телекоммуникациялық инфрақұрылым – мемлекеттік органның үй-жайларында деректерді беруді қамтамасыз ететін 
жергілікті есептеуіш желілері жəне өзге де техникалық жəне бағдарламалық құралдар;

5) Сыртқы байланысты қамтамасыз ететін телекоммуникациялық инфрақұрылым – сыртқы ұтқыр кешендермен, 
құрылғылармен, желілермен өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін техникалық жəне бағдарламалық құралдар; Интернетке 
қолжетімділікті қамтамасыз ету құралдары; бейнеконференц байланыс жатады.

31. ЖАО пайдаланылатын «электрондық үкімет» инфрақұрылымының компоненттері:
1) сыртқы контурда:
«электрондық үкіметтің» веб-порталы;    ұтқыр үкіметтің ақпараттық жүйесі;    «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі.
2) ықпалдастыру контурында:
дербес деректер мен анықтамалық ақпараттарды жинауды, сақтауды, есепке алуды, беруді қамтамасыз ететін ақпараттық 

жүйелер;
стандарттық шешімдер;    «электрондық үкіметтің» шлюзі;
3) АК-инфрақұрылымында:
Мемлекеттік органдардың бірыңғай көлікті кортасы базасындағы мемлекеттік органдардың телекоммуникациялық желісі;
деректерді өңдеу орталықтарының желісі.
4) Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін:
«электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуді мониторингілеу жүйесі;
Ашық кілттердің инфрақұрылымы.
32. АК-инфрақұрылымы компоненттерінің үлгілік құрамынан басқа, ЖАО:
1) Азаматтардың жүгінулеріне жедел ден қою арқылы олардың ЖАО-мен өзара іс-қимылын ұйымдастыруға арналған 

Байланыс-орталықтарының жұмыс істеуін қамтамасыз ететін;
2) «ақылды қалаларды» дамыту аясындағы бастамаларды іске асыруға арналған мамандандырылған бағдарламалық-

аппараттық кешендерді қолданады.
Байланыс-орталықтарының бағдарламалық-аппараттық кешені байланыс орталықты басқарудың бағдарламалық 

қамтылымын орнатуға арналған серверлерді, байланыс операторын желіге қосуға арналған шлюздерді, сөйлесу құрылғыларын 
(гарнитураларды, IP-телефондарды), сондай-ақ өзара іс-қимылды электрондық пошта, хабарлар мен жедел алмасу жүйелері 
арқылы қолдауға арналған БҚ қамтиды.

«Ақылды қалаларды» дамыту аясында құрылатын шешімдердің бағдарламалық-аппараттық кешендері серверлік жабдықтан 
жəне ақпаратты жинау мен талдаудың БҚ-дан басқа, фото- жəне бейне бақылау аспаптарын, көлік ағымдарының бергіштерін, 
жол жүру қозғалысының бұзылуын тіркеу бергіштерін, газдың жəне судың ағып кету бергіштерін, коммуналдық ресурстарды 
есепке алудың зияткерлік аспаптарын, LED-шамдары бар жеке басқарылатын шамдарды, тегін Ғаламторды қамтамасыз 
етуге арналған коммутаторларды жəне бағыттауыштарды жəне өзге мамандандырылған аппараттық құралдарды қамтиды.

33. ЖАО ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында қарастырылған бірыңғай талаптармен ЖАО АК-
инфрақұрылымына қойылатын функционалдық емес талаптардың іске асырылуын жəне Заңның 6 бабының 3) тармақшасына 
жəне Талаптарға сəйкес бекітілген ақпараттық қауіпсіздіктің қамсыздандырылуын қамтамасыз етеді. 

34. Əкімшіліктік-аумақтық бірліктерді ақпараттандыруды жүзеге асыру аясында сервистік ықпалдастырушы ЖАО архитек-
турасын жүзеге асыру негізінде АК-қызметтеріндегі қажеттілік көлемі туралы АК-инфрақұрылымының операторына хабарла-
ма бағыттайды жəне де Қазақстан Республикасының Инвестиция жəне даму министрі міндетін атқарушының 2016 жылдың 
28 қаңтарындағы №129 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркелімінде № 13282 болып 
тіркелген) ақпараттандырудың сервистік үлгілерін жүзеге асыру ережелеріне сəйкес ЖАО-ға арналған сервистік бағдарламалық 
өнімдерді жасауды ұйымдастырады. 

Электрондық əкімдіктің» үлгілік архитектурасына қосымша 
Жергілікті атқарушы органдардың функционалдық мүмкіндіктерінің үлгілік жинағы 

1. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана
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жергілікті бюжеттердің орындалуын 
қамтамасыз етеді

 Ж
БЖ

 А
Ж

 Бюджет жобасын дай-
ындау жəне жинақтау, 
қаржыландыру жоспар-
ларын, мемлекеттік 
сатып алу жоспарларын 
құру жəне жинақтау, 

 

ЭҚ
Б

қаржыландыру 
жоспарларының орын-
далуын талдау жəне 
бақылау процестерін 
автоматтандыру .

2 жергілікті бюджетті əзірлейді жəне 
оның орындалуын қамтамасыз етеді;

 

ЭҚ
Б

3 бюджеттік бағдарламаларды жо-
спарлауды, негіздеуді, іске асыру-
ды жəне нəтижелерге қол жеткізуді 
қамтамасыз етеді 

 

АШ
Б

4 денсаулық сақтаудың бюджеттік 
бағдарламалары əкімшілерінің 
функцияларын жүзеге асырады 

 

ДБ

5 бюджеттік өтінімдерді, төлемдер 
жəне бағдарламалар мен кіші 
бағ дарламалар бойынша міндет-
темелер бойынша қаржыландыру 
жоспарларын, тауарларды, 
жұмыстарды жəне қызметтерді 
мемлекеттік сатып алулардың 
жылдық жоспарларын əзірлейді

 

Ə
А

6 облыс (республикалық маңызы бар 
қала, астана) əкімінің қызметін бай-
ланыс құралдарымен, ақпараттық 
есептеуіш жəне ұйымдастыру 
техникасымен қамтамасыз ету, 
ақпараттық жүйелерді құру, оларды 
пайдалану жəне жөндеу жөніндегі 
бағдарламаллрдың əкімшісі функ-
циясын орындайды 

 

Ə
А

7 тиісті қаржылық жылдың бірінші 
тоқсанына арналған жергілікті 
қаржылық жоспарды бекітеді
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ынша мониторингілеу объектілерін 
тікелей зерттеуге, меншіктің мемле-
кеттік мониторингі мəніне қатысты 
ақпаратты жинауға жəне талдауға 
қатысу үшін өклідерді жібереді М
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ЭҚ
Б

9 меншіктің мемлекеттік монито рин гін 
жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты 
уəкілетті органға ұсынады
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жер қойнауын мемлекеттік 
геологиялық зерттеу жөніндегі 
жұмыстарды жүргізуге арналған 
жобалық сметалық құжаттаманың 
сараптамасын қоспағанда, кең 
таралған пайдалы қазбалар бой-
ынша, барлаумен жəне өндірумен 
байланысты емес жерасты 
құрылыстарды салуға жəне (не-
месе) пайдалануға жобалық 
құжаттардың сараптамасын 
жүргізуді ұйымдастырады  

Кең таралған пайдалы 
қазбалар бөлігінде жер 
қойнауын пайдалану 
құқығын беру жөніндегі 
конкурстарды жүргізуді 
автоматтандыру. Жер 
қойнауын пайдалану 
саласындағы рұқсаттар 
туралы мəліметтерді 
алу бөлігінде ЕЛ МДҚ 
АЖ ықпалдастыру. Жер 
қойнауын пайдалану-
шылардан есептілікті 
қабылдауды қоса 
алғанда, жер қойнауын 
пайдалану жөніндегі 
шарттарды орындау-
ды келісу, тіркеу жəне 
есепке алу жəне мо-
ниторинг бойынша 
процестерді автомат-
тандыру 

 

ТР
Б/
УП

Р

11 облыс аумағында өндірілетін 
тауар  лардың, жұмыстар мен қыз-
мет тердің жəне өндірушілердің 
тізбесін қалыптастыруды жүзеге 
асырады 

Облыс аумағында өндірілетін 
тауарлардың, жұмыстар 
мен қызметтердің жəне 
өндірушілердің тізбесі ТР

Б

12 кең таралған пайдалы қазбаларды 
барлауға немесе өндіруге жəне 
барлаумен немесе өндірумен 
байланысты емес жерасты 
құрылыстарын салуға жəне (не-
месе) пайдалануға арналған 
келісімшарттардың орында-
луын немесе қолданысының 
тоқтатылуын қамтамасыз етеді 

 

ТР
Б

13 кең таралған пайдалы қазбаларды 
барлауға немесе өндіруге жəне 
барлаумен немесе өндірумен 
бай ланысты емес жерасты құры-
лыс тарын салуға жəне (немесе) 
пайдалануға арналған келісім-
шарттардың қолданысын қайта 
жаңарту туралы шешім жобаларын 
дайындауды жүзеге асырады 

 

ТР
Б

14 кең таралған пайдалы қазбаларды 
барлауға немесе өндіруге жəне 
барлаумен немесе өндірумен 
байланысты емес жерасты 
құрылыстарын салуға жəне (не-
месе) пайдалануға арналған 
келісімшарттық міндеттемелердің 
орындалуына мониторингті жəне 
бақылауды жүзеге асырады 

 

ТР
Б

15 жер қойнауын пйдаланушымен 
келісімшарттардың талаптары 
туралы келіссөздер жүргізеді жəне 
жер қойнауын пайдаланушымен 
бірлесіп кең таралған пайдалы 
қазбаларды барлауға немесе 
өндіруге жəне барлаумен немесе 
өндірумен байланысты емес же-
расты құрылыстарын салуға жəне 
(немесе) пайдалануға арналған 
жобалық құжаттарды дайындауды 
жүзеге асырады 

 

ТР
Б

16 жер қойнауын пайдаланушыға кең 
таралған пайдалы қазбаларды 
барлауға немесе өндіруге құқық бе-
руге арналған конкурстарды дайын-
дайды жəне ұйымдастырады 

Жер қойнауын пайдалану-
шыға кең таралған пайдалы 
қазбаларды барлауға не-
месе өндіруге құқық беруге 
арналған конкурстар туралы 
мəліметтер 

ТР
Б

17 тауарлардағы, жұмыстардағы, 
қызметтердегі, кадрлардағы 
жергілікті қамту мен аумақтарды 
əлеуметтік дамыту, оның ішінде 
жер қойнауын пайдалану жөніндегі 
операцияларды жүргізу кезінде 
пайдаланылатын тауарлардың, 
жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтердің жəне оларды 
өндірушілердің тізілімі бөлігінде 
жер қойнауын пайдаланушылардың 
келісімшарттық міндеттемелерді 
орындауының мониторингін жүзеге 
асыруға қатысады 

 

ТР
Б

18 жер қойнауын пайдала-
ну жөніндегі операцияларды 
жүргізу кезінде пайдаланыла-
тын тауар лардың, жұмыстар 
мен көрсетілетін қызметтердің 
жəне оларды өндірушілердің 
тізілімін қалыптастыру мен жүргізу 
мақсатында құзыретті органға 
облыстың аумағында өндірілетін 
тауарлардың, жұмыстар мен көрсе-
тілетін қызметтердің жəне оларды 
өндірушілердің тізбесі бойынша 
ақпаратты тоқсан сайын ұсынады 

 

ТР
Б

19 жер қойнауын пайдалану жөніндегі 
келісімшарттарды қарайды жəне 
экономикалық қорытынды береді 

 

ЭҚ
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20 жер қойнауын пайдалану мақсаты 
үшін (өндіру, бірлесіп барлау мен 
өндіру, барлаумен жəне өндірумен 
байланысты емес жерасты 
құрылыстарын салу жəне (немесе) 
пайдалану жөніндегі жұмыстарды 
жүргізу үшін ), магистральді 
құбырларды, мұнай мен газ-
ды қайта өңдеу объектілерін, 
жаңартылатын энергия көздерін 
пайдалану жөніндегі объектілерді 
салу (реконструкциялау) үшін, 
индустриялық-инновациялық 
қызмет субъектілерінің 
индустриялық-инновациялық 
жобалары үшін, Қазақстан 
Республикасының «Инвестициялар 
туралы» заңына сəйкес, басым 
инвестициялық жобаларды іске 
асыру үшін жер учаскелерін беру, 
ерекше қорғалатын жергілікті 
маңызы бар табиғи аумақтарды 
құру жəне кеңейту, сондай-ақ пай-
далы қазбалар кен орындарын 
тапқан кезде жəне оларды өндіруге 
магистарльді құбырларды салу 
(реконструкциялау ) үшін жер 
учаскелерін мəжбүрлеп иеліктен 
шығару бойынша облыстың 
(республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың) жергілікті 
атқарушы органының ұсыныстарын 
жəне шешім жобаларын əзірлейді 

 

 Ж
ҚБ

21 жер қойнауын пайдаланумен бай-
ланысты, экологиялық, ғылыми, 
тарихи-мəдени жəне рекреациялық 
маңызы бар объектілердің 
сақталуына жəрдемдеседі 
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Мемлекеттік тұрғын үй қорынан 
тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй 
қорынан жергілікті атқарушы ор-
ган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж 
азаматтарды есепке алу жəне 
кезекке қою, сондай-ақ жергілікті 
атқарушы органдардың тұрғын үй 
беру туралы шешім қабылдауы 
(тек қана Алматы жəне Астана 
қалалары үшін)
 ЭҮ

П,
 Ө
ЭҮ

Ш
 А
Ж

 

 Тұрғын үй қорынан берілген 
тұрғын үйдің бар немесе жоқ 
екенін жергілікті атқарушы 
органның тексеруіне келісімі 
көрсетілген коммуналдық 
тұрғын үй қорынан тұрғын 
үйге мұқтаж азаматтарды 
есепке қою туралы өтініштер 
тізілімі. 
Кезектегі реттік нөмірі 
көрсетілген, есепке қою тура-
лы хабарламалар тізілімі. 
Тұрғын үй қорынан тұрғын 
үйге мұқтаж азаматтарды 
есепке алу тізілімі 

ЭТ
КШ

Б 

23 тұрғын үй көмегін тағайындау 
(тек қана Алматы жəне Астана 
қалалары үшін)

Тұрғын үй көмегін алуға 
өтініштер тізілімі Тұрғын үй 
көмегін тағайындау тура-
лы хабарламалар тізілімі  
Оларға тұрғын үй көмегі таға-
йындалған адамдар тізілімі 

ЭТ
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«Тұрғын үй қатынастары тура-
лы» Қазақстан Республикасының 
Заңында көзделген талаптармен 
жəне Қазақстан Республикасы 
Үкіметімен белгіленген тəртіпте 
комммуналдық тұрғын үй 
қорынан тұрғын үйді Қазақстан 
Республикасы азаматтарының 
меншігіне беруді жүзеге асырады 

 

Өтініштерді қабылдау, 
қарау, шешімдерді 
құру, келісу жəне беру 
процестерін автомат-
тандыру 

Комммуналдық тұрғын 
үй қорынан тұрғын үйді 
азаматтардың меншігіне беру 
туралы мəліметтер 

ЭТ
КШ

Б

25 «Тұрғын үй қатынастары туралы» 
Заңның 32-бабы 2-2-тармағымен 
көзделген жағдайда, кондоминиум 
объектісіне техникалық төлқұжатты 
дайындау жөніндегі шығындар 
орнын бюджет қаражаты есебінен 
толтыруын қамтамасыз етеді 

Кондоминиум объектісіне 
техникалық төлқұжатты дай-
ындау жөніндегі шығындар 
орнын толтыру туралы 
мəліметтер ЭТ

КШ
Б

26 ауыз сумен жабдықтаудың ба-
ламасыз көздері болып табыла-
тын сумен жабдықтаудың ерек-
ше маңызды топтық жəне оқшау 
жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі 
қызметтердің құнын субсидиялау-
ды жүзеге асырады 

Суды пайдаланушылардың 
(халықтың) тізбесі 
Су пайдаланушылары 
шамасында субсидияла-
уды ескере отырып, суды 
мөлшерлемелер бойын-
ша беру жөніндегі нақты 
көрсетілген қызметтердің 
жинақтық тізілімі 

ЭТ
КШ

Б

27
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кондоминиум объектісін басқару 
органдарының тұрғын үй қорын 
сақтау жəне тиісті дəрежеде 
пайдалану жөніндегі қызметін 
бақылау бойынша тұрғын үй 
инспекциясының жұмысын 
ұйымдастырады 

 

1-деңгей: бақылау 
субъектілерін жəне 
объектілерін есепке 
алуды, тексеру жо-
спарларын, жүргізілген 
тексерулерді, берілген 
ұйғарымдарды, ƏҚБ ту-
ралы істерді, актілерді, 
шағымдануларды 
автоматтандыру. 
2-деңгей: Бақылау/
мониторингілеу, 
есептілік негізінде 
камералдық бақылау 
субъектілерінен 
есептілікті қабылдау
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Б
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процестерін автомат-
тандыру.  бақылау 
субъектілеріне 
тəуекелдік дəрежесін 
беру, тексерулерді 
жоспарлау, тексерулер 
бойынша құжаттарды 
құру жəне келісу, 
бақылау субъектілеріне 
хабарламаларды, 
ұйғарымдарды элек-
тронды түрде жолдау 
процестерін автомат-
тандыру. Тексерулерді 
жəне ƏҚБ хаттамала-
рын тіркеу бөлігінде 
ҚСжАЕК АЖ-мен 
ықпалдастыру.

28 тұрғын үй қорын басқару саласын-
да мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асырады 

 

ЭТ
КШ

Б

29 тұрғын үй-коммуналдық шаруашы-
лық объектілеріндегі 0,07 мега 
Паскальдан астам қысыммен не-
месе 115 Цельсий градустан аса-
тын судың қайнау температура-
сы кезінде жұмыс істейтін қауіпті 
тех никалық құрылғылардың, жүк 
көтергіш механизмдердің, эскала тор-
лардың, аспалы жолдардың, фуни-
кулерлердің, лифтілердің қауіпсіз 
пай даланылуын бақылауды жүзеге 
асырады 

 

ЭТ
КШ

Б

30 тұрғын үй-коммуналдық шаруашы-
лық объектілерінің қауіпті техника лық 
құрылғыларын есепке қоюды жəне 
есептен алуды жүзеге асырады

Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық объектілерінің 
қауіпті техникалық 
құрылғыларының тізілімі ЭТ

КШ
Б

31 тұрмыстық баллондарды жəне 
газбен жабдықтау жүйелерінің 
объектілерін қауіпсіз пайдала-
ну талаптарының сақталуын 
бақылауды жүзеге асырады

 

ЭТ
КШ

Б

32 тұрмыстық жəне комммуналдық-
тұрмыстық тұтынушылардың газ 
тұтынушы жүйелерін жəне газ 
жабдықтарын қауіпсіз пайдалану 
талаптарын сақтауын бақылауды 
жүзеге асырады 

 

ЭТ
КШ

Б

33 тұтынушылардың жылу пайдала-
натын құрылғыларын пайдала-
нуын жəне техникалық жай-күйін 
бақылауды жүзеге асырады 

 

ЭТ
КШ

Б

34 жылу желілерін дайындауды жəне 
жөндеу-қалпына келтіру жұмыс-
тарын жүзеге асыруды жəне олар-
дың күзгі-қысқы кезеңде жұмыс 
істеуін бақылауды жүзеге асырады 

 

ЭТ
КШ

Б

35 жылу желілеріндегі 
(магистральдық, орамішілік) 
технологиялық бұзушылықтарға 
тергеп-тексерулер жүргізеді

 

ЭТ
КШ

Б

36 өз құзыреті шегінде мемлекеттік 
мекемелердің энергияны тұтыну 
нормативтерін сақтау мониторингін 
жүзеге асырады

Мемлекеттік мекемелердің 
энергияны тұтыну норматив-
терін сақтауын мони-
то  рингілеу бойынша 
мəліметтер 

ЭТ
КШ

Б

37 кондоминиумдердің құрамына 
енгізілмеген жалпыға бірдей пай-
даланылатын жерлерді бюджет 
қаражаты есебінен күтіп-ұстау бой-
ынша шараларды қолданады 

Азаматтардың 
жүгінулерін 
қабылдауды, ақаулық 
актілерін, жөндеуге/
пайдалануға арналған 
өтінімдерді тіркеуді 
автоматтандыру. 
Желілерді жоспар-
лы жөндеуді келісу 
процестерін автомат-
тандыру. 

 

ЭТ
КШ

Б

38 тұрғын үй қорын сақтау жəне тиісті 
пайдалану жөніндегі іс-шараларды 
ұйымдастыруын қамтамасыз етеді 

 

ЭТ
КШ

Б

39 жылу желілерін (магистральдық, 
орамішілік) жоспарлы жөндеуді 
келіседі 

Желілерді (магистральдық, 
орамішілік) жоспарлы жөндеу 
туралы мəліметтер ЭТ

КШ
Б

40
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облыс аумағында сұйытылған 
мұнай газын өткізу жəне тұтыну ту-
ралы мəліметтерді жинауды жүзеге 
асырады 

 

Əкімшілік-аумақтық 
бірлік аумағында 
сұйытылған мұнай га-
зын өткізу жəне тұтыну 
туралы мəліметтерді 
жинауды автоматтан-
дыру. Сұйытылған 
мұнай газын тұтынуды 
талдау жəне болжау 
процестерін автомат-
тандыру 

Облыс аумағында 
сұйытылған мұнай газын 
өткізу жəне тұтыну туралы 
мəліметтер

ЭТ
КШ

Б

41 облыс аумағында сұйытылған 
мұнай газын өткізу жəне тұтыну 
туралы мəліметтерді уəкілетті 
органға ұсынады

 

ЭТ
КШ

Б

42 облыс аумағында сұйытылған 
мұ най газын тұтыну болжамын 
құрады 

Облыс аумағында 
сұйытылған мұнай газын 
тұтыну болжамы ЭТ

КШ
Б

43 облыс аумағында сұйытылған 
мұнай газын тұтыну болжамын 
уəкілетті органға ұсынады

 

ЭТ
КШ

Б
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энергия өндіруші жəне энер-
гия беруші ұйымдардың күзгі-
қысқы жағдайлардағы жұмысқа 
дайындығы

ЭҮ
П,

 Е
Л 
М
ДҚ

 А
Ж

 Белгіленген электр қуаты 
5 МВт жəне одан төмен, 
5 МВт-тан жоғары немесе 
белгіленген жылу қуаты 100 
Гкал/сағ жəне одан жоғары, 
сондай-ақ өз теңгерімінде 
кернеуі 35 кВ жəне одан 
төмен, 110 кВ жəне одан 
жоғары электр желілері бар 
энергия өндіруші жəне энер-
гия беруші ұйымдарға күзгі-
қысқы жағдайларда жұмысқа 
əзірлік төлқұжатын алуға 
өтініштер тізілімі 
Белгіленген электр қуаты 
5 МВт жəне одан төмен, 
5 МВт-тан жоғары немесе 
белгіленген жылу қуаты 100 
Гкал/сағ жəне одан жоғары, 
сондай-ақ өз теңгерімінде 
кернеуі 35 кВ жəне одан 
төмен, 110 кВ жəне одан 
жоғары электр желілері бар 
энергия өндіруші жəне энер-
гия беруші ұйымдарға күзгі-
қысқы жағдайларда жұмысқа 
əзірлік төлқұжатын беруден 
бас тарту немесе төлқұжатты 
немесе оның күшін жою тура-
лы хабарлама 
 Белгіленген электр қуаты 
5 МВт жəне одан төмен, 
5 МВт-тан жоғары немесе 
белгіленген жылу қуаты 100 
Гкал/сағ жəне одан жоғары, 
сондай-ақ өз теңгерімінде 
кернеуі 35 кВ жəне одан 
төмен, 110 кВ жəне одан 
жоғары электр желілері бар 
энергия өндіруші жəне энер-
гия беруші ұйымдарға күзгі-
қысқы жағдайларда жұмысқа 
əзірлік төлқұжаттар тізілімі 
Белгіленген электр қуаты 
5 МВт жəне одан төмен, 
5 МВт-тан жоғары немесе 
белгіленген жылу қуаты 100 
Гкал/сағ жəне одан жоғары, 
сондай-ақ өз балансында 
кернеуі 35 кВ жəне одан 
төмен, 110 кВ жəне одан 
жоғары электр желілері бар 
энергия өндіруші жəне энер-
гия беруші ұйымдарға күзгі-
қысқы жағдайларда жұмысқа 
əзірлік паспортын беруден 
бас тарту немесе паспортты 
немесе оның күшін жою тура-
лы хабарлама 

ЭТ
КШ

Б

45 110 кВ жəне одан төмен, 220 кВ 
жəне одан жоғары объектілер үшін 
қайталама (шунтталатын) электр 
беру желілері мен шағын стан-
цияларды салудың техникалық 
орындылығы туралы қорытындыны 
береді 

110 кВ жəне одан төмен, 
220 кВ жəне одан жоғары 
объектілер үшін қайталама 
(шунтталатын) электр 
беру желілері мен шағын 
станцияларды салудың 
техникалық орындылығы 
туралы қорытындыны бе-
руге өтініштер тізілімі 110 
кВ жəне одан төмен, 220 кВ 
жəне одан жоғары объектілер 
үшін қайталама (шунттала-
тын) электр беру желілері 
мен шағын станциялар-
ды салудың техникалық 
орындылығы туралы 
қорытындылар тізілімі

ЭТ
КШ

Б
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жергілікті спорт федерацияларын 
аккредиттеу 

 

Өтініштерді қабылдау, 
қарау, шешімдерді 
құру, келісу жəне беру 
процестерін автомат-
тандыру. 

Спорт федерацияларын 
аккредиттеуді жүргізуге 
өтініштер тізілімі 
Спорт федерациясының 
аккредиттеуді өткені тура-
лы куəлігі 

ДШ
СБ

 

47 Қазақстан Республикасының спорт 
шеберіне кандидат, 1 разрядтағы 
спортшы спорттық разрядтарды жəне 
біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші 
санатты жаттықтырушы, біліктілігі 
орта деңгейдегі бірінші санатты 
жаттықтырушы, біліктілігі жоғары 
деңгейдегі бірінші санатты əдіскер, 
біліктілігі орта деңгейдегі бірінші 
санатты əдіскер, біліктілігі жоғары 
деңгейдегі бірінші санатты нұсқаушы-
спортшы, бірінші санатты спорт 
төрешісі спорттық санаттарын беру

Спорттық разряд-
ты тағайындауға өтініш 
Спорттық разрядты 
тағайындау туралы куəліктер, 
біліктілік санатты тағайындау 
туралы куəліктер тізілімі 

ДШ
СБ

48 спортшыларға мынадай спорттық 
разрядтарды тағайындайды: 
Қазақстан Республикасының спорт 
шеберіне кандидат, 1 разрядтағы 
спортшы

Спортшыларға спорттық раз-
рядтарды тағайындау туралы 
мəліметтер 

ДШ
СБ

49

Де
не

 ш
ын

ық
ты

ру
 ж
əн
е 
сп
ор
т с

ал
ас
ын

да
ғы

 қы
зм
ет
ті 
ұй
ым

да
ст
ыр

у

тиісті əкімшілік аумақтық бірлік 
аумағында дене шынықтыруды 
жəне спортты дамыту бойынша 
ақпаратты жинауды жəне талдауды 
жүзеге асырады 

 

1-деңгей: Дене шынық-
тыру жəне спорт 
саласындағы ұйым-
дарды жəне құры-
лыстарды, спорттық-
көпшілік жарыстар 
мен іс-шараларды 
есепке алуды авто-
маттандыру. 2-деңгей: 
Ведомстволық 
бағынысты ұйымдармен 
өзара іс-қимыл (спорт 
жағынан дарынды 
балаларға арналған 
облыстық мектеп-
интернаттарының 
үлгілік оқу жоспарла-
рын келісу, құрама 
командалардың тізімін 
құру жəне бекіту жəне 
т.б.) жөніндегі биз-
нес- процестерді 
автоматтандыру. 
3-деңгей: Үлгілік 
шешімдер арқылы дене 
шынықтыру мен спорт-
ты дамыту бойынша 
ақпаратты жинауды 
жəне талдауды авто-
маттандыру.

Тиісті əкімшілік аумақтық 
бірлік аумағында дене 
шынықтыруды жəне спортты 
дамыту жөніндегі мəліметтер

ДШ
СБ

50 тиісті əкімшілік аумақтық бірлік 
аумағында дене шынықтыруды 
жəне спортты дамыту жөніндегі 
ақпаратты дене шынықтыру жəне 
спорт саласындағы уəкілетті 
органға ұсынады 

 

ДШ
СБ

51 облыс, республикалық маңызы 
бар қала, астана аумағында дене 
шынықтыру-спорттық ұйымдардың 
қызметін үйлестіреді 

 

ДШ
СБ

(Жалғасы 16-бетте) 



16  27 МАУСЫМ 2017 ЖЫЛ
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52 дене шынықтыру - сауықтыру жəне 
спорттық құрылыстарды пайдала-
нуды үйлестіреді 

 

ДШ
СБ

53 өңірлік жəне жергілікті аккредит-
телген спорт федерацияларының 
ұсыныстары бойынша спорттық –
бұқаралық іс-шаралардың бірыңғай 
өңірлік күнтізбесін бекітеді жəне 
оның іске асырылуын қамтамасыз 
етеді 

Спорттық –бұқаралық іс-
шаралардың бірыңғай өңірлік 
күнтізбесі

ДШ
СБ

54 спорт түрлері, оның ішінде ұлттық, 
техникалық жəне қолданбалы 
түрлері, бұқаралық спорт бойынша, 
сондай-ақ ардагер-спортшылар 
арасында республикалық жəне 
(немесе) жергілікті аккредиттелген 
спорт федерацияларымен бірлесіп 
спорттық жарыстарды жүргізеді

Спорт түрлері, оның ішінде 
ұлттық, техникалық жəне 
қолданбалы түрлері, көпшілік 
спорты бойынша, сондай-ақ 
ардагер-спортшылар ара-
сында республикалық жəне 
(немесе) жергілікті аккредит-
телген спорт федерацияла-
рымен бірлесіп жүргізілген 
спорттық жарыстар туралы 
мəліметтер

ДШ
СБ

55 спорт түрлері бойынша облыстық, 
республикалық маңызы бар 
қалалық, астаналық құрама ко-
мандаларын дайындауды жəне 
олардың республикалық жəне 
халықаралық спорттық жарыстарға 
қатысуын қамтамасыз етеді 

 

ДШ
СБ

56 тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік 
аумағында бұқаралық спортты 
жəне ұлттық спорт түрлерін дамы-
туды қамтамасыз етеді 

 

ДШ
СБ

57 жеке тұлғалардың тұрғылықты жері 
бойынша жəне жаппай демалу 
орындарында спортпен айналысуы 
үшін инфрақұрылым құрады

Жеке тұлғалардың тұрғы-
лықты жері бойынша жəне 
жаппай демалу орындарында 
спортпен айналысуы үшін 
құрылған инфрақұрылым ту-
ралы мəліметтер 

ДШ
СБ

58 білім беру ұйымдарының спорт 
ғимараттарын сабақтан тыс 
жəне кешкі уақытта халық үшін 
спорт секцияларының жұмысын 
қамтамасыз ету жəне спорттық іс-
шаралар өткізу мақсатында пайда-
лану жөнінде шаралар қолданады 

 

ДШ
СБ

59 спорттағы дарынды балаларға 
арналған облыстық мектеп-ин-
тернаттар үшін спорт түрлері 
бойынша білім берудің үлгілік оқу 
бағдарламаларын іске асырады 

 

ДШ
СБ

60 ресми дене шынықтыру жəне 
спорт іс-шараларын медициналық 
қамтамасыз етуді ұйымдастырады

 

ДШ
СБ

61 дене шынықтыру жəне спорт іс-
шараларын өткізу кезінде қоғамдық 
тəртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етеді

 

ДШ
СБ

62 Олимпиада, Паралимпиада жəне 
Сурдлимпиада ойындарының 
чемпиондары мен жүлдегерлерін 
тұрғын үймен қамтамасыз етеді

Олимпиада, Паралимпиада 
жəне Сурдлимпиада ойында-
рының чемпиондары мен 
жүлдегерлерін тұрғын үймен 
қамтамасыз ету туралы 
мəліметтер

ДШ
СБ

63 спорттағы дарынды балаларға 
арналған облыстық мектеп-
интернаттардың үлгілік оқу жоспар-
ларын келіседі

 

ДШ
СБ

64 аккредиттелген өңірлік жəне жер-
гі лікті спорт федерация лары-
ның ұсыныстары бойынша спорт 
түр лері бойынша облыстық, 
респуб ликалық маңызы бар 
қаланың, астананың құрама 
командаларының тізімдерін 
қалыптастырады жəне бекітеді

Спорт түрлері бойынша 
облыстық, республикалық 
маңызы бар қаланың, 
астананың құрама 
командаларының тізбелері ДШ

СБ

65 спорт мектептеріне «мамандан-
дырылған», спорт мектеп терінің 
бөлімшелеріне мамандан-
дырылған» мəртебелерін береді 

 

ДШ
СБ

66
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басым дақылдарды өндіруді 
субсидиялау арқылы өсімдік 
шаруашылығы өнімінің 
шығымдылығы мен сапасын 
арттыруды, жанар-жағармай 
материалдарының жəне көктемгі 
егіс пен егін жинау жұмыстарын 
жүргізу үшін қажетті басқа 
да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнын субси-
диялау

 Ауыл 
шаруашылығындағы 
өтініштерді беру жəне 
оларды қарау, субсиди-
яларды есептеу жəне 
оларды беруді бақылау 
процестерін автомат-
тандыру 

Басым дақылдарды өндіруді 
жəне ауыл шаруашылығы 
дақылдарын өсіруге шығын 
құнын субсидиялау арқылы 
өсімдік шаруашылығы 
өнімінің шығымдылығы мен 
сапасын арттыруды, жанар-
жағармай материалдарының 
жəне көктемгі егіс пен 
егін жинау жұмыстарын 
жүргізу үшін қажетті басқа 
да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнына суб-
сидия алуға өтініштер тізілімі.  
Басым дақылдарды өндіруді 
жəне ауыл шаруашылығы 
дақылдарын өсіруге шығын 
құнын субсидиялау арқылы 
өсімдік шаруашылығы өнімі-
нің шығымдылығы мен са-
пасын арттыруды, жанар-
жағармай материалдарының 
жəне көктемгі егіс пен егін 
жинау жұмыстарын жүр гізу 
үшін қажетті басқа да тауар-
лық-материалдық құнды  лық-
тардың құнына беріл ген суб-
сидиялар туралы мəліметтер

АШ
Б

67 Басым дақылдарды өндіруді 
субсидиялау арқылы өсімдік 
шаруашылығы өнімінің 
шығымдылығы мен сапасын 
арттыруды, жанар-жағармай 
материалдарының жəне көктемгі 
егіс пен егін жинау жұмыстарын 
жүргізу үшін қажетті басқа 
да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнын субси-
диялау

Басым дақылдарды өндіруді 
жəне ауыл шаруашылығы 
дақылдарын өсіруге шығын 
құнын субсидиялау арқылы 
өсімдік шаруашылығы 
өнімінің шығымдылығы мен 
сапасын арттыруды, жанар-
жағармай материалдарының 
жəне көктемгі егіс пен 
егін жинау жұмыстарын 
жүргізу үшін қажетті басқа 
да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнына суб-
сидия алуға өтініштер тізілімі.  
Басым дақылдарды өндіруді 
жəне ауыл шаруашылығы 
дақылдарын өсіруге шығын 
құнын субсидиялау арқылы 
өсімдік шаруашылығы өнімі-
нің шығымдылығы мен са-
пасын арттыруды, жанар-
жағармай материалдарының 
жəне көктемгі егіс пен егін 
жи нау жұмыстарын жүр гізу 
үшін қажетті басқа да тауар-
лық-материалдық құнды лық-
тардың құнына беріл ген суб-
сидиялар туралы мəліметтер 

АШ
Б

68 басым дақылдарды өндіруді 
субсидиялау арқылы өсімдік 
шаруашылығы өнімінің 
шығымдылығы мен сапасын 
арттыруды, жанар-жағармай 
материалдарының жəне көктемгі 
егіс пен егін жинау жұмыстарын 
жүргізу үшін қажетті басқа 
да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнын субси-
диялау

Басым дақылдарды өндіруді 
жəне ауыл шаруашылығы 
дақылдарын өсіруге шығын 
құнын субсидиялау арқылы 
өсімдік шаруашылығы 
өнімінің шығымдылығы мен 
сапасын арттыруды, жанар-
жағармай материалдарының 
жəне көктемгі егіс пен 
егін жинау жұмыстарын 
жүргізу үшін қажетті басқа 
да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнына суб-
сидия алуға өтініштер тізілімі.  
Басым дақылдарды өндіруді 
жəне ауыл шаруашылығы 
дақылдарын өсіруге шығын 
құнын субсидиялау арқылы 
өсімдік шаруашылығы өнімінің 
шығымдылығы мен сапасын 
арттыруды, жанар-жағармай 
материалдарының жəне 
көктемгі егіс пен егін жинау 
жұмыстарын жүр гізу үшін 
қажетті басқа да тауарлық-
материалдық құндылық-
тардың құнына берілген суб-
сидиялар туралы мəліметтер

АШ
Б

69 басым дақылдарды өндіруді 
субсидиялау арқылы өсімдік 
шаруашылығы өнімінің 
шығымдылығы мен сапасын 
арттыруды, жанар-жағармай 
материалдарының жəне көктемгі 
егіс пен егін жинау жұмыстарын 
жүргізу үшін қажетті басқа 
да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнын субси-
диялау

Басым дақылдарды өндіруді 
жəне ауыл шаруашылығы 
дақылдарын өсіруге шығын 
құнын субсидиялау арқылы 
өсімдік шаруашылығы 
өнімінің шығымдылығы мен 
сапасын арттыруды, жанар-
жағармай материалдарының 
жəне көктемгі егіс пен 
егін жинау жұмыстарын 
жүргізу үшін қажетті басқа 
да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнына суб-
сидия алуға өтініштер тізілімі.  
Басым дақылдарды өндіруді 
жəне ауыл шаруашылығы 
дақылдарын өсіруге шығын 
құнын субсидиялау арқылы 
өсімдік шаруашылығы 
өнімінің шығымдылығы мен 
сапасын арттыруды, жанар-
жағармай материалдарының 
жəне көктемгі егіс пен егін 
жинау жұмыстарын жүргізу 
үшін қажетті басқа да тауар-
лық-материалдық құнды лық-
тардың құнына берілген суб-
сидиялар туралы мəліметтер

АШ
Б

70 басым дақылдарды өндіруді 
субсидиялау арқылы өсімдік 
шаруашылығы өнімінің 
шығымдылығы мен сапасын 
арттыруды, жанар-жағармай 
материалдарының жəне көктемгі 
егіс пен егін жинау жұмыстарын 
жүргізу үшін қажетті басқа 
да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнын субси-
диялау

Басым дақылдарды өндіруді 
жəне ауыл шаруашылығы 
дақылдарын өсіруге шығын 
құнын субсидиялау арқылы 
өсімдік шаруашылығы 
өнімінің шығымдылығы мен 
сапасын арттыруды, жанар-
жағармай материалдарының 
жəне көктемгі егіс пен 
егін жинау жұмыстарын 
жүргізу үшін қажетті басқа 
да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнына суб-
сидия алуға өтініштер тізілімі  
Басым дақылдарды өндіруді 
жəне ауыл шаруашылығы 
дақылдарын өсіруге шығын 
құнын субсидиялау арқылы 
өсімдік шаруашылығы өнімінің 
шығымдылығы мен сапасын 
арттыруды, жанар-жағармай 
материалдарының жəне 
көктемгі егіс пен егін жинау 
жұмыстарын жүр гізу үшін 
қажетті басқа да тауарлық-
материалдық құнды лықтардың 
құнына берілген субсидиялар 
туралы мəліметтер 

АШ
Б

71 басым дақылдарды өндіруді 
субсидиялау арқылы өсімдік 
шаруашылығы өнімінің 
шығымдылығы мен сапасын 
арттыруды, жанар-жағармай 
материалдарының жəне көктемгі 
егіс пен егін жинау жұмыстарын 
жүргізу үшін қажетті басқа 
да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнын субси-
диялау

Басым дақылдарды өндіруді 
жəне ауыл шаруашылығы 
дақылдарын өсіруге шығын 
құнын субсидиялау арқылы 
өсімдік шаруашылығы 
өнімінің шығымдылығы мен 
сапасын арттыруды, жанар-
жағармай материалдарының 
жəне көктемгі егіс пен 
егін жинау жұмыстарын 
жүргізу үшін қажетті басқа 
да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнына суб-
сидия алуға өтініштер тізілімі 
Басым дақылдарды өндіруді 
жəне ауыл шаруашылығы 
дақылдарын өсіруге шығын 
құнын субсидиялау арқылы 
өсімдік шаруашылығы 
өнімінің шығымдылығы мен 
сапасын арттыруды, жанар-
жағармай материалдарының 
жəне көктемгі егіс пен егін 
жинау жұмыстарын жүргізу 
үшін қажетті басқа да тауар-
лық-материалдық құнды лық-
тардың құнына берілген суб-
сидиялар туралы мəліметтер

АШ
Б

72 басым дақылдарды өндіруді 
субсидиялау арқылы өсімдік 
шаруашылығы өнімінің 
шығымдылығы мен сапасын 
арттыруды, жанар-жағармай 
материалдарының жəне көктемгі 
егіс пен егін жинау жұмыстарын 
жүргізу үшін қажетті басқа 
да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнын субси-
диялау

Басым дақылдарды өндіруді 
жəне ауыл шаруашылығы 
дақылдарын өсіруге шығын 
құнын субсидиялау арқылы 
өсімдік шаруашылығы өнімінің 
шығымдылығы мен сапасын 
арттыруды, жанар-жағармай 
материалдарының жəне 
көктемгі егіс пен егін жинау 
жұмыстарын жүргізу үшін 
қажетті басқа да тауарлық-
материалдық құндылықтардың 
құнына субсидия алуға 
өтініштер тізілімі.  Басым 
дақылдарды өндіруді 
жəне ауыл шаруашылығы 
дақылдарын өсіруге шығын 
құнын субсидиялау арқылы 
өсімдік шаруашылығы өнімі нің 
шығымдылығы мен сапасын 
арттыруды, жанар-жағармай 
материалдарының жəне 
көктемгі егіс пен егін жинау 
жұмыстарын жүр гізу үшін 
қажетті басқа да тауар  лық-
материалдық құнды лықтардың 
құнына беріл ген субсидиялар 
туралы мəліметтер
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73 басым дақылдарды өндіруді 
субсидиялау арқылы өсімдік 
шаруашылығы өнімінің 
шығымдылығы мен сапасын 
арттыруды, жанар-жағармай 
материалдарының жəне көктемгі 
егіс пен егін жинау жұмыстарын 
жүргізу үшін қажетті басқа 
да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнын субси-
диялау

Басым дақылдарды өндіруді 
жəне ауыл шаруашылығы 
дақылдарын өсіруге шығын 
құнын субсидиялау арқылы 
өсімдік шаруашылығы 
өнімінің шығымдылығы мен 
сапасын арттыруды, жанар-
жағармай материалдарының 
жəне көктемгі егіс пен 
егін жинау жұмыстарын 
жүргізу үшін қажетті басқа 
да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнына суб-
сидия алуға өтініштер тізілімі.  
Басым дақылдарды өндіруді 
жəне ауыл шаруашылығы 
дақылдарын өсіруге шығын 
құнын субсидиялау арқылы 
өсімдік шаруашылығы 
өнімінің шығымдылығы мен 
сапасын арттыруды, жанар-
жағармай материалдарының 
жəне көктемгі егіс пен егін 
жинау жұмыстарын жүргізу 
үшін қажетті басқа да тауар-
лық-материалдық құнды лық-
тардың құнына берілген суб-
сидиялар туралы мəліметтер 
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74 агроөнеркəсіптік кешен субъектісі 
инвестициялық салынымдар 
кезінде жұмсаған шығыстарының 
бір бөлігінің орнын толтыру бойын-
ша субсидиялау 

Агроөнеркəсіптік кешен 
субъектісі инвестициялық 
салынымдар кезінде жұмса-
ған шығыстардың бір 
бөлігі нің орнын толты руға 
өтінім дер тізілімі  Агроөнер-
кəсіптік кешен субъектісі 
инвестициялық салынымдар 
кезінде жұмсаған шығыс та-
рының бір бөлігінің орнын 
толтыру бойынша берілген 
субсидиялар туралы 
мəліметтер 
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75 агроөнеркəсіптік кешен 
субъектілерінің қарыздарын 
кепілдендіру мен сақтандыру 
шеңберінде субсидиялау

Агроөнеркəсіптік кешен 
субъектілерінің қарыздарын 
кепілдендіру мен сақтандыру 
шеңберінде субсидиялауға 
өтініштер тізілімі 
Агроөнеркəсіптік кешен 
субъектілерінің қарыздарын 
кепілдендіру мен сақтандыру 
шеңберінде берілген субси-
диялар тізілімі 
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76 агроөнеркəсіптік кешен 
саласындағы дайындаушы 
ұйымдарға есептелген қосылған 
құн салығы шегінде бюджетке 
төленген қосылған құн салығы со-
масын субсидиялау

Агроөнеркəсіптік кешен 
саласындағы дайындау-
шы ұйымдарға есептелген 
қосылған құн салығы шегінде 
бюджетке төленген қосылған 
құн салығы сомасына субси-
дия алуға өтініштер тізілімі  
Агроөнеркəсіптік кешен 
саласындағы дайындау-
шы ұйымдарға есептелген 
қосылған құн салығы шегінде 
бюджетке төленген қосылған 
құн салығы сомасына 
берілген субсидиялар тізілімі 
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77 облыстың агроөнеркəсіптік кешенін 
мынадай бағыттар бойынша суб-
сидиялауды жүзеге асырады:   
астықты қайта өңдеу ұйымдарына 
ішкі нарықты реттеу мақсатында 
олар сатып алатын мемлекеттік 
өткізілетін жəне мемлекеттік 
тұрақтандыру астық ресурстары 
астығының құнын ішінара өтеу;   
отандық ауыл шаруашылық өнімін 
қайта өңдеу үлесін ұлғайту;   қайта 
өңдеуші кəсіпорындардың ауыл 
шаруашылық өнімін оның терең 
өңдеу өнімдерін өндіру үшін сатып 
алуға жұмсаған шығындарын суб-
сидиялау 

Облыстың агроөнеркəсіптік 
кешенін мынадай бағыттар 
бойынша субсидиялау-
ды алуға өтініштер тізілімі:   
астықты қайта өңдеу 
ұйымдарына ішкі нарықты 
реттеу мақсатында олар 
сатып алатын мемлекеттік 
өткізілетін жəне мемлекеттік 
тұрақтандыру астық ресур-
стары астығының құнын 
ішінара өтеу;   отандық ауыл 
шаруашылық өнімін қайта 
өңдеу үлесін ұлғайту;   қайта 
өңдеуші кəсіпорындардың 
ауыл шаруашылық өнімін 
оның терең өңдеу өнімдерін 
өндіру үшін сатып алуға 
жұмсаған шығындарын суб-
сидиялау.
Мынадай бағыттар бойын-
ша субсидиялар алу туралы 
мəліметтер:   астықты қайта 
өңдеу ұйымдарына ішкі 
нарықты реттеу мақсатында 
олар сатып алатын 
мемлекеттік өткізілетін жəне 
мемлекеттік тұрақтандыру 
астық ресурстары астығының 
құнын ішінара өтеу;   
отандық ауыл шаруашылық 
өнімін қайта өңдеу үлесін 
ұлғайту;   қайта өңдеуші 
кəсіпорындардың ауыл 
шаруашылық өнімін оның 
терең өңдеу өнімдерін өндіру 
үшін сатып алуға жұмсаған 
шығындарын субсидиялау
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тракторларды жəне олардың база-
сында жасалған өздігінен жүретін 
шассилер мен механизмдерді, 
өздігінен жүретін ауыл 
шаруашылығы, мелиоративтік жəне 
жол-құрылыс машиналары мен 
механизмдерін, сондай-ақ өтімділігі 
жоғары арнайы машиналарды 
сенімхатпен жүргізетін адамдар-
ды тіркеу 

 Өтініштерді қабылдау, 
қарау, шешімдерді 
құру, келісу жəне беру 
процестерін автомат-
тандыру 

Тракторларды жəне олардың 
базасында жасалған өздігінен 
жүретін шассилер мен 
механизмдерді, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдерін, сондай-ақ 
өтімділігі жоғары арнайы 
машиналарды сенімхатпен 
жүргізетін адамдардың 
тізілімі. Тракторларды жəне 
олардың базасында жасалған 
өздігінен жүретін шассилер 
мен механизмдерді, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдерін, сондай-ақ 
өтімділігі жоғары арнайы 
машиналарды сенімхатпен 
жүргізетін адамдарды 
тіркеуге өтініштер тізілімі 
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79 тракторлардың жəне олардың ба-
засында жасалған өздігінен жүретін 
шассилер мен механизмдерді, 
монтаждалған арнайы жабдығы 
бар тіркемелерді қоса алғанда, 
олардың тіркемелерінің, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-құрылыс 
машиналары мен механизмдерінің, 
сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі 
жоғары арнайы машиналардың 
кепілін мемлекеттік тіркеу 

Тракторлардың жəне 
олардың базасында жасалған 
өздігінен жүретін шасси-
лер мен механизмдерді, 
монтаждалған арнайы 
жабдығы бар тіркемелерді 
қоса алғанда, олардың 
тіркемелерінің, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдерінің, сондай-ақ 
жүріп өту мүмкіндігі жоғары 
арнайы машиналардың 
кепілін мемлекеттік 
тіркеуге өтініштер тізілімі.  
Тракторлардың жəне 
олардың базасында жасалған 
өздігінен жүретін шасси-
лер мен механизмдерді, 
монтаждалған арнайы 
жабдығы бар тіркемелерді 
қоса алғанда, олардың 
тіркемелерінің, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдерінің, сондай-ақ 
жүріп өту мүмкіндігі жоғары 
арнайы машиналардың 
кепілін мемлекеттік тіркеу 
туралы тіркелген куəліктердің 
(телнұсқалардың) тізілімі 
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80 агроөнеркəсіптік кешен 
саласындағы дайындаушы 
ұйымдарды аккредиттеу 

Агроөнеркəсіптік кешен 
саласындағы дайында-
ушы ұйымдарды аккре-
диттеуге өтініштер тізілімі  
Агроөнеркəсіптік кешен 
саласындағы дайындаушы 
ұйымдардың тізбесі
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81 тракторлардың жəне олардың ба-
засында жасалған өздігінен жүретін 
шассилер мен механизмдерді, 
монтаждалған арнайы жабдығы 
бар тіркемелерді қоса алғанда, 
олардың тіркемелерінің, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-құрылыс 
машиналары мен механизмдерінің, 
сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі 
жоғары арнайы машиналардың 
ауыртпалығы жоқтығы (болуы) ту-
ралы ақпаратты беру 

Тракторлардың ауыртпалығы 
жоқтығы (болуы) туралы 
ақпаратты беруге өтініштер 
тізілімі  Жылжымалы мүлік 
кепілін тіркеу тізілімінен үзінді 
көшірмелер тізілімі 
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тракторларды жəне олардың база-
сында жасалған өздігінен жүретін 
шассилер мен механизмдерді, 
өздігінен жүретін ауыл 
шаруашылығы, мелиоративтік жəне 
жол-құрылыс машиналары мен 
механизмдерін, сондай-ақ жүріп өту 
мүмкіндігі жоғары арнайы машина-
ларды жүргізу құқығына куəлік беру 

ЭҮП, 
ЕЛ 
МДҚ 
АЖ

 Тракторларды жəне олардың 
базасында жасалған өздігінен 
жүретін шассилер мен 
механизмдерді, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдерін, сондай-ақ 
жүріп өту мүмкіндігі жоғары 
арнайы машиналарды 
жүргізу құқығына куəліктерді 
алуға өтініштер тізілімі.  
Тракторларды жəне олардың 
базасында жасалған өздігінен 
жүретін шассилер мен 
механизмдерді, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдерін, сондай-ақ 
жүріп өту мүмкіндігі жоғары 
арнайы машиналарды жүргізу 
құқығына берілген өтініштер 
тізілімі  Тракторларды жəне 
олардың базасында жасалған 
өздігінен жүретін шассилер 
мен механизмдерді, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдерін, сондай-ақ 
жүріп өту мүмкіндігі жоғары 
арнайы машиналарды жүргізу 
құқығы бар адамдар тізілімі
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83 тракторлар жəне олардың базасын-
да жасалған өздігінен жүретін шас-
силер мен механизмдер, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-құрылыс 
машиналары мен механизмдер, 
сондай-ақ өтімділігі жоғары арнайы 
машиналар үшін тіркеу құжатын 
(телнұсқасын) жəне мемлекеттік 
нөмірлік белгі беру

Тракторлар жəне олардың 
базасында жасалған 
өздігінен жүретін шассилер 
мен механизмдер, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдер, сондай-ақ 
өтімділігі жоғары арнайы ма-
шиналар үшін тіркеу 
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құжатын (телнұсқасын) жəне 
мемлекеттік нөмірлік белгіні 
алуға өтініштер тізілімі 
Тракторлар жəне олардың 
базасында жасалған 
өздігінен жүретін шассилер 
мен механизмдер, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдер, сондай-
ақ өтімділігі жоғары ар-
найы машиналар үшін 
тіркеу құжаттарының 
(телнұсқалардың) жəне 
мемлекеттік нөмірлік 
белгілердің тізілімі

84 тракторлардың жəне олардың ба-
засында жасалған өздігінен жүретін 
шассилер мен механизмдерді, 
монтаждалған арнайы жабдығы 
бар тіркемелерді қоса алғанда, 
олардың тіркемелерінің, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-құрылыс 
машиналары мен механизмдерінің, 
сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі 
жоғары арнайы машиналардың 
жыл сайынғы мемлекеттік 
техникалық байқауын өткізу 

Тракторлардың жəне олар-
дың базасында жасалған 
өздігінен жүретін шасси-
лер мен механизмдерді, 
монтаждалған арнайы 
жабдығы бар тіркемелерді 
қоса алғанда, олардың 
тіркемелерінің, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдерінің, сондай-ақ 
жүріп өту мүмкіндігі жоғары 
арнайы машиналардың 
жылсайынғы мемлекеттік 
техникалық байқауын 
өткізуге өтініштер тізілімі.  
Тракторлардың жəне 
олардың базасында жасалған 
өздігінен жүретін шасси-
лер мен механизмдерді, 
монтаждалған арнайы 
жабдығы бар тіркемелерді 
қоса алғанда, олардың 
тіркемелерінің, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдерінің, сондай-ақ 
жүріп өту мүмкіндігі жоғары 
арнайы машиналардың 
жылсайынғы мемлекеттік 
техникалық байқауын өткені 
туралы мəліметтер 

АШ
Б

85

Ас
ты

қт
ы 
өн
ді
ру

 ж
əн
е 
өт
кіз
у 

са
ла
сы

нд
ағ
ы 
рұ
қс
ат

 б
ер
у 

қы
зм
ет
і 

астық қолхаттарын бере отырып, 
қойма қызметі бойынша қызметтер 
көрсету жөніндегі қызметке лицен-
зия беру 

ЭҮП, 
ЕЛ 
МДҚ 
АЖ

 Астық қолхаттарын бере оты-
рып, қойма қызметі бойынша 
қызметтер көрсету жөніндегі 
қызметке лицензияны алуға 
өтініштер тізілімі. Астық 
қолхаттарын бере отырып, 
қойма қызметі бойынша 
қызметтер көрсету жөніндегі 
қызметке лицензиялар 
тізілімі. Астық қолхаттарын 
бере отырып, қойма қызметі 
бойынша қызмет көрсететін 
субъектілер тізілімі

АШ
Б

86 облыс (республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімдігі үшін 
астық қолхаттарын бере отырып, 
қойма қызметі бойынша қызметтер 
көрсету жөніндегі қызметті жүзеге 
асыру құқығына лицензияның 
қолданысын тоқтата тұру жəне (не-
месе) лицензиядан айыру туралы 
ұсыныстарды əзірлейді 

 

АШ
Б
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жануарлар өсіруді, жануарлар-
ды, жануарлардан алынатын өнім 
мен шикізатты дайындауды (со-
юды), сақтауды, қайта өңдеуді 
жəне өткізуді жүзеге асыратын 
өндіріс объектілеріне, сондай-ақ 
ветеринариялық препараттарды, 
жемшөп пен жемшөп қоспаларын 
өндіру, сақтау жəне өткізу жөніндегі 
ұйымдарға есептік нөмірлер беру

ЭҮП, 
ЕЛ 
МДҚ 
АЖ

 Жануарлар өсіруді, жануар-
ларды, жануарлардан алы-
натын өнім мен шикізатты 
дайындауды (союды), 
сақтауды, қайта өңдеуді 
жəне өткізуді жүзеге асыра-
тын өндіріс объектілеріне, 
сондай-ақ ветеринариялық 
препараттарды, жемшөп пен 
жемшөп қоспаларын өндіру, 
сақтау жəне өткізу жөніндегі 
ұйымдарға есептік нөмірлер 
беруге немесе есептік нөмірін 
қайта ресімдеуге өтініштер 
тізілімі 
Жануарлар өсіруді, жануар-
ларды, жануарлардан алы-
натын өнім мен шикізатты 
дайындауды (союды), 
сақтауды, қайта өңдеуді 
жəне өткізуді жүзеге асыра-
тын өндіріс объектілерінің, 
сондай-ақ ветеринариялық 
препараттарды, жемшөп пен 
жемшөп қоспаларын өндіру, 
сақтау жəне өткізу жөніндегі 
ұйымдардың тізілімі

АШ
Б

88 ветеринария саласындағы 
қызметпен айналысуға лицен-
зия беру 

Ветеринария саласындағы 
қызметпен айналысуға ли-
цензияны алуға өтініштер 
тізілімі.
Ветеринария саласындағы 
қызметпен айналысуға ли-
цензиялар тізілімі.
Ветеринария саласында 
қызметін жүзеге асыратын 
субъктілер тізілімі 

АШ
Б

89 ветеринария саласында кəсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыратын жеке 
жəне заңды тұлғаларды атте-
статтау 

Ветеринария саласында 
кəсіпкерлік қызметті жүзе ге 
асыратын жеке жəне заң ды 
тұлғаларды аттес тат тауға 
өтініштер тізілімі.  Ветери-
нария саласында кəсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыратын 
тұлғаларды аттестаттау тура-
лы куəліктер тізілімі 

АШ
Б
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мақта қолхаттарын беру арқылы 
қойма қызметі бойынша қызметтер 
көрсетуге лицензия беру

ЭҮП, 
ЕЛ 
МДҚ 
АЖ

 Мақта қолхаттарын беру 
арқылы қойма қызметі бой-
ынша қызметтер көрсетуге 
лицензияны алуға өтініштер 
тізілімі 
Мақта қолхаттарын беру 
арқылы қойма қызметі бой-
ынша қызметтерді көрсетуді 
жүзеге асыратын адамдар-
ды тіркеу 
Мақта қолхаттарын беру 
арқылы қойма қызметі бой-
ынша қызметтер көрсетуге 
лицензиялар тізілімі

АШ
Б

91 мақта қолхаттарын бере отырып, 
қойма қызметі бойынша қыз-
меттер көрсету жөніндегі қызметті 
жүзеге асыру құқығына арналған 
лицензияның қолданысын тұтастай 
немесе жекелеген операция-
ларды жүзеге асыру бөлігінде 
тоқтата тұрады, сондай-ақ мақта 
қолхаттарын бере отырып қойма 
қызметі бойынша қызметтер 
көрсету жөніндегі қызметті жүзеге 
асыру құқығына арналған лицензи-
ядан айыру туралы сотқа талап қою 
арызын береді

 

АШ
Б

92 тұқымдардың сұрыптық жəне 
егістік сапасына сараптама жүргізу 
жөніндегі қызметтің басталғандығы 
туралы хабарламаларды қабылдау 

ЭҮП, 
ЕЛ 
МДҚ 
АЖ

 Тұқымдардың сұрыптық 
жəне егістік сапасына са-
раптама жүргізу жөніндегі 
қызметтің басталғандығы 
тура лы хабарламалар тізілімі 
Тұқымдардың сұрыптық жəне 
егістік сапасына сараптама 
жүргізу жөніндегі қызметті 
жүзеге асыратын адамдар 
тізілімі 

АШ
Б

93 ауыл шаруашылық өсімдіктерінің 
сұрыптық егістерінің сынағын 
жүргізу жөніндегі қызметтің 
басталғандығы туралы хабарлама-
ларды қабылдау 

Ауыл шаруашылық 
өсімдікте рінің сұрыптық 
егісте рінің апробация-
сын жүргізу жөніндегі 
қызметтің басталғандығы 
туралы хабарламалардың 
тізілімі  Ауыл шаруашылық 
өсімдіктерінің сорттық егісте-
рінің апробациясын жүргізу 
жөніндегі қызметті жүзеге 
асыратын субъектілер тізілімі 

АШ
Б

94 тұқым сапасына сараптама жа-
сау жөніндегі зертханаларды ат-
тестаттау 

Тұқым сапасына сараптама 
жасау жөніндегі зертхана-
ларды аттестаттау тура-
лы куəлікті алуға өтініштер 
тізілімі  Тұқым сапасына 
сараптама жасау жөніндегі 
зертханаларды аттестаттау 
туралы куəліктер тізілімі 

АШ
Б

95 бірегей жəне элиталық тұқым, 
бірінші, екінші жəне үшінші 
көбейтілген тұқым өндірушілерді 
жəне тұқым өткізушілерді атте-
статтау

Бірегей жəне элиталық 
тұқым, бірінші, екінші жəне 
үшінші көбейтілген тұқым 
өндірушілерді жəне тұқым 
өткізушілерді аттестат-
тау туралы куəліктерді 
алуға өтініштер тізілімі  
Бірегей жəне элиталық 
тұқым, бірінші, екінші жəне 
үшінші көбейтілген тұқым 
өндірушілерді жəне тұқым 
өткізушілерді аттестаттау ту-
ралы куəліктер тізілімі 

АШ
Б

96 пестицидтерді (улы химикаттар-
ды) өндіру (формуляциялауға), 
пестицидтерді (улы химикаттар-
ды) сату , пестицидтерді (улы 
химикаттарды) аэрозольді жəне 
фумигациялық əдістермен қолдану 
жөніндегі қызметті жүзеге асыруға 
лицензия беру 

Пестицидтерді (улы химикат-
тарды) өндіру (форму-
ляция лауға), пестицидтерді 
(улы химикаттарды) сату, 
пестицидтерді (улы хими-
каттарды) аэрозольді жəне 
фумигациялық əдістермен 
қолдану жөніндегі қызметті 
жүзеге асыруға лицензияны 
алуға өтініштер тізілімі 
Пестицидтерді (улы химикат-
тарды) өндіру (формуля-
циялауға), пестицидтерді 
(улы химикаттарды) сату, 
пестицидтерді (улы хими-
каттарды) аэрозольді жəне 
фумигациялық əдістермен 
қолдану жөніндегі қызметті 
жүзеге асыруға лицензия-
лар тізілімі Пестицидтерді 
(улы химикаттарды) өндіру 
(формуляциялауға), пести-
цидтерді (улы химикаттарды) 
сату, пестицидтерді (улы хи-
микаттарды) аэрозольді жəне 
фумигациялық əдістермен 
қолдану жөніндегі қызметті 
жүзеге асыратын субъектілер 
тізілімі 

АШ
Б

97 «Рұқсаттар мен хабарламалар ту-
ралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес қызметінің 
басталғаны туралы хабарлаған 
байқаудан өткізушілерді жəне 
тұқым сарапшыларын есепке алу-
ды жүзеге асырады 

Байқаудан өткізушілердің 
жəне тұқым сарапшылары-
ның қызметі басталғандығы 
туралы хабарламалар тізілімі 
Байқаудан өткізушілердің 
жəне тұқым сарапшылары-
ның тізілімі

АШ
Б
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астықты қабылдайтын 
кəсіпорындарды бақылауды 
жүзеге асырады, оның ішінде:  
бекітілген кестелерге сəйкес астық 
қабылдайдын кəсіпорындарды 
жаңа егіннің астығын қабылдауға 
дайындығы тұрғысынан жыл 
сайынғы тексеру;  астық 
қабылдайдын кəсіпорындарды 
зерттеу актілерін ресімдеу 
 

 1-деңгей: бақылау 
субъектілерін жəне 
объектілерін есепке 
алуды, тексеру жо-
спарларын, жүргізілген 
тексерулерді, берілген 
ұйғарымдарды, ƏҚБ ту-
ралы істерді, актілерді, 
шағымдануларды 
автоматтандыру. 
2-деңгей: Бақылау/
мониторингілеу, 
есептілік негізінде 
камералдық бақылау 
субъектілерінен 
есептілікті қабылдау 
процестерін автомат-
тандыру.  бақылау 
субъектілеріне 
тəуекелдік дəрежесін 
беру, тексерулерді 
жоспарлау, тексерулер 
бойынша құжаттарды

 

АШ
Б

(Жалғасы. Басы 15-бетте) 

(Жалғасы 17-бетте) 
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құру жəне келісу, 
бақылау субъектілеріне 
хабарламаларды, 
ұйғарымдарды элек-
тронды түрде жолдау 
процестерін автомат-
тандыру. Тексерулерді 
жəне ƏҚБ хаттамала-
рын тіркеу бөлігінде 
ҚСжАЕК АЖ-мен 
ықпалдастыру.

99 дəнді дақылдар егуге арналған 
екі жүз елу гектар жəне одан 
да көп егіс алаңы бар отандық 
астық өндірушілердің мемлекеттік 
астық ресурстарын қалыптастыру 
жөніндегі міндетін орындауын 
бақылауды жүзеге асырады 

 

АШ
Б

100 астықты қайта өңдеу ұйымдарының 
мемлекеттік сатылатын жəне 
мемлекеттік тұрақтандыру астық 
ресурстарының астығын нысаналы 
пайдалануын бақылауды жүзеге 
асырады 

 

АШ
Б

101 астық қабылдайтын кəсіпорындар-
дың мына ережелерді сақтауын 
бақылауды жүзеге асырады: 
астықтың сандық-сапалық есе-
бін жүргізу;  астықты сақтау;  
Қазақстан Республикасының 
Кəсіпкерлер кодексіне сəйкес астық 
қолхаттарын беру, олардың айна-
лымы жəне оларды өтеу 

 

АШ
Б

102 Қазақстан Республикасының астық 
туралы заңнамасының бұзылуы ту-
ралы нұсқамалар береді, Қазақстан 
Республикасының əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес əкімшілік құқық бұзушылық 
туралы істерді қарайды 

 
АШ

Б

103 астық қауiпсiздiгi мен сапасын 
мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асырады

 

АШ
Б

104 астық қолхаттары тізілімінің 
деректеріне сəйкес астықтың 
сандық-сапалық есебін жүргізу 
жəне астықтың сақталуын 
қамтамасыз ету жөніндегі талап-
тарды сақтау тұрғысынан астық 
қабылдау кəсіпорындарының 
қызметін инспекциялауды 
(тексеруді) жүзеге асырады

 

АШ
Б

105  Қазақстан Республикасының 
Кəсіпкерлер кодексіне сəйкес 
тексерулердің жартыжылдық жо-
спарларын бекітеді 

 

АШ
Б

106 астық нарығына қатысушылардың 
астығының нақты бар-жоғы мен 
сапасын жəне оның есепті дерек-
терге сəйкестігін тексеруді жүзеге 
асырады 

 

АШ
Б

107 астықтың, оның ішінде мемлекеттік 
астық ресурстарының сандық-
сапалық жай-күйін бақылауды 
жүзеге асырады

Астықтың, оның ішінде 
мем лекеттік астық ресурс-
тарының сандық-сапалық 
жай-күйі туралы мəліметтер

АШ
Б

108 агенттен мемлекеттік астық ресур-
старын қалыптастыру жөніндегі 
міндетін орындаған отандық астық 
өндірушілердің тізбесін сұратады

Мемлекеттік астық ресурста-
рын құру жөніндегі міндет-
терін орындаған отандық 
астық өндірушілер тізбесі

АШ
Б

109 «Астық туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 28-бабы 
2-тармағымен көзделген негіздер 
болған жағдайда, астықты астық 
қабылдайтын кəсіпорыннан кез кел-
ген көлікке тиеуге тыйым салады 

 

АШ
Б

110 мемлекеттік астық ресурста-
рын қалыптастыру жөніндегі 
міндетін орындамаған отандық 
астық өндірушілерге осы міндетті 
орындағанын растау қажеттігі тура-
лы хабарлама жібереді

 

АШ
Б

111 отандық астық өндіруші 
мемлекеттік астық ресурстарын 
қалыптастыру жөніндегі міндетін 
орындағанын растамаған жағдайда, 
оған Қазақстан Республикасының 
астық туралы заңнамасын 
бұзушылықты жою туралы бір ай 
ішінде  ұйғарым береді

 

АШ
Б

112 əкімшілік құқық бұзушылықтар 
туралы хаттамалар жасайды жəне 
əкімшілік жазалар қолданады

 

АШ
Б

113 астықтың қауіпсіздігін жəне сапа-
сын мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асырады 

 

АШ
Б

114 астықты сақтау, сандық-сапалық 
есепке алу мəселелерi жөнiндегi, 
сондай-ақ астық қолхаттарын беру, 
олардың айналымы жəне оларды 
өтеу жөнiндегi нормативтiк құқықтық 
актiлердiң бұзылғаны байқалған, 
астық қабылдау кəсiпорындарының 
лауазымды адамдарының сол 
астық қабылдау кəсiпорны берген 
астық қолхаттарын ұстаушылардың 
мүдделерiне қатер төндiруi мүмкiн 
құқыққа сыйымсыз əрекеттерi не-
месе əрекетсiздiгi анықталған 
жағдайда, жергілікті атқарушы 
органның құрылымдық бөлімшесі 
астық қабылдау кəсiпорнына 
«Астық туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 25-ба-
бымен көзделген жауапкершілік 
түрлерінің бірін қолданады 

 

АШ
Б

115 биоотынды өндіру саласында 
мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асырады 

 

АШ
Б

116 агроөнеркəсіптік кешенді да-
мыту саласында мемлекеттік 
техникалық инспекцияны жүзеге 
асырады (тракторларды жəне 
олардың базасында жасалған 
өздігінен жүретін шассилер мен 
механизмдерді, өздігінен жүретін 
ауыл шаруашылығы, мелиоративтік 
жəне жол-құрылыс машиналары 
мен механизмдерін, сондай-ақ 
өтімділігі жоғары арнайы маши-
наларды пайдалану қағидаларын 
сақтауды қадағалау)

 

АШ
Б

117 агроөнеркəсіптік кешенді дамыту 
саласында мемлекеттік техникалық 
инспекцияны жүзеге асырады 

 

АШ
Б

118 тиісті əкімшілік-аумақтық бір-
лігі шегінде жеке жəне заңды 
тұлғалардың Қазақстан Респуб-
лика  сының ветеринария саласын-
дағы заңнамасының талаптарын 
сақтауын мемлекеттік ветери-
нариялық-санитариялық бақы лауды 
жəне қадағалауды ұйымдастырады 
жəне жүзеге асырады 

 

АШ
Б

119 тиісті əкімшілік-аумақтық бірлігі 
шегінде Қазақстан Республика-
сының заңнамасында көзделген 
тəртіпте техникалық регламент-
термен белгіленген талаптардың 
орындалуын мемлекеттік вете ри-
нариялық-санитариялық бақы лауды 
жəне қадағалауды ұйымдастырады 
жəне жүзеге асырады 

 

АШ
Б

120 Қазақстан Республикасының 
вете  рина рия саласындағы заңна-
масының талаптарын орындау 
тұрғысынан мемлекеттік вете ри-
нариялық-санитариялық бақы-
лауды жəне қадағалауды ұйым-
дастырады жəне жүзеге асырады 

 

АШ
Б

121 мал қорымдарын (биотермиялық 
шұңқырларды), орны ауыстыры-
латын (тасымалданатын) объек-
тілерді күтіп-ұстауға, өсіруге, 
пайдалануға, өндіруге, дайын-
дауға (союға), сақтауға, қайта 
өңдеу мен өткізуге байланысты 
мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық бақылау жəне қада-
ғалау объектілерін орналастыру, 
салу, реконструкциялау жəне 
пайдалануға беру кезінде, сондай-
ақ оларды тасымалдау (орнын ауы-
стыру) кезінде зоогигиеналық жəне 
ветеринариялық (ветеринариялық-
санитариялық) талаптардың сақ-
талуына мемлекеттік ветери нария-
лық-санитариялық бақылауды жəне 
қадағалауды жүзеге асырады

 

АШ
Б

122 жеке жəне заңды тұлғаларға 
қатысты мемлекеттік ветеринария-
лық-санитариялық бақылау жəне 
қадағалау актісін жасайды 

Мемлекеттік 
ветеринариялық-
санитариялық бақылау жəне 
қадағалау актісі 

АШ
Б

123 Өсімдік өнімін өндірушілердің 
«Өсімдік шаруашылығы тура-
лы» Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен белгіленген міндет-
ті сақтандыру шартын жасасу 
жө ніндегі міндетін орындауын 
мем лекеттік бақылауды жүзеге 
асырады 

 

АШ
Б

124 Қазақстан Республикасының 
өсімдік шаруашылығы саласындағы 
заңнамасының сақталуын мемле-
кеттік бақылауды жүзеге асырады 

 

АШ
Б

125 агенттің, қоғамның қызметін, олар-
дың Қазақстан Республикасы-
ның өсімдік шаруашылығындағы 
міндетті сақтандыру туралы 
заңнамасын сақтауын бақылауды 
жүзеге асырады

 

АШ
Б

126 сақтанушылардың міндетті 
сақтандыру шарттарын жасасудан 
жалтаруы туралы жəне қоғамның 
Қазақстан Республикасының өзара 
сақтандыру туралы заңнамасының 
жəне «Өсімдік шаруашылығы сала-
сында міндетті сақтандыру туралы» 
Заңның талаптарын сақтамауы 
туралы істерді қарайды 

Сақтанушылардың міндетті 
сақтандыру шарттарын жа-
сасудан жалтаруы тура-
лы жəне қоғамның Қазақ-
стан Республикасының 
өз ара сақтандыру туралы 
заңнамасының жəне «Өсімдік 
шаруашылығы саласында 
міндетті сақтандыру тура-
лы» Заңның талаптарын 
сақтамауы туралы мəліметтер

АШ
Б

127 өздерінің бақылау функцияларын 
жүзеге асыру үшін қажетті ақпарат 
пен құжаттарды сақтанушыдан, 
сақтандырушыдан, агенттен жəне 
қоғамнан сұратады жəне алады

 

АШ
Б

128 өздерiнiң бақылау функцияларын 
жүзеге асыру үшiн қажеттi ақпарат 
пен құжаттарды сақтанушының, 
сақтандырушының, агенттің жəне 
қоғамның ұсыну нысаны мен 
мерзiмдерiн белгiлейдi

 

АШ
Б

129 агенттен өсiмдiк 
шаруашылығындағы мiндеттi 
сақтандыру шартын жасасқан 
сақтанушылардың тиiстi 
аумақтағы сақтандырылған өсiмдiк 
шаруашылығы өнiмдерiнiң түрлерi 
көрсетiлген тiзбесiн сұратады

Өсiмдiк шаруашылығындағы 
мiндеттi сақтандыру шартын 
жасасқан сақтанушылардың 
тиiстi аумақтағы 
сақтандырылған өсiмдiк 
шаруашылығы өнiмдерiнiң 
түрлерi көрсетiлген тiзбесi

АШ
Б

130 əкiмшiлiк құқық бұзушылықтар 
туралы хаттамалар жасайды жəне 
əкiмшiлiк құқық бұзушылықтар ту-
ралы хаттамалар толтырады жəне 
əкiмшiлiк жаза қолданады 

 

АШ
Б

131 мақта өндіруші ұйымдарды 
лицензиялық бақылауды жүзеге 
асырады, оның ішінде:  бекітілген 
кестелер негізінде мақта иелерін 
біліктілік талаптарына сəйкестігі 
жəне шитті мақтаның жаңа өнімін 
қабылдауға дайындығы тұрғысынан 
жыл сайын жоспарлы тексеруді;  
мақта өндіруші ұйымдарды тексеру 
актілерін ресімдеуді;

 

АШ
Б

132 мақтаның қауіпсіздігі мен сапа-
сын;  аккредиттелген сынау 
зертханаларының (орталық-
тарының) қызметін;  сарапшылық 
ұйымның қызметін;  сарапшылық 
ұйымның мақта талшығының сапа-
сына сараптама жүргізу жəне мақта 
талшығының сапа паспортын беру 
қағидаларын сақтауын бақылауды 
жүзеге асырады

 

АШ
Б

133 мақта өңдеу ұйымдарының 
қызметін инспекциялауды 
(тексеруді) жүзеге асырады

 

АШ
Б

134 анықталған Қазақстан 
Республикасының мақта сала-
сын дамыту туралы заңнамасын 
бұзушылықтарды ұйғарымда 
белгіленген мерзімде жою тура-
лы орындалуы міндетті жазбаша 
ұйғарымдар береді

 

АШ
Б

135 «Мақта саласын дамыту туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының  
32-бабы 2-тармағында көзделген 
негіздер болған кезде мақтаны бе-
руге уақытша тыйым салады 

 

АШ
Б

136 мақта өңдеу ұйымдарының 
мақтаның сандық-сапалық есебін  
жүргізуді;  мақта тұқымының 
мемлекеттік ресурстарын  
қалыптастыруды, сақта уды жəне 
пайдалануды;  мақта қолхаттарын 
беру, олардың айналысы, күшін 
жою жəне өтеу қағидаларын 
сақтауын бақылайды 

 

АШ
Б

137 мақта өңдеу ұйымдарының мақта 
қолхаттарын беру, олардың ай-
налысы, күшін жою жəне өтеу 
қағидаларын сақтауын бақылауды 
жүзеге асырады 

 

АШ
Б

138 сарапшылық ұйымның мақта 
талшығының сапасына сараптама 
жүргізу жəне мақта талшығының 
сапа паспортын беру қағидаларын 
сақтауын жыл сайынғы бақылауды 
жүзеге асырады 

 

АШ
Б

139 сұрыптық жəне тұқымдық бақылау-
ды жүзеге асыру, сұрыптық егiс-
тіктердi байқаудан өткiзуді, жерге егiп 
бағалауды, зертханалық сұрыптық 
сынақтарды, тұқым сапасына сарап-
тама жүргізу тəртібінің орындалуын 
бақылауды жүзеге асырады

 

АШ
Б

140 тұқымдардың мемлекеттiк ресурс-
тарының саны-сапасы жағынан жай-
күйiн бақылауды жүзеге асырады

 

АШ
Б

141 өсімдік шаруашылығы саласын-
да мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асырады 

 

АШ
Б

142 субсидияланған бiрегей жəне элита-
лық тұқымдардың мақсатты пайдала-
нылуын бақылауды жүзеге асырады

 

АШ
Б

143 ауыл шаруашылығы өсiмдiктерi 
тұқымдарының сұрыптық жəне 
егістік сапасына сараптама жүргiзу 
жөнiндегi нормативтiк құқықтық 
актiлердiң сақталуына бақылауды 
жүзеге асырады 

 

АШ
Б

144
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ішкі нарықтың мұнай өнімдері 
қажеттіліктерін уақтылы 
қамтамасыз ету бойынша қажетті 
шараларды қабылдайды

ЭҚ
АБ

Ж

Астық нарығын мони-
торингілеу мақсатында 
астық қабылдайтын 
кəсіпорындардан 
есепті лікті қабылдауды 
авто маттандыру. Мем-
лекеттік тұрақтандыру 
астық ресурстарын 
өткізуге арналған астық 
өндіруші жəне нан 
пісіруші кəсіп орындарын 
анықтау жөніндегі 
тендерлік рəсімдерді 
автоматтандыру

 

АШ
Б

145 Əкімшілік-аумақтық бірлік шегінде 
астық нарығын мониторингілеуді 
жүзеге асырады 

Əкімшілік-аумақтық бірлік 
шегінде астық нарығын 
мониторингілеу жөніндегі 
мəліметтер 

АШ
Б

146 мемлекеттік тұрақтандыру астық 
ресурстарын қалыптастыру көлемін 
бекіту үшін астық мұқтажын 
бəсекелестік секторы қамтамасыз 
етпеген өтінімдерді уəкілетті 
органға ұсынады 

Бəсекелестік секторымен 
қамтамасыз етілмеген астық 
мұқтажы туралы мəліметтер 

АШ
Б

147 тендерлік негізде: ішкі 
нарықты реттеу мақсатында 
мемлекеттік сатылатын жəне 
мемлекеттік тұрақтандыру 
астық ресурстарының астығын 
оларға өткізу үшін астықты 
қайта өңдеу ұйымдарын; 
мемлекеттік сатылатын жəне 
мемлекеттік тұрақтандыру астық 
ресурстарының астығынан 
өндірілген ұнды оларға өткізу үшін 
нан пісіру ұйымдарын айқындауды 
ұйымдастырады   

Тендерлік негізде: ішкі 
нарықты реттеу мақсатында 
мемлекеттік сатылатын жəне 
мемлекеттік тұрақтандыру 
астық ресурстарының 
астығын оларға өткізу 
үшін астықты қайта өңдеу 
ұйымдарын; мемлекеттік 
сатылатын жəне мемлекеттік 
тұрақтандыру астық 
ресурстарының астығынан 
өндірілген ұнды оларға өткізу 
үшін нан пісіру ұйымдарын 
айқындау үшін өткізілетін тен-
дерлер туралы мəліметтер 

АШ
Б

148
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астық қолхаттарын ұстаушыларға 
астық қабылдау кəсіпорнын 
уақытша басқару жөніндегі 
комиссияның құрамына енгізу үшін 
кандидатуралар ұсыну туралы ха-
барлама жібереді   

 1-деңгей: уақытша 
басқаруды жүргізу 
фактілерін жəне 
уақытша бақылау ба-
рысында құрылатын 
құжаттарды (жолданған 
өтініштерді, хабарла-
маларды, комиссия 
шешімдерін, уақытша 
əкімшілік есептерін 
жəне т.б.) есепке алу 
2-деңгей: уақытша 
бақылаудың толық 
циклін автомат-
тандыру: уақытша 
басқаруды жүргізу 
шарттарын автоматты 
айқындау, өтініштерді 
беру бөлігінде 
жоғарғы соттың 
АЖ ықпалдастыру, 
астық қабылдайтын 
кəсіпорынға жəне 
қолхаттарды 
ұстаушыларға хабарла-
маларды электронды 
түрде жолдау, əкімдіктің 
интернет –ресурсында 
хабарландыруларды 
жариялау, комиссия 
хаттамаларын авто-
матты құру жəне элек-
тронды түрде келісу, 
уақытша əкімдіктің 
есептерін электронды 
түрде қабылдау.

Астық қолхаттарын 
ұстаушылардың тізілімі 

АШ
Б

149 астық қабылдайтын кəсіпорынды 
уақытша басқаруды жүргізу жəне 
оны мерзімнен бұрын аяқтау тура-
лы сотқа арыз береді 

 

АШ
Б

150 астық қабылдайтын кəсіпорынды 
уақытша басқаруды жүргізу 
жөніндегі ұсыныстарды əзірлейді 

 

АШ
Б
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биоотынды өндірудің мониторингін 
жүргізеді 

ЭҚ
АБ

Ж

Өндірушілерден 
есептілікті қабылдау 
жолымен био-
отынды өндіруді 
мониторингілеуді авто-
маттандыру 

Биоотынды өндірудің 
мониторингі бойынша 
мəліметтер

АШ
Б

152 биоотынды өндіретін зауытты 
салуға техникалық-экономикалық 
негіздеменің салалық сараптама-
сын жүргізеді 

Биоотынды өндіретін за-
уытты салуға техникалық-
экономикалық негіздеменің 
салалық сараптамасы 
қорытындыларының тізілімі 

АШ
Б

153
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агроөнеркəсіптік кешен 
субъектілеріне сыртқы жəне 
ішкі азық-түлік нарығындағы 
жағдайды талдау нəтижелеріне 
қолжетімділікті қамтамасыз етеді 

ЭҚ
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Ж
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АӨК дамуының 
жай-күйі, азық-түлік 
нарықтары, əкімшілік-
аумақтық бірліктің азық-
түлік қауіпсіздігі туралы 
ақпаратты жинау жəне 
талдау процестерін ав-
томаттандыру 

 

АШ
Б

154 ішкі жəне сыртқы азық-түлік 
нарықтарындағы жағдайды талда-
уды жүргізеді 

Ішкі жəне сыртқы азық-түлік 
нарықтарындағы жағдай ту-
ралы мəліметтер АШ

Б

155 азық-түлік қауіпсіздігі жай-күйінің, 
бағалардың жəне агроөнеркəсіптік 
кешен өнімдері нарықтарының  мони-
торингін жүргізуді жүзеге асырады 

 

АШ
Б

156 əкімшілік-аумақтық бірліктің 
азық-түлікпен қамтамасыз етілу 
теңгерімін жасайды 

Əкімшілік-аумақтық бірліктің 
азық-түлікпен қамтамасыз 
етілу теңгерімі АШ

Б

157 тиісті өңірде азық-түлік тауарлары 
қорларын есепке алуды жүргізеді 
жəне агроөнеркəсіптік кешенді 
дамыту саласындағы уəкілетті 
органға есептілікті ұсынады 

Тиісті өңірдегі азық-түлік 
қорларын есепке алу бойын-
ша мəліметтер АШ

Б

158 агроөнеркəсіптік кешенді жəне ауыл 
аумақтарын дамыту мəселелері 
жө ніндегі уəкілетті мемлекеттік 
орган  дарға агроөнеркəсіптік кешен-
нің жəне ауыл аумақтарының жай-
күйі жəне дамуы туралы ақпаратты 
береді 

 

АШ
Б

159 агроөнеркəсіптік кешенді дамы-
ту саласындағы уəкілетті ор-
ганмен белгіленген мерзімде 
жəне тəртіпте өз интернет ре-
сурсында агроөнеркəсіптік ке-
шен саласындағы дайындаушы 
ұйымдар тізбесін орналастырады 

 

АШ
Б

160  агроөнеркəсіптік кешен 
саласындағы дайындаушы 
ұйымдар қызметінің мониторингін 
жүеге асырады 

Агроөнеркəсіптік кешен 
сала  сындағы дайындаушы 
ұйымдар қызметінің мони-
торингі бойынша мəліметтер 

АШ
Б

161
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ауыл шаруашылығы жануарла-
рын қолдан ұрықтандыратын, мал 
шаруашылығы өнiмi мен шикiзатын 
дайындайтын мемлекеттік 
пункттердің, сою алаңдарының 
(ауыл шаруашылығы жануар-
ларын сою алаңдарының), мал 
қорымдарының (биотермиялық 
шұңқырлардың), пестицидтердi, 
улы химикаттарды жəне олардың 
ыдыстарын арнайы сақтау орын-
дарын салуды, ұстауды жəне ре-
конструкциялауды ұйымдастырады 
жəне қаржыландырады 

ЭМС 
ААЖ, 
МОИП 

 Ауыл шаруашылығы жа-
нуар  ларын қолдан ұрық тан -
дыратын, мал шаруа шы-
лығы өнiмi мен шикi затын 
дайын дайтын мемле кеттік 
пункттердің, сою алаң дары ның 
(ауыл шаруа шылығы жану-
арларын сою алаңдарының), 
мал қорымдарының (биотер-
миялық шұңқырлардың), пес-
тицидтердi, улы химикаттарды 
жəне олардың ыдыстарын 
ар найы сақтау орындарының 
тізбесі 

АШ
Б

162 жоғары сыныпты асыл тұқымды 
малды сатып алуды, ұстауды жəне 
кең ауқымда өз төлi есебінен өсiру 
үшін мал басын молықтыратын төл 
өсiрудi ұйымдастырады; 

 

АШ
Б

163 азық-түлік тауарларының өңірлік 
тұрақтандыру қорларын қалып тас-
тыру жəне пайдалану үшін маман-
дандырылған ұйымдардан қыз-
меттер сатып алуды жүзеге асырады 

Азық-түлік тауарларының 
өңірлік тұрақтандыру 
қорлары туралы мəліметтер АШ

Б

164 зиянды организмдерге қарсы күрес 
жөніндегі іс-шараларды жүргізуді 
ұйымдастырады 

 

АШ
Б

165 өңірдің агроөнеркəсіптік кешен сала-
сында инновациялық тəжірибені та-
рату жəне енгізу жөніндегі іс-шара-
ларды əзірлейді жəне іске асырады 

 

АШ
Б

166 мыналарды:
агроөнеркəсіптiк кешен салала-
рына инвестициялар мен екiншi 
деңгейдегi банктердің кредиттерiн 
тарту;  бəсекеге қабiлеттi 
өндiрiстердi қалыптастыру жəне 
дамыту, оларды жаңғырту

 

АШ
Б

жəне сапа менеджментiнiң 
 халықаралық жүйесiне көшiру 
үшiн жағдай жасау;  тоған, та-
уарлы көл, балық өсiретiн су 
шаруашылықтарын жəне балықты 
қайта өңдеу кəсіпорындарын да-
мыту;  мамандандырылған мал 
шаруашылығы қожалықтарының 
өсуi үшiн жағдай жасау бойынша iс-
шаралар əзiрлейді

167 шығарылатын өнім 
ассортименті бойынша өңірлік 
көрмелерді, жəрмеңкелерді 
ұйымдастырушының функцияла-
рын атқарады 

Шығарылатын өнім 
ассортименті бойынша 
өткізілетін өңірлік көрмелер, 
жəрмеңкелер туралы 
мəліметтер 

АШ
Б

168 агроөнеркəсіптік кешеннің 
өнімдерін сату жөніндегі көтерме 
сауда нарығын ұйымдастырады 

Агроөнеркəсіптік кешеннің 
өнімдерін сату жөніндегі 
ұйымдастырылған көтерме 
сауда нарықтары туралы 
мəліметтер 

АШ
Б

169 ауыл аумақтарын дамыту саласын-
дағы уəкілетті органмен келі сілген 
ауыл аумақтарының əлеу мет тік 
жəне инженерлік инфрақұрылымын 
дамыту жөніндегі жергілікті ба-
сымды бюджеттік инвес тиция лық 
жобалардың жəне бюджет қаражаты 
есебі нен қаржыландырылатын 
агроөнер кəсіптік кешенді дамы-
ту жөнін дегі жобалардың тізбесін 
қалыптастырады 

Ауыл аумақтарының 
əлеуметтік жəне инженерлік 
инфрақұрылымын дамыту 
жөніндегі жергілікті басымды 
бюджеттік инвестициялық 
жобалардың тізбесі АШ

Б

170
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 ветеринариялық препараттардың 
республикалық қорын қоспағанда, 
аса қауіпі аурулардың алдын алу 
жөніндегі ветеринариялық препа-
раттарды сақтауды, аудандардың 
(облыстық маңызы бар 
қалалардың) жергілікті атқарушы 
органдарына тасымалдауды 
(жеткізуді) ұйымдастырады 

ЭМС 
ААЖ, 
МОИП

  

АШ
Б

171 ауыл шаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіруді жүргізуге арналған 
бұйымдарды (құралдарды) жəне 
атрибуттарды тасымалдау-
ды (жеткізуді), ветеринариялық 
төлқұжатты дайындау жөнінде 
көрсетілетін қызметтерді мемле-
кеттік сатып алуды жүзеге асырады 

 

АШ
Б

172 ветеринариялық мақсаттағы (құрал-
дарды) атрибуттарды жеткі зушілерге 
ауыл шаруашылығы жа нуарларын 
бірдейлендіруді жүр гізу үшін оларды 
жеткізуге ар налған шартты жасасу 
алдында процессингтік орталықтан 
алынған ауыл шаруашылығы 
жануарлардың жеке нөмірлерін 
беруді қамтамасыз етеді 

 

АШ
Б

173 жануарлардың энзоотиялық 
ауруларының профилактикасы 
мен диагностикасына арналған 
ветеринариялық препараттарды, 
олардың профилактикасы мен диа-
гностикасы жөніндегі қызметтерді 
мемлекеттік сатып алуды жүзеге 
асырады, оларды сақтауды жəне 
аудандардың (облыстық маңызы 
бар қалалардың) жергілікті 
атқарушы органдарына тасымалда-
уды (жеткізуді) ұйымдастырады 

 

АШ
Б

174 жануарлар өсіруді, жануарларды, 
жануарлардан алынатын өнімдер 
мен шикізатты дайындауды (со-
юды), сақтауды, қайта өңдеуді 
жəне өткізуді жүзеге асыратын 
өндіріс объектілерін, сондай-ақ 
ветеринариялық препараттарды, 
жемшөп пен жемшөп қоспаларын 
өндіру, сақтау жəне өткізу 
жөніндегі ұйымдарды пайдалануға 
қабылдайтын мемлекеттік 
комиссияларға қатысады

 

АШ
Б

175 денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті мемлекеттік органмен 
бірлесіп, халық денсаулығын жану-
арлар мен адамға ортақ аурулар-
дан қорғауды ұйымдастыру жəне 
өзара ақпарат алмасуды жүзеге 
асырады

 

АШ
Б

176 облыс аумағында ветеринариялық-
санитариялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жөніндегі 
ветеринариялық іс-шаралар 
жүргізуді ұйымдастырады

 

АШ
Б

177 уəкілетті органмен келісім бойынша 
тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің 
аумағында ветеринариялық-
санитариялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жөніндегі 
ветеринариялық іс-шаралар 
жоспарының жобасын əзірлейді 

 

АШ
Б

178 уəкілетті орган бекіткен тізбе 
бойынша жануарлардың аса 
қауіпті ауруларының, сондай-ақ 
жануарлардың энзоотиялық жəне 
басқа да ауруларының профилак-
тикасы, биологиялық материал 
сынамаларын алу жəне оларды 
диагностикалау үшін жеткізу бойын-
ша ветеринариялық іс-шаралардың 
орындалуын қамтамасыз етеді

 

АШ
Б

179 ветеринария мəселелері бойынша 
халық арасында ағарту жұмысын 
ұйымдастырады жəне жүргізеді

 

АШ
Б

180

Ве
те
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на
ри
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са
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сы

нд
ағ
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ес
еп
ке

 а
лу

 эпизоотия ошақтары пайда болған 
жағдайда оларды зерттеп-қарауды 
жүргізеді

АТЖ, 
АЖБ 

Жануарлардың 
карантині бойынша 
мəліметтерді есепке 
алуды автоматтандыру 

 

АШ
Б

181 эпизоотиялық зерттеу актісін береді Жануарларды каран-
тинге қою жөніндегі қор 
(эпизоотиялық бақылау 
актілер тізілімі)

АШ
Б

182 ауыл шаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіру жөніндегі іс-шаралар 
жүргізуді ұйымдастырады

 

АШ
Б

183 ауыл шаруашылығы жануарла-
рын бірдейлендіру қорын жүргізуді 
ұйымдастырады

Ауыл шаруашылығы жануар-
ларын бірдейлендіру қоры АШ

Б

184 ветеринариялық есеп пен 
есептілікті жинақтауды, талдауды 
жүзеге асырады 

Ветеринарлық есепке алудың 
деректер қоры АШ

Б

185 ветеринариялық есеп жинағын 
уəкілетті органға ұсынады 

 

АШ
Б

186 бекітілген нысандар бойынша 
асыл тұқымды мал шаруашылығы 
саласындағы деректердің есебін 
жүргізеді 

Бекітілген нысандар бой-
ынша асыл тұқымды мал 
шаруашылығы саласындағы 
деректер есебі жөніндегі 
мəліметтер 

АШ
Б

187 асыл тұқымды жануарлардың 
мемлекеттік тіркелімін жүргізеді

Асыл тұқымды жануарлардың 
мемлекеттік тіркелімін жүргізу 
үшін мəліметтер АШ

Б

188 асыл тұқымды жануарлардың 
мемлекеттік тіркелімін шығарады

 

АШ
Б

189 бағалау туралы деректерді 
қорытады 

Бағалау туралы мəліметтер

АШ
Б

190 жоғары бағалы асыл тұқымды 
жануарларды пайдалануды ын-
таландыру мақсатында бағалау 
нəтижелері туралы мүдделі адам-
дарды хабардар етеді

 

АШ
Б

191

Ө
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ка
ра
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өсімдіктер карантині саласындағы 
мемлекеттік бақылау жəне 
қадағалау объектілерінде осы 
объектілерінің иелері - жеке жəне 
заңды тұлғалармен, сондай-ақ 
мемлекеттік басқару органда-
рымен іс шараларды жүргізуді 
ұйымдастырады 

 Карантинді 
объектілердің таралуы 
туралы мəліметтерді 
есепке алуды автомат-
тандыру 

 

АШ
Б

192 карантиндік объектілердің тара-
луы туралы мəліметтердің есебін 
жүргізеді 

 

АШ
Б

193 карантиндік объектілердің таралуы 
туралы ақпаратты уəкілетті органға 
жəне мүдделі адамдарға береді 

 

АШ
Б

194

М
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мақта қабылдайтын кəсіпорынды 
уақытша басқару мерзімнен бұрын 
аяқталғандығы туралы сотқа арыз 
береді 

 Мақта тұқымының 
мем лекеттік ресур-
старын есепке алу-
ды автоматтанды-
ру. Мақта өндіретін 
ұйымды уақытша 
басқару процестерін 
автоматтандыру 
(астық қабылдайтын 
кəсіпорынды уақытша 
басқаруға ұқсас).

Мақта қабылдайтын 
кəсіпорынды уақытша 
басқару туралы мəліметтер 

АШ
Б

195 мақта қабылдайтын кəсіпорынды 
уақытша басқаруды енгізу туралы 
шешім қабылдайды 

 

АШ
Б

196 мақта қабылдайтын кəсіпорынды 
мəжбүрлеп тарату туралы сотқа 
талап қою арызын береді 

 

АШ
Б

197 мақта тұқымының мемлекеттiк 
ресурстарын қалыптастыруды 
жəне оларды басқаруды жəне 
олардың сандық-сапалық жай-күйін 
бақылауды қамтамасыз етеді 

 

АШ
Б

198 шитті мақта сапасына сараптама 
жүргізуді ұйымдастырады 

 

АШ
Б

199
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сынақтан өткізушілер мен тұқым 
сарапшыларын даярлауды жəне 
олардың біліктілігін арттыруды 
ұйымдастырады 

 Байқаудан өткізушілер 
мен тұқым сарапшы-
лары кадрларын оқыту 
қажеттілігін есепке алу, 
жоспарлау жəне бол-
жау процестерін авто-
маттандыру. тұқымдар 
теңгерімін жасау 
жөніндегі процестерді 
автоматтандыру 

 

АШ
Б

200 ауыл шаруашылығы саласындағы 
уəкiлеттi органға ауыл 
шаруашылығы дақылдарының 
тұқым шаруашылығы саласындағы 
қажеттi ақпарат береді

 

АШ
Б

201 облыстар (республикалық маңызы 
бар қала, астана) бойынша 
тұқымдар теңгерімін жасайды

 

АШ
Б

202

Құ
ры

лы
с 

са
ла
сы

нд
ағ
ы 

қы
зм
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ті 

ұй
ым

да
ст
ыр

у облыстық маңызы бар облыстық 
коммуналдық меншік объектілері 
мен əлеуметтік-мəдени маңыздағы 
объектілердің құрылысы, қайта 
құрылымдауы жəне жөндеуі бойын-
ша тапсырыс беруші болады ЭҚ

АБ
Ж

, Э
М
С 

АА
Ж

 

Пайдалануға 
енгізілетін объектілерді 
(кешендерді) есепке 
алуды автоматтандыру 

 

ҚБ

203 облыс аумағындағы сəулет-
құрылыс бақылау мен қадағалау 
істері жөніндегі мемлекеттік орган-
дар жұмысына жəрдемдеседі 

 

ҚБ

204 мемлекеттік инвестициялар 
есебінен қаржыландырылатын 
объектілердің жəне кешендердің 
құрылысының жобалау алдындағы 
жəне жобалау (жобалау-смета-
лық) құжаттамаларын жəне қаржы-
ландыру көздеріне қарамастан, 
құрылыстың жобалау алдындағы 
жəне жобалау (жобалау-сметалық) 
құжаттамаларын бекітеді, сондай-
ақ мемлекеттік инвестициялар 
есебінен салынып жатқан жобалар-
ды бекітеді 

 

ҚБ

205 пайдалануға енгізілетін 
объектілерді (кешендерді) тіркеуді 
жəне есепке алуды жүзеге асырады 

Пайдалануға енгізілетін 
құрылыс объектілерінің 
(кешендердің) тізбесі 

ҚБ

206

Ті
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Қазақстан Республикасындағы 
тілдер туралы заңнамасында 
белгіленген талаптарды бұзуларды 
жою туралы ұсынымдар береді, 
əкімшілік əсер ету шараларын 
қолданады 

 1-деңгей: бақылау 
субъектілерін жəне 
объектілерін есепке 
алуды, тексеру жо-
спарларын, жүргізілген 
тексерулерді, берілген 
ұйғарымдарды, ƏҚБ

 

ТД
Б

(Жалғасы. Басы 15-16-беттерде) 

(Жалғасы 18-бетте) 
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туралы істерді, акті-
лерді, шағымдануларды 
автоматтандыру. 
2-деңгей: Бақылау/
мониторингілеу, есеп-
тілік негізінде каме-
ралдық бақылау 
субъек тілерінен 
есепті лікті қабылдау 
процестерін автомат-
тандыру.  бақылау 
субъектілеріне тəуекел-
дік дəрежесін беру, 
тексерулерді жоспар-
лау, тексерулер бой-
ынша құжаттарды құру 
жəне келісу, бақылау 
субъектілеріне хабар-
ламаларды, ұйғарым-
дарды электронды 
түрде жолдау процес-
терін автоматтандыру. 
Тексерулерді жəне ƏҚБ 
хаттамаларын тіркеу 
бөлігінде ҚСжАЕК АЖ-
мен ықпалдастыру.

207 орталық атқарушы органдардың 
аумақтық бөлiмшелерiнiң жəне 
аудандық атқарушы органдардың 
Қазақстан Республикасындағы 
тілдер туралы заңнаманы сақтауын 
бақылауды жүзеге асырады

 

ТД
Б

208 деректемелер мен көрнекі ақпа-
ратты орналастыру бөлігінде 
Қазақстан Республикасындағы 
тілдер туралы заңнаманың сақта-
луын бақылауды жүзеге асырады

 
ТД

Б

209 Қазақстан Республикасының 
Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес тексе-
рулер жүргізудің жартыжылдық жо-
спарларын əзірлейді жəне бекітеді

 

ТД
Б

210
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у мемлекеттiк тiлдi жəне басқа 
тiлдердi дамытуға бағытталған 
облыстық маңызы бар шаралар 
кешенiн жүзеге асырады

МОИП   

ТД
Б

211
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і шағын көлемді кемелердің 

жүргізушілерін даярлау жөніндегі 
курстардың қызметі басталғандығы 
туралы хабарламаларды қабылдау 

ЭҮП, 
ЕЛ 
МДҚ 
АЖ

 Шағын көлемді кемелердің 
жүргізушілерін даярлау 
жөніндегі курстардың 
қызметі басталғандығы ту-
ралы хабарламалар тізілімі 
Шағын көлемді кемелердің 
жүргізушілерін даярлау 
жөніндегі курстардың 
қызметін жүзеге асыратын 
субъектілер тізілімі 

Ж
КА

Ж
Б 

212 жолаушыларды облысаралық 
қалааралық, ауданаралық 
(облысішiлiк қалааралық) жəне 
халықаралық қатынаста автобу-
стармен, шағын автобустармен 
тұрақты емес тасымалдау, сондай-
ақ жолаушыларды халықаралық 
қатынаста автобустармен, шағын 
автобустармен тұрақты тасымал-
дау қызметiмен айналысу құқығына 
лицензия беру

Жолаушыларды 
облысаралық қалааралық, 
ауданаралық (облысішiлiк 
қалааралық) жəне 
халықаралық қатынаста 
автобустармен, шағын ав-
тобустармен тұрақты емес 
тасымалдау, сондай-ақ жо-
лаушыларды халықаралық 
қатынаста автобустар-
мен, шағын автобустар-
мен тұрақты тасымалдау 
қызметiмен айналысу 
құқығына лицензия алуға 
өтініштер тізілімі 
Жолаушыларды 
облысаралық қалааралық, 
ауданаралық (облысішiлiк 
қалааралық) жəне 
халықаралық қатынаста 
автобустармен, шағын ав-
тобустармен тұрақты емес 
тасымалдау, сондай-ақ жо-
лаушыларды халықаралық 
қатынаста автобустар-
мен, шағын автобустар-
мен тұрақты тасымалдау 
қызметiмен айналысу 
құқығына лицензиялар тізілімі
Жолаушыларды 
облысаралық қалааралық, 
ауданаралық (облысішiлiк 
қалааралық) жəне 
халықаралық қатынаста 
автобустармен, шағын ав-
тобустармен тұрақты емес 
тасымалдау, сондай-ақ жо-
лаушыларды халықаралық 
қатынаста автобустар-
мен, шағын автобустар-
мен тұрақты тасымалдау 
қызметiмен айналысу құқығы 
бар субъектілер тізілімі 

Ж
КА

Ж
Б 

213 халықаралық жəне 
республикаішілік қатынастарда 
қауіпті жүктерді тасымалдау-
ды жүзеге асыратын автокөлік 
құралдары жүргізушілерін арнайы 
даярлау жөніндегі қызметті жүзеге 
асыру басталғандығы туралы ха-
барлама берген жеке жəне заңды 
тұлғалар тізілімін жүргізеді 

Халықаралық жəне респуб-
лика ішілік қатынастарда 
қауіпті жүктерді тасымал-
дауды жүзеге асыратын 
автокөлік құралдары жүргі-
зушілерін арнайы даярлау 
жөніндегі қызметті жүзеге 
асыру басталғандығы 
туралы хабарламалар 
тізілімі Халықаралық жəне 
республикаішілік қаты нас-
тарда қауіпті жүктерді та-
сымалдауды жүзеге асы-
ратын автокөлік құралдары 
жүргізушілерін арнайы даяр-
лау жөніндегі қызметті жүзеге 
асыратын субъектілер тізілімі

Ж
КА

Ж
Б 

214 өздігінен жүретін шағын көлемді 
кемелерді жүргізу құқығына 
куəліктер беру 

Өздігінен жүретін шағын 
көлемді кемелерді жүргізу 
құқығына куəліктерді алуға 
өтініштер тізілімі  Өздігінен 
жүретін шағын көлемді 
кемелерді жүргізу құқығына 
берілген куəліктер тізілімі 
Өздігінен жүретін шағын 
көлемді кемелерді жүргізуге 
құқығы бар адамдар тізілімі 

Ж
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215 техникалық байқаудың 
халықаралық сертификатын беру 

Техникалық байқаудың 
халықаралық сертифика-
тын алуға өтініштер тізілімі  
Техникалық байқаудың 
халықаралық сертификат-
тар тізілімі 

Ж
КА

Ж
Б 

216 облыстық жəне аудандық маңызы 
бар жалпыға ортақ пайдаланыла-
тын автокөлік жолдарының жолға 
бөлінген белдеуіндегі тұрақты 
сыртқы (көрнекі) жарнаманы ор-
наластыру 

Облыстық жəне аудандық 
маңызы бар жалпыға ортақ 
пайдаланылатын автокөлік 
жолдарының жолға бөлінген 
белдеуіндегі тұрақты сырт-
қы (көрнекі) жарнаманы 
ор наластыруға арналған 
төл құжатты алуға өтініштер 
тізілімі 
Облыстық жəне аудандық 
маңызы бар жалпыға ортақ 
пайдаланылатын автокөлік 
жолдарының жолға бөлінген 
белдеуіндегі тұрақты 
сыртқы (көрнекі) жарнама-
ны орналастыруға арналған 
төлқұжаттар тізілімі

Ж
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Ж
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облыстық маңызы бар автокөлік 
жолдарын, республикалық маңызы 
бар қалалардағы, астанадағы 
көшелерді салу, реконструкциялау, 
жөндеу жəне күтіп-ұстау жөніндегі 
жұмыстарды жүргізу кезінде 
мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асырады 

 1-деңгей: Бақылау 
субъектілерін жəне 
объектілерін есепке 
алуды, тексеру жо-
спарларын, жүргізілген 
тексерулерді, берілген 
ұйғарымдарды, ƏҚБ ту-
ралы істерді, актілерді, 
шағымдануларды 
автоматтандыру. 
2-деңгей: Бақылау/
мониторингілеу, 
есептілік негізінде 
камералдық бақылау 
субъектілерінен 
есептілікті қабылдау 
процестерін автомат-
тандыру.  бақылау 
субъектілеріне 
тəуекелдік дəрежесін 
беру, тексерулерді 
жоспарлау, тексерулер 
бойынша құжаттарды 
құру жəне келісу, 
бақылау субъектілеріне 
хабарламаларды, 
ұйғарымдарды элек-
тронды түрде жолдау 
процестерін автомат-
тандыру. Тексерулерді 
жəне ƏҚБ хаттамала-
рын тіркеу бөлігінде 
ҚСжАЕК АЖ-мен 
ықпалдастыру.

 

Ж
КА

Ж
Б 

218 облыстық жəне аудандық маңызы 
бар жолдарда, елді мекендердегі 
көшелерде жол қозғалысын техни-
калық реттеу құралдарын салу, 
реконструкциялау, жөндеу жəне 
күтіп-ұстау жөніндегі барлық жұ-
мыстардың орындалуын жəне олар-
ды бақылауды жүзеге асырады 
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жолаушылар мен багаж-
ды автокөлікпен қалааралық, 
облысаралық, ауданаралық 
(қалааралық облысішілік), ал 
республикалық маңызы бар 
қалаларда, астанада – қалалық 
жəне қала маңындағы тұрақты 
тасымалдауды ұйымдастырады, 
оларға қызмет көрсету құқығына 
конкурстарды өткізеді 

 1-деңгей: 
Автовокзалдарды, 
автостанцияларды, 
жолаушыларға қызмет 
көрсету пункттерді, 
ауданаралық (қалаара-
лық облысішілік) авто-
көлікпен тұрақты тасы-
малдау маршруттарын 
есепке алуды авто-
маттандыру. 2-деңгей: 
Ведомстволық бағы-
нысты ұйымдармен 
өзара іс-қимыл бизнес-
процестерін автомат-
тандыру (маршруттар-
ды жəне жол жүру 
кестелерін келісу, 
тасы малдаушылардың 
шығындарын субси-
диялау жəне т.б.). 
Жолаушылар мен 
багажды автомобиль-
мен қалааралық, 
облысаралық, аудан-
аралық тұрақты тасы-
малдауға қызмет 
көрсету құқығына 
конкурстық рəсімдерді 
автоматтандыру 

Жолаушылар мен багажды 
автокөлікпен қалааралық, 
облысаралық, ауданаралық 
(қалааралық облысішілік), 
ал республикалық маңызы 
бар қалаларда, астана-
да – қалалық жəне қала 
маңындағы тұрақты тасы-
малдауды ұйымдастыратын 
ұйымдар туралы мəліметтер 

Ж
КА

Ж
Б 

220 республикалық маңызы бар 
қалаларда, астанада жолаушылар 
мен багажды таксимен тасымал-
дауы ұйымдастырады 
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221 қалааралық облысішілік автомо-
бильмен тұрақты тасымалдаудың 
маршруттарын жəне қозғалыс 
кестелерін келіседі 

қалааралық облысішілік 
автомобильмен тұрақты 
тасымалдаудың маршрутта-
ры жəне қозғалыс кестелері Ж

КА
Ж
Б 

222 жолаушыларды ауданаралық 
(қалааралық облысішілік), 
ал республикалық маңызы 
бар қалаларда, астанада- 
қалалық жəне қала маңындағы 
қатынастарда əлеуметтік- маңызды 
тасымалдауын жүзеге асырған 
кезде тасымалдаушылардың 
шығындарын субсидиялауды 
жүзеге асырады 

Əлеуметтік-маңызды марш-
руттар бойынша нақты 
кірістер мен шығыстар 
туралы есеп  Əлеуметтік-
маңызды маршруттар 
бойынша орындалған 
жұмыстар актілерінің тізілімі  
Тасымалдаушының жолау-
шыларды ішкі су көлігімен 
тасымалдауды ұйымдастыру 
бойынша тікелей 
шығындарының тізілімі 

Ж
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223 Жолаушылар мен багаж-
ды ауданаралық (қалааралық 
облысішілік), ал республикалық 
маңызы бар қалаларда, астана-
да- қалалық жəне қала маңында 
тұрақты тасымалдау маршрутта-
рын жəне қозғалыс кестесін бекітеді 
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224 автовокзалдардың, 
автостанциялардың жəне 
жолаушыларға қызмет көрсету 
пункттерінің тізілімін жүргізеді 

Автовокзалдардың, 
автостанциялардың жəне 
жолаушыларға қызмет 
көрсету пункттердің тізілімі Ж

КА
Ж
Б 

225 жолаушылар мен багаж-
ды ауданаралық (қалааралық 
облысішілік), ал республикалық 
маңызы бар қалаларда, астанада- 
қалалық жəне қала маңында авто-
мобильмен тұрақты тасымалдау 
маршруттарының тізілімін жүргізеді

Жолаушылар мен багаж-
ды ауданаралық (қалаара-
лық облысішілік), ал рес-
пуб ликалық маңызы бар 
қалаларда, астанада- қала-
лық жəне қала маңында авто-
мобильмен тұрақты тасымал-
дау маршруттарының тізілімі

Ж
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Ж
Б 

226 жалпыға ортақ пайдаланыла-
тын облыстық немесе аудандық 
маңызы бар автокөлік жолдарын 
немесе олардың учаскелерін 
өтеусіз уақытша пайдалануға беру 
туралы шешімді қабылдайды  

Жалпыға ортақ пайдала-
нылатын облыстық неме-
се аудандық маңызы бар 
автокөлік жолдарын немесе 
олардың учаскелерін өтеусіз 
уақытша пайдалануға беру 
туралы шешімдер тізілімі 
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облыстық маңызы бар жалпыға 
ортақ пайдаланылатын автокөлік 
жолдары желісін, елді мекен-
дер көшелерін басқаруды жүзеге 
асырады 

ЭҚ
АБ

Ж
. М

О
ИП

 Облыстық маңызы бар 
жалпыға ортақ пайдаланыла-
тын автокөлік жолдарын пай-
далану бойынша мəліметтер 
жəне олардың тізбесі 

Ж
КА

Ж
Б 

228 облыстың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың) 
коммуналдық меншігіндегі жол-
дарды жəне жол кəсіпорындарын 
басқаруды жүзеге асырады 

Облыстың (республикалық 
маңызы бар қаланың, 
астананың) коммуналдық 
меншігіндегі жол 
кəсіпорындарының тізбесі

Ж
КА

Ж
Б 

229 зияткерлік көлік жүйелерінің 
жұмы  сын қамтамасыз етуге 
мамандандырылған ұйымдарды 
құрады 

Зияткерлік көлік жүйелерінің 
жұмысын қамтамасыз ету-
ге мамандандырылған 
ұйымдардың тізбесі Ж

КА
Ж
Б 

230 Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік сатып алу туралы 
заңына сəйкес жалпыға ортақ пай-
даланылатын облыстық маңызы 
бар автомобиль жолдарын, елдi 
мекендердiң көшелерiн салу, ре-
конструкциялау, жөндеу жəне 
күтiп ұстау жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастырады 

 

Ж
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231 кiрме жолдарды жəне жалпыға 
ортақ пайдаланылатын облыстық 
жəне аудандық маңызы бар 
жолдарға жалғасатын жолдарды 
салуды келіседі

Облыстық жəне аудандық 
маңызы бар жалпыға ортақ 
пайдаланылатын автокөлік 
жолдарының жолға бөлінген 
белдеуіндегі тұрақты 
сыртқы (көрнекі) жарнама-
ны орналастыруға арналған 
төлқұжаттар тізілімі

Ж
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Ж
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232 жолдардағы жол жүрісін қалпына 
келтіру үшін жол-көлік оқиғалар 
салдарын жояды 
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233 тиісті аумақта өз құзыреті шегінде 
жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз 
етеді 
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234 жол жүрісі қауіпсіздігін 
медициналық қамтамасыз ету 
жөніндегі шаралар кешенін 
ұйымдастырады, жүргізеді жəне 
олардың орындалуын бақылайды
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235 жолдарда жол жүрісін ұйымдастыру 
жөніндегі іс-шараларды əзірлейді 
жəне іске асырады

 

Ж
КА

Ж
Б 

236 қала құрылысы құжаттамасында 
жол жүрісін аумақтық-көліктік 
жоспарлау жəне ұйымдастыру 
бойынша құжаттаманың болуын 
қамтамасыз етеді
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237 жол-көлік оқиғаларынан 
жоғалтулардың жəне жол жүрісі 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
арналған бюджет шығындарының, 
сондай-ақ жолдарда апаттық 
деңгейін азайту үшін қабылданатын 
шаралар тиімділігінің мониторингін 
жүзеге асырады

Жол-көлік оқиғаларынан 
жоғалтулардың жəне 
жол жүрісі қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге арналған 
бюджет шығындарының, 
сондай-ақ жолдарда апаттық 
деңгейін азайту үшін 
қабылданатын шаралар 
тиімділігінің мониторингі бой-
ынша мəліметтер
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барлаумен жəне өндірумен 
байланысты емес жерасты 
құрылыстарды салуға жəне (не-
месе) пайдалануға арналған 
келісімшарттарды жасасу 

 Өтініштерді қабылдау, 
қарау, шешімдерді 
құру, келісу жəне беру 
процестерін автомат-
тандыру 

Барлаумен жəне өндірумен 
байланысты емес жера-
сты құрылыстарды салуға 
жəне (немесе) пайдалануға 
арналған келісімшарттар 
тізілімі  Барлаумен жəне 
өндірумен байланысты емес 
жерасты құрылыстарды 
салуға жəне (немесе) 
пайдалануға өтініштер тізілімі

ТР
Б

239 барлаумен жəне өндірумен 
байланысты емес жерасты 
құрылыстарды салуға жəне (не-
месе) пайдалануға арналған 
келісімшарттарды жасасу, тіркеу 
жəне сақтау 

Барлаумен жəне өндірумен 
байланысты емес жера-
сты құрылыстарды салуға 
жəне (немесе) пайдалануға 
арналған келісімшарттар 
тізілімі  Қазақстан 
Республикасында бар-
лаумен жəне өндірумен 
байланысты емес жера-
сты құрылыстарды салуға 
жəне (немесе) пайдалануға 
жер қойнауын пайдалану 
құқығын беруге арналған 
келісімшартты мемлекеттік 
тіркеу актілерінің тізілімі  
Барлаумен жəне өндірумен 
байланысты емес жера-
сты құрылыстарды салуға 
жəне (немесе) пайдалануға 
арналған келісімшарттарды 
жасасуға, тіркеуге жəне 
сақтауға өтініштер тізілімі 

ТР
Б

240 алдағы салынатын құрылыс 
учаскесі астында пайдалы 
қазбалар жоқтығы немесе оның 
маңызы аздығы туралы қорытынды 
беру 

Алдағы салынатын құрылыс 
учаскесі астында пайдалы 
қазбалар жоқтығы немесе 
оның маңызы аздығы тура-
лы қорытындылар тізілімі  
Алдағы салынатын құрылыс 
учаскесі астында пайдалы 
қазбалар жоқтығы немесе 
оның маңызы аздығы ту-
ралы қорытындыны алуға 
өтініштер тізілімі 

ТР
Б

241 кең таралған пайдалы қазбаларды 
барлауды жəне өндіруді жүргізу, 
барлауға немесе өндіруге бай-
ланысты емес құрылыс жəне 
(немесе) жерасты ғимараттары 
үшін берілген жер қойнауының 
учаскелеріне арналған сервитут-
тарды тіркеу 

Барлауды жəне өндіруді 
жүргізу үшін берілген жер 
қойнауының учаскелеріне 
арналған сервитуттарды 
тіркеуге өтініштер тізілімі 
Барлауды жəне өндіруді 
жүргізу үшін берілген жер 
қойнауының учаскелеріне 
арналған тіркелген 
сервитуттардың тізілімі
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кең таралған пайдалы қазбаларды 
барлауға, өндіруге жер қойнауын 
пайдалану құқығының кепіл шар-
тын тіркеу 

ЭҮП, 
ЕЛ 
МДҚ 
АЖ

 Жер қойнауын пайдала-
ну құқығының кепіл шар-
тын тіркеу туралы куəлікті 
алуға өтініштер тізілімі  
Жер қойнауын пайдалану 
құқығының кепіл шартын 
тіркеу туралы куəліктер 
тізілімі

ТР
Б

243 пайдалы қазбалар жатқан 
алаңдарға құрылыс салуға жəне 
олар жатқан орындарда жера-
сты ғимараттарын орналастыруға 
рұқсат беру 

Пайдалы қазбалар жатқан 
алаңдарға құрылыс салуға 
рұқсат алуға өтініштер тізілімі 
Пайдалы қазбалар жатқан 
алаңдарға құрылыс салуға 
рұқсаттар тізілімі

ТР
Б

244 жалпыға ортақ пайдаланылатын 
автокөлік жолдарын, темір жол-
дарды жəне гидроқұрылыстарды 
салған (реконструкциялаған) жəне 
жөндеген кезде жер қойнауын 
пайдалану құқығына рұқсат беруді 
қамтамасыз етеді 

Жалпыға ортақ пайдала-
нылатын автокөлік жолда-
рын, темір жолдарды жəне 
гидроқұрылыстарды салған 
(реконструкциялаған) жəне 
жөндеген кезде жер қойнауын 
пайдалану құқығына рұқсат 
алуға өтініштер тізілімі  
Жалпыға ортақ пайдала-
нылатын автокөлік жолда-
рын, темір жолдарды жəне 
гидроқұрылыстарды салған 
(реконструкциялаған) жəне 
жөндеген кезде жер қойнауын 
пайдалану құқығына 
рұқсаттар тізілімі

ТР
Б

245 кең таралған пайдалы қазбаларды 
барлауға, өндіруге арналған 
келісімшарттарды жасасу, тіркеу 
жəне сақтау 

Кең таралған пайдалы қаз-
баларды барлауға, өндіруге 
арналған келісімшарттарды 
жасасу, тіркеу жəне сақтау-
ға өтініштер тізілімі  Кең 
таралған пайдалы қаз-
балар ды барлауға, өндіруге, 
барлауға немесе өндіруге 
байланысты емес құрылыс 
жəне (немесе) жерасты 
ғимараттарын салуға жəне 
(немесе) пайдалануға арнал-
ған келісімшарттар тізілімі
Қазақстан Республикасында 
барлаумен жəне өндірумен 
байланысты емес жера-
сты құрылыстарды салуға 
жəне (немесе) пайдалануға 
жер қойнауын пайдалану 
құқығын беруге арналған 
келісімшартты мемлекеттік 
тіркеу актілерінің тізілімі 
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 судың жай-күйiне əсер ететiн 
кəсiпорындар мен басқа да 
құрылыстарды келiсу, орналастыру 
жəне пайдалануға енгізуді, сондай-
ақ су объектiлерiнде, су қорғау 
аймақтары мен белдеулерiнде 
құрылыс жəне басқа да жұмыстар 
жүргiзу шарттарын өз құзыреті 
шегінде келісуді жүзеге асырады

ЭҮП, 
ЕЛ 
МДҚ 
АЖ

 Судың жай-күйiне əсер ететiн 
кəсiпорындар мен басқа да 
құрылыстарды келiсу, орна-
ластыру жəне пайдалануға 
енгізуді, сондай-ақ су 
объектiлерiнде, су қор ғау 
аймақтары мен белдеу-
лерiнде құрылыс жəне басқа 
да жұмыстар жүргiзу шартта-
рын келісуді алуға өтініштер 
тізілімі 
Судың жай-күйiне əсер ете-
тiн кəсiпорындар мен басқа 
да құрылыстарды келiсу, 
орналастыру жəне пайда-
лануға енгізуді, сондай-ақ 
су объектiлерiнде, су қорғау 
аймақтары мен белдеу лерiнде 
құрылыс жəне басқа да 
жұмыстар жүргiзу шарттарын 
келісу туралы хаттар тізілімі

ТР
Б
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і II, III жəне IV санаттардағы 

объектілер үшін қоршаған ортаға 
эмиссияға рұқсат беру 

ЭҮП, 
ЕЛ 
МДҚ 
АЖ

 II, III жəне IV санаттардағы 
объектілер үшін қоршаған 
ортаға эмиссияға рұқсатты 
алуға өтініштер тізілімі II, 
III жəне IV санаттардағы 
объектілер үшін қоршаған 
ортаға эмиссияға рұқсаттар 
тізілімі

ТР
Б

248 II, III жəне IV санаттардағы 
объектілер үшін мемлекеттік 
экологиялық сараптама 
қорытындыларын беру 

II, III жəне IV санаттардағы 
объектілер үшін мемлекеттік 
экологиялық сараптама 
қорытындыларын алуға 
өтініштер тізілімі  II, III 
жəне IV санаттардағы 
объектілер үшін мемлекеттік 
экологиялық сараптама 
қорытындыларының тізілімі
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жануарлар дүниесін пайдалануға 
рұқсат беру 

ЭҮП, 
ЕЛ 
МДҚ 
АЖ

 Жануарлар дүниесін 
пайдалануға рұқсаттарды 
алуға өтініштер тізілімі 
Жануарлар дүниесін 
пайдалануға рұқсаттар 
тізілімі
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орман ресурстарын сауықтыру, 
рекреациялық, тарихи-мəдени, 
туристік жəне спорттық мақсаттар; 
аңшылық шаруашылығының 
мұқтаждықтары, жанама орман 
пайдалану үшін ұзақ мерзімді 
орман пайдалануға берілген 
мемлекеттік орман қоры 
жерлерінде құрылыс объектілерін 
салуға учаскелерді пайдалануға 
рұқсат беру 

ЭҮП, 
ЕЛ 
МДҚ 
АЖ

 Орман ресурстарын сауық-
тыру, рекреациялық, 
тари хи-мəдени, туристік 
жəне спорттық мақсаттар; 
аңшылық шаруашылығының 
мұқтаждықтары, жанама 
орман пайдалану үшін ұзақ 
мерзімді орман пайдалануға 
берілген мемлекеттік ор-
ман қоры жерлерінде 
құрылыс объектілерін салуға 
учаскелерді пайдалануға 
рұқсатты алуға өтініштер 
тізілімі 
Орман ресурстарын сауық-
тыру, рекреациялық, 
тарихи-мəдени, туристік 
жəне спорттық мақсаттар; 
аңшылық шаруашылығының 
мұқтаждықтары, жанама 
орман пайдалану үшін ұзақ 
мерзімді орман пайдалануға 
берілген мемлекеттік ор-
ман қоры жерлерінде 
құрылыс объектілерін салуға 
учаскелерді пайдалануға 
рұқсатттар тізілімі
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өз құзыреті шегінде су қорын пай-
далану жəне қорғау саласында 
мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асырады 

 1-деңгей: бақылау 
субъектілерін жəне 
объектілерін есепке 
алуды, тексеру жо-
спарларын, жүргізілген 
тексерулерді, берілген 
ұйғарымдарды, ƏҚБ ту-
ралы істерді, актілерді, 
шағымдануларды 
автоматтандыру. 
2-деңгей: Бақылау/
мониторингілеу, 
есептілік негізінде 
камералдық бақылау 
субъектілерінен 
есептілікті қабылдау 
процестерін автомат-
тандыру.  бақылау 
субъектілеріне 
тəуекелдік дəрежесін 
беру, тексерулерді 
жоспарлау, тексерулер 
бойынша құжаттарды 
құру жəне келісу, бақы-
лау субъектілеріне 
хабарламаларды, 
ұйғарымдарды элек-
тронды түрде жолдау 
процестерін автомат-
тандыру. Тексерулерді 
жəне ƏҚБ хаттамала-
рын тіркеу бөлігінде 
ҚСжАЕК АЖ-мен 
ықпалдастыру

 

ТР
Б

252 су заңнамасын бұзушылықтарды 
жою бойынша шаралар қолданады 

 

ТР
Б

253 су объектiлерiне белгiленген та-
лаптарды бұза отырып жүргiзiлген 
сарқынды су ағызуды шектеу, 
тоқтата тұру жəне оған тыйым салу 
туралы, сондай-ақ су объектiлерiнiң 
жай-күйiне терiс əсер ететiн жеке-
леген өндiрiс объектiлерiнiң, цехтар 
мен кəсiпорындардың қызметiн 
тоқтату жөнiнде ұсыныстарды 
белгіленген тəртіппен енгізеді 

 

ТР
Б

254 ерекше қорғалатын табиғи аумақ-
тарды жəне оның қарамағындағы 
мемлекеттік табиғи-қорық қоры 
объектілерінің жай-күйіне, 
күзетілуіне, қорғалуына жəне пай-
далануына мемлекеттік бақылау 
мен қадағалауды жүзеге асырады 

 

ТР
Б

255 қалдықтардың пайда болу көлеміне 
бақылауды жүзеге асырады 

Қалдықтардың пайда болу 
көлемі туралы мəліметтер ТР

Б

256 олардың функционалдық 
қарамағындағы мемлекеттiк ор-
ман қоры учаскелерiнде орман 
пайдалану құқығын, сондай-ақ 
ормандардың жай-күйiне жəне 
молықтырылуына қауiп төндiретiн 
жұмыстарды тоқтата тұрады, 
шектейдi жəне тоқтатады 

 

ТР
Б

257 шаруа жəне фермер қожалықтары 
мен өзге де ауыл шаруашылығы 
ұйымдарының орман қорына 
iргелес аумақтардағы ауыл 
шаруашылығы алқаптарында, 
жайылымдық жəне шабындық 
жерлерде сабантүбiн, аңыздарды 
жəне өзге де өсiмдiк қалдықтарын 
өртеуiне, қау шөбiн өртеуiне 
бақылау жасауды қамтамасыз етедi 

Шаруа жəне фермер 
қожа лықтары мен өзге 
де ауыл шаруашылығы 
ұйымдарының орман қорына 
iргелес аумақтардағы 
ауыл шаруашылығы 
алқаптарында, жайылымдық 
жəне шабындық жерлерде 
сабантүбiн, аңыздарды жəне 
өзге де өсiмдiк қалдықтарын 
өртеудi, қау шөбiн өртеудi 
жүргізгені туралы мəліметтер 

ТР
Б
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су объектілерін конкурстық негізде 
оқшауланған немесе бірлесіп 
пайдалануға беру 

 Өтініштерді қабылдау, 
қарау, шешімдерді 
құру, келісу жəне беру 
процестерін автомат-
тандыру 

Су объектілерін конкурстық 
негізде оқшауланған не-
месе бірлесіп пайдалануға 
беру жөніндегі конкурсқа 
қатысуға өтініштер тізілімі 
су объектісін оқшау неме-
се бірлесіп пайдалануға 
беру туралы облыстардың 
жергілікті атқарушы орган-
дары шешімінің жəне (неме-
се) конкурс нəтижесі туралы 
конкурстық комиссияның 
хаттамасы негізінде берілген 
облыстардың жергілікті 
атқа рушы органдары мен 
кон курстың жеңімпазы ара-
сындағы су объектісін оқшау 
немесе бірлесіп пайдалануға 
беру туралы қағаз түріндегі 
шарттар тізілімі 

ТР
Б
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коммуналдық меншігіндегі су 
шаруашылығы ғимараттарды 
басқарады, оларды қорғау 
жөніндегі шараларды жүзеге 
асырады 

СР
ББ

АТ
Ж

, Э
М
С 
АА

Ж
, 

М
О
ИП

 

Су объектілерін 
оқшауланған немесе 
бірлесіп пайдалануға 
беру жөніндегі 
конкурстық рəсімдерді 
автоматтандыру 

 

ТР
Б

260 су қорының сапалық жəне сандық 
жай-күйінің өзгеруін тексеруді 
жəне сараптама жүргізуді 
ұйымдастырады

 
ТР

Б

261 өз құзыреті шегінде су объектлерін 
конкурстық негізде оқшауланған не-
месе бірлесіп пайдалануға береді

Су объектлерін конкурстық 
негізде оқшауланған немесе 
бірлесіп пайдалануға беру 
үшін өткізілетін конкурстар 
туралы мəліметтер 

ТР
Б

262 өз құқыреті шегінде бассейндік 
кеңестердің жұмысына жəне 
бас сейндік келісімге қатысады, 
су объектілерін ұтымды пайда-
лану жəне қорғау, елді мекен-
дерді сумен жабдықтау, су бұру 
жөніндегі ұсыныстарды бас сейн-
дік кеңестердің қарауына енгі-
зеді, бассейндік кеңестердің ұсы-
нымдарын зерделейді, оларды іске 
асыру жөнінде шаралар қолданады 

 

ТР
Б

263 өз құзыреті шегінде су объектілерін 
ұтымды пайдалану жəне қорғау, 
елді мекендерді сумен жабдықтау, 
су бұру жөніндегі, оның ішінде 
жер ді гидромелиорациялау, су 
шаруа шылығы жүйелері мен 
құры лыстарының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жөніндегі іс-
шара лардың іске асырылуын 
қамтамасыз етеді

 

ТР
Б

264 тиісті аумақтарда су шаруашылығы 
жүйелері мен құрылыстарының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мəселелері бойынша шешімдер 
қабылдайды 

 

ТР
Б

265 су шаруашылығы құрылыстарын-
дағы авариялардың зардапта-
рын жою жөніндегі іс-шараларды 
ұйымдастырады

 

ТР
Б

266 тиiстi аумақтарда орналасқан су 
объектiлерiнiң, сумен жабдықтау 
жəне су бұру жүйелерінің жай-күйi 
туралы халықты хабардар етудi 
жүзеге асырады

 

ТР
Б

267 мемлекеттік меншіктегі су шаруа-
шылығы құрылыстарының есебін 
жүргізеді, иесіз су шаруашылығы 
құрылыстары табылған жағдайда, 
Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасында 
көзделген рəсімдерді жүргізеді 

Мемлекеттік меншігіндегі 
су шаруашылығы 
ғимараттардың тізбесі 

ТР
Б

268
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өздерiнiң қарауындағы ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтарды 
басқару жоспарларын əзiрлейдi 
жəне бекiтедi, оларды күзету, 
қорғау жəне қалпына келтiру 
жөніндегі iс-шараларын, ғылыми 
зерттеулердiң жүргiзiлуiн 
қамтамасыз етедi 

ЭҚ
АБ

Ж
, Е

ҚТ
АК

 А
Ж

 

 Ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарды басқару жо-
спарлары 

ТР
Б

269 жергiлiктi маңызы бар ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар 
құру дың жəне кеңейтудiң 
жаратылыстану-ғылыми жəне 
техни калық-экономикалық 
негiздемелерiн əзiрлеудi 
ұйымдастырады жəне оларға 
мемлекеттiк экологиялық сарапта-
ма өткiзiлуiн қамтамасыз етедi 

 

ТР
Б

270  жергілікті маңызы бар мемлекеттік 
табиғи қаумалдарды таратуды 
жəне олардың аумағын азайтуды 
келіседі 

 

ТР
Б

271 ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтардың мемлекеттік када-
стрын жүргiзуге қатысады 

Ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтардың мемлекеттік 
кадастрын жүргiзу үшін 
мəліметтер 

ТР
Б

272 уəкiлеттi органмен келiсе отырып, 
өздерiнiң қарауындағы ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтардың 
паспорттарын бекiтедi, оларды 
уəкiлеттi органға тiркеуге (қайта 
тіркеуге) ұсынады 

Ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтардың паспорттары

ТР
Б
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жерүсті су объектілері жоқ, бірақ са-
палы ауызсудың жерасты жеткілікті 
қорларына ие аумақтардағы 
ауызсулық жəне шаруашылық-
тұрмыстық сумен жабдықтаумен 
байланысты емес мақсаттар үшін 
жерасты сапалық ауызсуларын 
пайдалануға рұқсат беру

 Өтініштерді қабылдау, 
қарау, шешімдерді 
құру, келісу жəне беру 
процестерін автомат-
тандыру 

Жерүсті су объектілері жоқ, 
бірақ сапалы ауызсудың же-
расты жеткілікті қорларына 
ие аумақтардағы ауызсулық 
жəне шаруашылық-тұрмыс-
тық сумен жабдықтаумен 
байланысты емес мақсаттар 
үшін жерасты сапалық ауыз-
суларын пайдалануға рұқсат 
беруге өтініштер тізілімі 
Жерүсті су объектілері жоқ, 
бірақ сапалы ауызсудың же-
расты жеткілікті қорларына 
ие аумақтардағы ауызсулық 
жəне шаруашылық-тұрмыс-
тық сумен жабдықтаумен 
байланысты емес мақсаттар 
үшін жерасты сапалық ауыз-
суларын пайдалануға рұқсат 
беру туралы хаттар тізілімі 

ТР
Б

(Жалғасы. Басы 15-17-беттерде) 

(Жалғасы 19-бетте) 
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 сарапшылық жұмыстарды жүргізу 

үшін қоршаған ортаны қорғау са-
ласында қызмет көрсетуді жүзеге 
асыратын сыртқы сарапшыларды 
(жеке жəне заңды тұлғаларды) 
тартады 

ЭҚ
АБ

Ж
, Э

М
С 
АА

Ж
, 

М
О
ИП

Қоғамдық экологиялық 
сараптаманы өткізуді 
есепке алуды автомат-
тандыру 

 

ТР
Б

275 коммуналдық қалдықтармен жұмыс 
істеу саласында қолданбалы 
ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-
конструкторлық жұмыстарды 
жүргізуді ұйымдастырады 

 

ТР
Б

276 қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы инвестициялық 
экологиялық жобаларды əзірлейді 
жəне оларды қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы уəкілетті 
органға ұсынады 

Қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы инвестициялық 
экологиялық жобалардың 
тізбесі ТР

Б

277 өз құзыреті шегінде қоршаған 
орта сапасының нысаналы 
көрсеткіштерін əзірлейді 

Қоршаған орта сапасының 
нысаналы көрсеткіштері ТР

Б

278 қалдықтарды жою жəне орналасты-
ру жөніндегі объектілерді салуды 
қамтамасыз етеді 

 

ТР
Б

279 коммуналдық қалдықтармен 
жұмыс істеген кезде экологиялық 
талаптардың сақталуын 
қамтамасыз етеді 

 

ТР
Б

280 қалдықтардың пайда болу 
көлеміне бақылауды жүзеге асы-
рады жəне қалдықтардың пайда 
болу көлемін азайтуға, оларды 
қайталап немесе балама пайдала-
ну деңгейін арттыруға жəне көмуге 
жатқызылатын қалдықтардың 
көлемін қысқартуға бағытталған іс-
шаралар мен экономикалық ынта-
ландыруларды əзірлейді

 

ТР
Б

281 облыстың аумағындағы табиғи 
объектілердің жағдайы туралы 
тұрғындарға хабарлап отыруды 
жүзеге асырады

 

ТР
Б

282 парниктік газдар шығарылымын 
қысқарту жəне сіңіру жөніндегі 
жобаларды əзірлейді жəне олар-
ды қоршаған ортаны қорғау сала-
сындағы уəкілетті органмен келіседі 

Парниктік газдар 
шығарылымын қысқарту 
жəне сіңіру жөніндегі жоба-
лар тізбесі ТР

Б

283 өз құзыреті шегінде табиғатты 
қорғау жөніндегі іс-шаралар жос-
парларын келіседі 

 

ТР
Б

284 өз құзыреті шегінде мемлекеттік 
экологиялық жəне санитариялық-
эпидемиологиялық сараптама 
қорытындылары негізінде кəсіп-
орындарды, ғимараттарды жəне 
өзге объектілерді салуға немесе 
реконструкциялауға тыйым салу 
немесе рұқсат беру туралы шешім 
шығарады 

 

ТР
Б

285 қоғамдық экологиялық сарапта-
маны жүргізуін тіркеуді жүзеге 
асырады 

Қоғамдық экологиялық са-
раптаманы жүргізу туралы 
мəліметтер ТР

Б
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облыстың жергілікті атқарушы 
органдарымен жануарлар 
дүниесiн пайдаланушыларға 
аңшылық алқаптар мен балық 
шаруашылығы су айдында-
рын жəне (немесе) учаскелерiн 
бекiтiп беру мен аңшылық жəне 
балық шаруашылықтарының 
қажеттіліктері үшін сервитуттарды 
белгілеу жөнiнде  шешім қабылдау 

 Өтініштерді қабылдау, 
қарау, шешімдерді 
құру, келісу жəне беру 
процестерін автомат-
тандыру 

Облыстың жергілікті 
атқарушы органдары-
мен жануарлар дүниесiн 
пайдаланушыларға аңшылық 
алқаптар мен балық 
шаруашылығы су айдын-
дарын жəне (немесе) 
учаскелерiн бекiтiп беру 
мен аңшылық жəне балық 
шаруашылықтарының 
қажеттіліктері үшін серви-
туттарды белгілеу жөнiнде  
шешім қабылдауға өтініштер 
тізілімі 
Облыс əкімдігінің жануарлар 
дүниесiн пайдаланушыларға 
аңшылық алқаптар 
мен балық шаруашылығы су 
айдындарын жəне (не-
месе) учаскелерiн бекiтiп 
беру мен аңшылық жəне 
балық шаруашылықтарының 
қажеттіліктері үшін серви-
туттарды белгілеу жөнiндегі 
қаулылар тізілімі 

ТР
Б
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аңшылық алқаптар мен балық 
шаруашылығы су айдындарынның 
жəне (немесе) учаскелерiнің 
резервті қорларында жануарлар 
дүниесін қорғауды ұйымдастырады 
жəне қамтамасыз етеді 

Ж
ДК

 А
Ж

, Б
Ш
К 
АЖ

, Э
ҚА

БЖ
, 

ЭМ
С 
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Ж

  

ТР
Б

288 жануарларға ауырып қалған, 
бекітіліп берілмеген аңшылық 
алқаптар мен балық шаруашылығы 
су айдындарында жəне (не-
месе) учаскелерінде олардың 
қырылу қаупі төнген жағдайда, 
оларға көмек көрсету жөніндегі іс-
шараларды ұйымдастырады

 

ТР
Б

289 сирек кездесетiн жəне құрып кету 
қаупi төнген жануарлар түрлерiн 
интродукциялау, реинтродукция-
лау жəне будандастыру, сондай-ақ 
қолдан өсiру жөнiндегi қызметтi 
ұйымдастырады

 

ТР
Б

290 ғылыми ұсынымдар негізінде балық 
шаруашылығы су айдындарын 
жəне (немесе) учаскелерін паспорт-
тауды жүргізеді 

Ғылыми ұсынымдар негізінде 
балық шаруашылығы су 
айдындарының жəне (не-
месе) учаскелерінің па-
спорттары

ТР
Б
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мемлекеттік орман қоры 
учаскелерінде ұзақ мерзімді орман 
пайдалану шартын мемлекеттік 
тіркеу 

 Өтініштерді қабылдау, 
қарау, шешімдерді 
құру, келісу жəне беру 
процестерін автомат-
тандыру 

Мемлекеттік орман қоры 
учаскелерінде ұзақ мерзімді 
орман пайдалану шартын 
мемлекеттік тіркеу туралы 
өтініштер тізілімі 
Мемлекеттік орман 
қоры учаскелерінде ұзақ 
мерзімді орман пайдалану 
шарттарының тізілімі

ТР
Б
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 орманда өрт қаупі болатын ма-
усымда мемлекеттік орман қоры 
аумағында өрттерді сөндіру үшін 
жанар-жағармай материалдарының 
резервін құрады

МОҚ 
АЖ, 
ЭМС 
ААЖ, 
МОИП 

Орман ресурстарын 
ұзақ мерзімді орман 
пайдалануға беру 
жөніндегі тендерлік 
рəсімдерді автомат-
тандыру 

Орманда өрт қаупі болатын 
маусымда мемлекеттік ор-
ман қоры аумағында өрттерді 
сөндіру үшін жанар-жағармай 
материалдарының резерві 
бойынша мəліметтер 

ТР
Б

293 мемлекеттік орман қоры аумағында 
ормандағы өрттің алдын алу жəне 
оларға қарсы күрес жөніндегі іс-
шаралардың жыл сайынғы жоспар-
ларын əзірлейді жəне іске асырады 

 

ТР
Б

294 Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ерікті өртке 
қарсы құрылымдардың жұмысына 
жəрдем көрсетеді 

 

ТР
Б

295 орман қоры аумағында орманды 
зиянкестер мен аурулардан қорғау 
жəне оның санитариялық жағдайын 
жақсарту жөнiндегi жұмыстарды 
ұйымдастырады 

 

ТР
Б

296 олардың функцционалдық 
қарауындағы мемлекеттік ор-
ман қорының учаскелеріндегі 
аяқталған объектілерді жəне орман 
шаруашылық іс-шараларды жүргізу 
нəтижесінде өндірілген дайын 
өнімді қабылдайды 

 

ТР
Б

297 өртке қарсы насихатты, бұқаралық 
ақпарат құралдарында ормандарды 
сақтау, ормандарда өрт қауiпсiздiгi  
ережелерін орындау туралы 
мəселелердiң тұрақты жариялану-
ын ұйымдастырады 

 

ТР
Б

298 уəкiлеттi органның жəне облыстың 
жергілікті өкiлдi органының 
қатысуымен өздерiнiң қарауындағы 
мемлекеттiк орман қоры 
учаскелерiнде орман ресурста-
рын ұзақ мерзiмдi пайдалануға 
беру жөнiнде тендерлер 
ұйымдастырады жəне өткiзедi 

Мемлекеттiк орман қоры 
учаскелерiнде орман ре-
сурстарын ұзақ мерзiмдi 
пайдалануға беру жөнiндегі 
өткізілген тендерлер туралы 
мəліметтер

ТР
Б

299 өздерiнiң функционалдық 
қарауындағы орман қорының 
мемлекеттiк есебi, мемлекеттiк ор-
ман кадастры, мемлекеттiк орман 
мониторингi жөнiнде материалдар-
ды əзiрлейдi 

Орман қорының мемлекеттiк 
есебi, мемлекеттiк орман ка-
дастры бойынша мəліметтер

ТР
Б

300 өздерiнiң функционалдық 
қарауындағы орман қорының 
мемлекеттiк есебi, мемлекеттiк ор-
ман кадастры, мемлекеттiк орман 
мониторингi жөнiнде материалдар-
ды уəкілетті органға береді 
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туристік маршруттары мен 
соқпақтардың мемлекеттік 
тізілімінен үзінді 

 Өтініштерді қабылдау, 
қарау, шешімдерді 
құру, келісу жəне беру 
процестерін автомат-
тандыру 

Туристік қызметті жүзеге 
асыратын адамдардың 
мемлекеттік тізілімінен жəне 
туристік маршруттары мен 
соқпақтардың мемлекеттік 
тізілімінен үзінділер тізілімі 
Туристік қызметті жүзеге 
асыратын адамдардың 
мемлекеттік тізілімінен жəне 
туристтік маршруттары мен 
соқпақтардың мемлекеттік 
тізілімінен үзінділер тізілімін 
алуға өтініштер тізілімі 

КБ

302 туристік ақпаратты, оның ішінде 
туристік əлеует, туризм объектілері 
мен туристік қызметті жүзеге асы-
ратын тұлғалар туралы ақпаратты 
беру 

Берілген туристік ақпарат, 
оның ішінде туристік əлеует, 
туризм объектілері мен 
туристік қызметті жүзеге 
асыратын тұлғалар туралы 
ақпарат тізілімі 
Туристік ақпаратты, оның 
ішінде туристік əлеует, ту-
ризм объектілері мен туристік 
қызметті жүзеге асыратын 
тұлғалар туралы ақпаратты 
беруге өтініштер тізілімі 

КБ

303 «Бизнестің жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы аясын-
да кредиттер бойынша сыйақы 
мөлшерлемесінің бір бөлігін субси-
диялауды беру 

«Бизнестің жол карта-
сы-2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында кре-
диттер бойынша сыйақы 
мөлшерлемесінің бір бөлігіне 
субсидия алуға өтініштер 
тізілімі  «Бизнестің жол кар-
тасы-2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында кре-
диттер бойынша сыйақы 
мөлшерлемесінің бір бөлігіне 
берілген субсидиялар туралы 
мəліметтер

КБ

304 «Бизнестің жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы аясында 
жеке кəсіпкерлік субъектілерінің 
кредиттері бойынша кепілдік беру 

«Бизнестің жол карта-
сы-2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында жеке 
кəсіпкерлік субъектілерінің 
кредиттері бойынша 
кепілдіктерді алуға өтініштер 
тізілімі «Бизнестің жол кар-
тасы-2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында жеке 
кəсіпкерлік субъектілерінің 
кредиттері бойынша берілген 
кепілдіктер бойынша 
мəліметтер

КБ

305 «Бизнестің жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы аясында 
мемлекеттік гранттарды беру 

«Бизнестің жол карта-
сы-2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында 
мемлекеттік гранттарды беру 
жөніндегі конкурстық іріктеуге 
қатысуға өтініштер тізілімі 
 «Бизнестің жол карта-
сы-2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында 
мемлекеттік гранттарды беру 
туралы шарттардың тізілімі 

КБ

306 «Бизнестің жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы аясын-
да өндірістік (индустриалды) 
инфрақұрылымды дамыту бойын-
ша қолдау көрсету 

«Бизнестің жол карта-
сы-2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясын-
да өндірістік (индустри-
алды) инфрақұрылымды 
дамыту бойынша қолдау 
алуға өтініштер тізілімі 
«Бизнестің жол карта-
сы-2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында 
өндірістік (индустриялық) 
инфрақұрылымды дамыту 
бойынша көрсетілген қолдау 
туралы мəліметтер

КБ

307
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туристік операторлық қызметке 
(туроператорлық қызметке) лицен-
зия беру 

ЭҮП, 
ЕЛ 
МДҚ 
АЖ

 Туристік операторлық 
қызметке (туроператорлық 
қызметке) лицензия алуға 
өтініштер тізілімі  Туристік 
операторлық қызметке 
(туроператорлық қызметке) 
лицензиялар тізілімі
Туристік операторлық қызмет 
(туроператорлық қызмет) 
субъектілерінің тізілімі 

КБ

308
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əлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларына рұқсат етілген шекті 
бөлшек сауда бағалары мөлшерінің 
сақталуына мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асырады

 1-деңгей: бақылау 
субъектілерін жəне 
объектілерін есепке 
алуды, тексеру жо-
спарларын, жүргізілген 
тексерулерді, берліген 
ұйғарымдарды, ƏҚБ ту-
ралы істерді, актілерді, 
шағымдануларды 
автоматтандыру. 
2-деңгей: Бақылау/
мониторингілеу, 
есеп тілік негізінде 
камералдық бақылау 
субъектілерінен 
есептілікті қабылдау 
процестерін автомат-
тандыру.  бақылау 
субъектілеріне 
тəуекелдік дəрежесін 
беру, тексерулерді 
жоспарлау, тексерулер 
бойынша құжаттарды 
құру жəне келісу, 
бақылау субъектілеріне 
хабарламаларды, 
ұйғарымдарды элек-
тронды түрде жолдау 
процестерін автомат-
тандыру. Тексерулерді 
жəне ƏҚБ хаттамала-
рын тіркеу бөлігінде 
ҚСжАЕК АЖ-мен 
ықпалдастыру

 

КБ

309 өз құзыреті шегінде əлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік тауарла-
рына бөлшек сауда бағаларының 
шекті рұқсат етілген мөлшерін 
сақтауды мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асырады 

 

КБ

310
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у сауда инфрақұрылымын дамытуға 
бағытталған инвестициялық жоба-
ларды əзірлейді жəне іске асырады 

М
О
ИП

, 
ЭҚ

АБ
Ж

, Э
М
С 

АА
Ж

 Сауда инфрақұрылымын 
дамытуға бағытталған 
инвестициялық жобалар ту-
ралы мəліметтер КБ

311 тиісті əкімшілік-аумақтық 
бірліктерде сауда қызметіне 
қолайлы жағдайлар жасау жөніндегі 
шараларды əзірлейді 

 
КБ

312 халықты сауда алаңымен қамта-
масыз етудің ең төменгі норма-
тивіне қол жеткізу жөнінде шаралар 
əзірлейді жəне іске асырады

 

КБ

313 көрмелер мен жəрмеңкелер 
ұйымдастыруды жүзеге асырады

Ұйымдастырылған көрмелер 
жəне жəрменкелер туралы 
мəліметтер 

КБ

314 сауда қызметкерлерін кəсіптік даяр-
лау, қайта даярлау жəне олардың 
біліктілігін арттыру жүйесін дамы-
ту жəне жетілдіру, кəсіби негізде 
еңбек нарығын қалыптастыру 
арқылы сауда қызметін қолдауды 
жүзеге асырады

 

КБ

315 сауда қызметі субъектілерін, оның 
ішінде отандық өндірістің азық-
түлік тауарлары саудасын жүзеге 
асырушыларға экономикалық ынта-
ландыру шараларын қолданады 

 

КБ

316 электронды сауданы дамыту 
жөніндегі шараларды іске асырады 

 

КБ

317 шекара маңындағы сауданы да-
мыту жөніндегі шараларды іске 
асырады 

 

КБ

318 отандық сауда желілерін дамыту 
жөніндегі шараларды іске асырады 

 

КБ

319
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туристік қызметтер нарығын тал-
дайды 

М
О
ИП

, Э
ҚА

БЖ
, Э

М
С 
АА

Ж

Туристік маршруттар-
ды жəне соқпақтарды 
есепке алуды автомат-
тандыру. Аудармашы 
-гидтерді оқытуды 
жоспарлау жəне 
қажеттілігін бол-
жау, оның ішінде 
өтінімдерді электрон-
ды түрде қабылдау 
жөніндегі процестерді 
автоматтандыру. Өңір 
аумағында туризмнің 
дамуы туралы 
деректерді жинауды 
жəне талдауды авто-
маттандыру 

Туристік қызметтер нарығын 
талдау бойынша мəліметтер 

КБ

320 тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік 
аумағында туризмнің дамуы тура-
лы қажетті мəліметтерді уəкілетті 
органға береді 

Тиісті əкімшілік-аумақтық 
бірлік аумағында туризмнің 
дамуы туралы мəліметтер КБ

321 гидті (гид-аудармашыны) кəсіби 
даярлауды ұйымдастырады 

Кəсіби даярлықтан өткен 
гидтер (гид-аудармашылар) 
туралы мəліметтер 

КБ

322 туристік қызмет субъектілеріне 
туристік қызметті ұйымдастыруға 
байланысты мəселелерде 
əдістемелік жəне консультациялық 
көмек көрсетеді 

 

КБ

323 уəкілетті органның келісімі бойын-
ша туристік саланы дамыту бойын-
ша іс-шаралар жоспарын бекітеді

 

КБ

324 облыстың (республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың) туристік 
ресурстарды қорғау жөніндегі ша-
раларды əзірлейді жəне енгізеді 

 

КБ

325 тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік 
аумағында туристік индустрия 
объектілерін жоспарлау жəне салу 
жөніндегі қызметті үйлестіреді 

 

КБ

326 балалар мен жастар лагерьлерінің, 
туристер бірлестіктерінің қызметіне 
жəне өз бетінше туризмді дамытуға 
жəрдем көрсетеді

 

КБ

327 халықты жұмыспен қамтуды 
ұлғайту шарасы ретінде туристік 
қызмет саласындағы кəсіпкерлікті 
дамытады жəне қолдайды 

 

КБ

328 туристік ақпараттық орталықты 
құрады

 

КБ

329 туристік маршруттар мен соқпақ тар-
дың мемлекеттік тізілімін жүргізеді 

Туристік маршруттар мен 
соқпақтардың тізілімі КБ

330
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шағын жəне орта кəсіпкерлік үшін 
мамандарды жəне персоналды 
оқытуды, даярлауды, қайта да-
ярлауды, біліктілігін арттыруды 
ұйымдастырады 

ЭМС 
ААЖ, 
МОИП 

Шағын жəне орта 
кəсіпкерлік үшін маман-
дарды жəне персонал-
ды оқытуды жоспар-
лау жəне қажеттелігін 
болжау, оның ішінде 
өтініштерді электрон-
ды түрде қабылдау 
жөніндегі процестерді 
автоматтандыру 

Шағын жəне орта 
кəсіпкерліктің оқытылған, да-
ярлаудан, қайта даярлаудан, 
біліктілігін арттырудан өткен 
мамандары жəне персоналы 
туралы мəліметтер КБ

331 жергілікті атқарушы органдардың 
жеке кəсіпкерлік субъектілерімен, 
Қазақстан Республикасының 
Ұлттық кəсіпкерлік палатасымен 
жəне нарықтық инфрақұрылым 
объектілерімен өзара қатынасын 
дамыту стратегиясын белгілейді 

 

КБ

332 жеке кəсіпкерлікті дамыту үшін 
жағдай жасайды 

 

КБ

333 өңірде шағын жəне орта кəсіп-
керлікті жəне инновация лық 
қызметті қолдау инфрақұры-
лымының объектілерін құруды 
жəне дамытуды қамтамасыз етеді 

 

КБ

334 жеке кəсіпкерлікті жергілікті 
деңгейде мемлекеттік қолдауды 
қамтамасыз етеді 

 

КБ
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қамқоршылық жəне қорғаншылық 
бойынша анықтамалар беру 

ЭҮП, 
ӨЭҮШ 
АЖ

Автоматтандырылмаған 
қызметтер үшіін 
өтініштерді қабылдау, 
қарау, шешімдерді 
құру, келісу жəне беру 
процестерін автомат-
тандыру 

Қамқоршылық жəне 
қорғаншылық бойынша 
анықтамаларды алуға 
өтініштер тізілімі 

Ж
ҚƏ

ББ
 

336 бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорына жəне (немесе) ерікті 
жинақтаушы зейнетақы қорына, 
банктерге, ішкі істер органдарына 
кəмелетке толмаған балалардың 
мүлкіне иелік ету жəне кəмелетке 
толмаған балаларға мұра ресімдеу 
үшін анықтамалар беру (тек қана 
Астана, Алматы қалалары үшін)

Бірыңғай жинақтаушы 
зейнет ақы қорына жəне (не-
месе) ерікті жинақтаушы 
зейнетақы қорына, бан-
ктерге, ішкі істер органда-
рына кəмелетке толмаған 
балалардың мүлкіне иелік 
ету жəне кəмелетке толмаған 
балаларға мұра ресімдеу 
үшін анықтамаларды алуға 
өтініштер тізілімі 
Бірыңғай жинақтаушы 
зейнтақы қорына жəне (не-
месе) ерікті жинақтаушы 
зейнетақы қорына, банктер-
ге, ішкі істер органдарына 
кəмелетке толмаған бала-
лар дың мүлкіне иелік ету 
жəне кəмелетке толмаған 
балаларға мұра ресімдеу үшін 
берілген анықтамалар тізілімі

Ж
ҚƏ

ББ

337 меншік құқығы негізінде 
кəмелетке толмаған балаларға 
тиесілі мүлікпен мəмілелерді 
ресімдеу үшін қамқоршылық 
жəне қорғаншылық бойынша 
функцияларды жүзеге асыратын 
органдардың анықтамаларын беру 
(тек қана Астана, Алматы қалалары 
үшін)

Меншік құқығы негізінде 
кəмелетке толмаған бала-
ларға тиесілі мүлікпен 
мəмі лелерді ресімдеу 
үшін қамқоршылық жəне 
қорғаншылық бойынша 
функцияларды жүзеге 
асыратын органдардың 
анықтамаларын алуға 
өтініштер тізілімі Меншік 
құқығы негізінде кəмелетке 
толмаған балаларға тиесілі 
мүлікпен мəмілелерді 
ресімдеу үшін қамқоршылық 
жəне қорғаншылық бойынша 
функцияларды жүзеге асы-
ратын органдардың берілген 
анықтамалар тізілімі 

Ж
ҚƏ

ББ

338 жетім балаға (жетім 
балаларға) жəне ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаға 
(балаларға) қамқоршылықты неме-
се қорғаншылықты белгілеу 

Қамқоршылықты немесе 
қорғаншылықты белгілеуге 
өтініштер тізілімі 
Астана қаласы, аудан 
жəне облыстық маңызы 
бар қалалар əкімдіктерінің 
Қамқоршылықты немесе 
қорғаншылықты белгілеу ту-
ралы қаулылар тізілімі 

Ж
ҚƏ

ББ

339 жетім баланың (жетім 
балалардың) жəне ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланың 
(балалардың) қамқоршыларына 
жəне қорғаншыларына 
жəрдемақыны тағайындау (тек қана 
Астана, Алматы қалалары үшін)

Жəрдемақыны тағайындауға 
арналған қамқоршының 
жəне қорғаншының өтініштер 
тізілімі 
жетім баланың 
(жетім балалардың) 
жəне ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған 
баланың (балалардың) 
қамқоршыларына 
жəне қорғаншыларына 
жəрдемақыны тағайындау 
туралы шешімдер тізілімі 
Оларға жетім баланы (жетім 
балаларды) жəне ата-
анасының қамқорлығынсыз 
қалған баланы (балалар-
ды) күтіп-бағуға жəрдмақы 
тағайындалған қамқоршылар 
жəне қорғаншылар тізілімі 

Ж
ҚƏ

ББ
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мемлекеттік орта білім беру 
мекемелерінің басшылары лауа-
зымдарына орналасу конкурсына 
қатысу үшін құжаттарды қабылдау

ЭҮ
П,

 Ө
ЭҮ

Ш
 А
Ж

 (1
 қы

зм
ет

) Автоматтандырылмаған 
қызметтер үшін 
өтініштерді қабылдау, 
қарау, шешімдерді 
құру, келісу жəне беру 
процестерін автомат-
тандыру 

Мемлекеттік орта білім 
беру мекемесінің басшы-
сы лауазымына орналасу 
конкурсына қатысушының 
бос лауазымының біліктілік 
талаптарына сəйкестігі ту-
ралы конкурстық комиссия 
шешімдерінің тізілімі 
Мемлекеттік орта білім беру 
мекемелерінің басшыла-
ры лауазымдарына орна-
ласу конкурсына қатысуға 
өтініштер тізілімі 

ББ

341 мектепке дейінгі балалар 
ұйымдарына жіберу үшін мектепке 
дейінгі (7 жасқа дейін) жастағы ба-
лаларды кезекке қою

Мектепке дейінгі балалар 
ұйымдарына жіберу үшін мек-
тепке дейінгі (7 жасқа дейін) 
жастағы балаларды кезек-
ке қоюға өтініштер тізілімі  
Мектепке дейінгі балалар 
ұйымына берілген жолдама-
лар тізілімі 

ББ

342  жалпы білім беру мектептердегі 
білім алушылардың жəне 
тəрбиеленушілердің жекелеген 
санаттарына тегін жəне жеңілдікпен 
тамақтандыруды ұсыну 

Жалпы білім беру мектеп-
тердегі білім алушылардың 
жəне тəрбиеленушілердің 
жекелеген санаттары-
на тегін жəне жеңілдікпен 
тамақ  тандыруды беруге 
өтініштер тізілімі  Жалпы 
білім беру мектептердегі 
білім алушылардың жəне 
тəрбиеленушілердің жекеле-
ген санаттарына тегін жəне 
жеңілдікпен тамақтандыру ту-
ралы берілген анықтамалар 
тізілімі

ББ

343 аз қамтылған отбасы балаларының 
қала сыртындағы жəне мектеп 
жанындағы лагерьлерде демалуы 
үшін құжаттарды қабылдау жəне 
оларға жолдамалар беру 

Аз қамтылған отбасы бала-
ларының қала сыртын дағы 
жəне мектеп жанындағы 
лагерьлерде демалуы үшін 
жолдамалар алуға өтініштер 
тізілімі 
Қала сыртындағы жəне мек-
теп жанындағы лагерьлерге 
жолдамалар тізілімі 

ББ

344 негізгі орта, жалпы орта білім 
берудің жалпы білім беретін 
оқу бағдарламаларын жəне 
техникалық пен кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім берудің 
кəсіптік бағдарламаларын іске 
асыратын педагог қызметкерлеріне 
жəне оларға теңестірілген білім 
беру ұйымдарының адамдары-
на біліктілік санаттарды беруге 
(растауға) аттестаттаудан өту үшін 
құжаттарды қабылдау 

негізгі орта, жалпы орта білім 
берудің жалпы білім беретін 
оқу бағдарламаларын жəне 
техникалық пен кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім берудің 
кəсіптік бағдарламаларын 
іске асыратын педагог қыз-
мет керлеріне жəне оларға 
теңестірілген білім беру 
ұйымдарының адамдарына 
біліктілік санаттарды беру-
ге (растауға) аттестаттау-
дан өтуге өтініштер тізілімі 
Педагог қызметкердің білік-
тілік санатын алу/растау үшін 
аттестаттаудан өткені туралы 
берілген куəліктер тізілімі

ББ

345 мамандырылған жəне ар-
найы жалпы білім беретін оқу 
бағдарламаларын іске асыратын 
білім беру ұйымдарында экстернат 
нысанында оқытуға рұқсат береді 

Экстернат нысанында оқы-
туға арналған өтініштер 
тізілімі.  Жергілікті атқарушы 
орган басшысының экстернат 
нысанында оқытуға рұқсат 
беру жөніндегі бұйрықтар 
тізілімі 
Экстернат нысанында оқы-
ты латын балалар туралы 
мəліметтер 

ББ

346 «Үздік педагог» атағын алуға 
конкурсқа қатысу үшін құжаттарды 
қабылдайды 

«Үздік педагог» атағын алуға 
өтініштер тізілімі «Үздік пе-
дагог» атағын беру туралы 
куəліктер тізілімі 

ББ

347 «Орта білім беретін үздік ұйым» 
грантын алуға конкурсқа қатысуға 
құжаттарды қабылдау 

«Орта білім беретін үздік 
ұйым» конкурсына қатысуға 
өтініштер тізілімі 
Өтініштің нөмірін, 
қабылданған күнін жəне 
уақытын көрсете отырып, 
барлық құжаттардың алын ға-
ны туралы қолхаттар тізілімі 

ББ
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 кадрларды қайта даярлауды 
жəне бюджет қаражаты есебінен 
қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелер қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыруды 
ұйымдастырады 
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Білім беру 
ұйымдарының 
оқытудағы жəне 
материалдық 
техникалық 
қамсыздандырудағы 
қажетсінулерін жо-
спарлау жəне болжау 
процестерін автомат-
тандыру 

 

ББ

349 мемлекеттік білім беру 
ұйымдарының кадрлармен 
қамтамасыз етуді ұйымдастырады 

Мемлекеттік білім беру 
ұйымдары қызметкерлерінің 
кадрлар тізілімі 

ББ

350 берілген өтінімдерге сəйкес кейін-
нен жұмысқа орналастыра отырып, 
ауылдық жердің кадрлар қажетсінуі 
туралы өтінімді білім беру жəне 
денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті органдарға жыл сайын 15 
сəуірге дейін ұсынады 

Ауылдық жердің кадрлар 
қажетсінуі туралы мəліметтер

ББ

351 негізгі орта, жалпы орта білім 
беру дің жалпы білім беретін оқу 
бағдарламаларын жəне техни-
калық пен кəсіптік, орта білімнен 
кейінгі білім берудің кəсіптік 
бағдарламаларын іске асыратын 
білім беру ұйымдарының білім 
туралы мемлекеттік үлгідегі құжат-
тардың бланкілеріне тапсырыс 
беруін жəне солармен қамтамасыз 
етілуін ұйымдастырады жəне 
олардың пайдаланылуына 
бақылауды жүзеге асырады

 

ББ

352 мемлекеттік тапсырыс негізінде 
техникалық жəне кəсіптік білімнің 
білім беру бағдарламаларын, 
сондай-ақ мамандандырылған 
жалпы білім беретін жəне арнайы 
оқу бағдарламаларын іске асы-
ратын білім беру ұйымдары үшін 
жыл сайын 1 тамызға дейін қағаз 
жəне электрондық жеткізгіштерде 
оқулықтар мен оқу-əдістемелік 
кешендерін сатып алуды жəне 
жеткізуді қамтамасыз етеді 

 

ББ

353 техникалық жəне кəсіптік, 
орта білімнен кейінгі білімнің 
білім беру бағдарламаларын, 
сондай-ақ мамандандырылған 
жалпы білім беретін жəне ар-
найы оқу бағдарламаларын 
(қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу 
мекемелеріндегі білім беру 
ұйымдарын қоспағанда) іске 
асыратын мемлекеттік білім 
беру ұйымдарын материалдық-
техникалық қамтамасыз етуді 
жүзеге асырады

Техникалық жəне кəсіптік, 
орта білімнен кейінгі білім-
нің білім беру бағдарла ма-
ларын, сондай-ақ маман-
дандырылған жалпы білім 
беретін жəне арнайы оқу 
бағдарламаларын (қыл-
мыстық-атқару жүйе-
сінің түзеу мекеме леріндегі 
білім беру ұйымдарын 
қоспағанда) іске асыра-
тын мемлекеттік білім беру 
ұйымдарын материалдық-
техникалық қамтамасыз ету 
туралы мəліметтер

ББ

354 əдістемелік кабинеттердің 
материалдық-техникалық базасын 
қамтамасыз етеді 

Əдістемелік кабинеттердің 
материалдық-техникалық ба-
засы туралы мəліметтер

ББ

355
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оқытылатындардың бірыңғай 
ұлттық тестілеуге қатысуын 
ұйымдастырады 

ЭО
Ж
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-le
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ш
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, Э
М
С 
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Ж Мектеп олимпиадала-
рын жəне ғылыми жоба-
лар конкурстарын өткізу 
туралы мəліметтерді 
есепке алуды атвомат-
тандыру. мемлекеттік 
тапсырыс негізінде 
техникалық, кəсіптік 
орта білімнен кейінгі оқу 
бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру 
ұйымдарын бітірген 
адамдардың жұмысқа 
орналасуы туралы 
мəліметтерді есепке 
алуды автоматтандыру 

 

ББ

356 білім монитрингін жүзеге асырады Білім монитрингі туралы 
мəліметтер ББ

357 техникалық жəне кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беруді 
қамтамасыз етеді

 

ББ

358 балаларды арнайы оқу 
бағдарламалары бойынша оқытуды 
қамтамасыз етеді

 

ББ

359 мамандандырылған білім беру 
ұйымдарында дарынды балаларды 
оқытуды қамтамасыз етеді

 

ББ

360 техникалық жəне кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі білімнің білім 
беру бағдарламаларын, маман-
дандырылған жалпы білім беретін 
жəне арнайы оқу бағдарламаларын 
іске асыратын мемлекеттік білім 
беру ұйым дарын, сондай-ақ бала-
лар мен жасөспірімдердің спорт 
мектептерін білім беру сала-
сындағы уəкілетті органның келісімі 
бойынша Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында белгі-
ленген тəртіппен құрады, қайта 
ұйымдастырады жəне таратады

Техникалық жəне кəсіптік, 
орта білімнен кейінгі білімнің 
білім беру бағдарламаларын, 
мамандандырылған жал-
пы білім беретін жəне ар-
найы оқу бағдарламаларын 
іске асыратын мемлекеттік 
білім беру ұйымдарының, 
сондай-ақ балалар мен 
жасөспірімдердің спорт 
мектептерінің тізбесі

ББ

361 мемлекеттік білім беру 
мекемелерінің мемлекеттік ата-
улы əлеуметтік көмек алуға 
құқығы бар отбасылардан, 
сондай-ақ мемлекеттік атау-
лы əлеуметтік көмек алмайтын, 
жан басына шаққандағы табы-
сы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 
шамасынан төмен отбасылар-
дан шыққан білім алушылары 
мен тəрбиеленушілеріне жəне 
жетім балаларға, ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалып, отбасы-
ларда тұратын балаларға, төтенше 
жағдайлардың салдарынан шұғыл 
жəрдемді талап ететін отбасы-
лардан шыққан балаларға жəне 
білім беру ұйымының алқалы 
басқару органы айқындайтын 
өзге де санаттағы білім алу-
шылар мен тəрбиеленушілерге 
жалпы білім беретін мектептерді 
ағымдағы ұстауға бөлінетін бюд-
жет қаражатының кемінде бір 
пайызы мөлшерінде қаржылай 
жəне материалдық көмек көрсетуге 
қаражат жұмсайды

Мемлекеттік білім беру 
мекемелерінің мемлекеттік 
атаулы əлеуметтік көмек 
алуға құқығы бар отбасылар-
дан, сондай-ақ мемлекеттік 
атаулы əлеуметтік көмек ал-
майтын, жан басына шаққан-
дағы табысы ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің шама-
сынан төмен отбасылардан 
шыққан білім алушылары 
мен тəрбиеленушілеріне 
жəне жетім балаларға, ата-
анасының қамқорлығынсыз 
қалып, отбасыларда 
тұратын балаларға, төтенше 
жағдайлардың салдары-
нан шұғыл жəрдемді талап 
ететін отбасылардан шыққан 
балаларға жəне білім беру 
ұйымының алқалы басқару 
органы айқындайтын өзге де 
санаттағы білім алушылар 
мен тəрбиеленушілерге жал-
пы білім беретін мектептерді 
ағымдағы ұстауға бөлінетін 
бюджет қаражатының кемін-
де бір пайызы мөлшерінде 
қаржылай жəне материалдық 
көмек көрсетуге жұмсалған 
қаражат туралы мəліметтер

ББ

(Жалғасы. Басы 15-18-беттерде) 

(Жалғасы 20-бетте) 
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362 облыс ауқымында жалпы білім 
беретін пəндер бойынша мектеп 
олимпиадаларын жəне ғылыми 
жобалар конкурстарын, орын-
даушылар конкурстары мен 
кəсіби шеберлік конкурстарын 
ұйымдастыруды жəне өткізуді 
қамтамасыз етеді

Облыс ауқымында жалпы 
білім беретін пəндер бойын-
ша өткізілген мектеп олим-
пиадалары жəне ғылыми 
жобалар конкурстары, орын-
даушылар конкурстары мен 
кəсіби шеберлік конкурстары 
туралы мəліметтер 

ББ

363 балаларға облыстық деңгейде 
жүзеге асырылатын қосымша білім 
беруді қамтамасыз етеді

 

ББ

364 техникалық жəне кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім берудің 
кəсіптік оқу бағдарламаларын 
іске асыратын білім беру 
ұйымдарын мемлекеттік білім беру 
тапсырысының негізінде бітірген 
адамдарды жұмысқа орналастыру-
ды қамтамасыз етеді

Білім беру 
ұйымдарын мемлекеттік 
білім беру тапсырысының 
негізінде бітірген адамдарды 
жұмысқа орналастыру тура-
лы мəліметтер

ББ

365 дамуында проблемалары бар 
балалар мен жасөспірімдерді 
оңалтуды жəне əлеуметтік 
бейімдеуді қамтамасыз етеді

 

ББ

366 жетім балаларды, ата-анаcының 
қамқорлығынсыз қалған балаларды 
белгіленген тəртіппен мемлекеттік 
қамтамасыз етуді жүзеге асырады

Жетім балалардың, ата-
анаcының қамқорлығынсыз 
қалған балалардың тізімдері ББ

367 кəмелетке толмағандарды 
бейімдеу орталықтарының жұмыс 
істеуін қамтамасыз етеді

 

ББ

368 кəмелетке толмағандарды бейім-
деу орталықтарында ұсталатын 
адамдарға жағдай жасайды

 

ББ
369 қамқоршылық кеңестерге жəрдем 

көрсетеді
 

ББ

370

Ж
ас
та
р 
са
яс
а-

ты
 с
ал
ас
ын

да
ғы

 
қы
зм
ет
ті 

ұй
ым

да
ст
ыр

у 

өзекті проблемаларды айқындау 
жəне шешу үшін, мемлекеттік жа-
стар саясатының тиімділігін артты-
ру үшін жастардың қажетсінулерін 
мониторингілеуді жəне бағалауды 
жүргізуді қамтамасыз етеді 

М
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Жастардың 
қажетсінулерін 
мониторингілеу жəне 
бағалау, еңбек нарығын 
жəне жұмысқа орна-
ластыру практика-
сын мониторингілеу 
процестерін автомат-
тандыру

Жастардың қажетсінулерін 
мониторингілеу жəне бағалау 
туралы мəліметтер

Ж
СБ

371  еңбек нарығын жəне жас ма-
мандарды жұмысқа орналастыру 
практикасын мониторингілеуді 
ұйымдастырады 

Еңбек нарығын жəне жас 
мамандарды жұмысқа ор-
наластыру практикасын 
мониторингілеу бойынша 
мəліметтер

Ж
СБ

372 өңірлік жастар форумын өткізуді 
қамтамасыз етеді 

 

Ж
СБ

373 қазақстандық патриотизмді, 
конфессияаралық келісім мен 
этносаралық тағаттылықты нығайту 
жөнінде шаралар қолданады

 

Ж
СБ

374 жастарды жұмыспен қамту жəне 
жұмысқа орналастыру саясатын 
іске асыруды қамтамасыз етеді 

 

Ж
СБ

375 жастардың волонтерлік қызметін 
жəне жастардың өзін-өзі басқаруын 
дамытуға жəрдемдеседі

 

Ж
СБ

376 жастар ресурстық орталықтарын 
құрады, олардың қызметін 
қамтамасыз етеді жəне үйлестіреді 

Жастар ресурстық 
орталықтарының тізілімі

Ж
СБ

377

Ж
ұм

ыс
пе
н 
қа
мт
у 
са
ла
сы

нд
ағ
ы 

жұ
мы

ст
ар
ды

 ұ
йы

мд
ас
ты

ру
 

жə
не

 м
он
ит
ор
ин
гіл

еу
 

жастар практикасын ұйымдастыру 
жөніндегі қызметті үйлестіреді 
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ББ
 

378 қылмыстық-атқару инспекция-
сы пробация қызметінің есебінде 
тұрған адамдар үшін, сондай-ақ 
бас бостандығынан айыру орын-
дарынан босатылған адамдар 
үшін белгіленген жұмыс орында-
рына квотаның орындалуының 
мониторингін жүзеге асырады 

Қылмыстық-атқару ин-
спекциясы пробация 
қызметінің есебінде тұрған 
адамдар үшін, сондай-ақ бас 
бостандығынан айыру орын-
дарынан босатылған адам-
дар үшін белгіленген жұмыс 
орындарына квотаның орын-
далуын мониторингілеу бой-
ынша мəліметтер

Ж
ҚƏ

ББ
 

379 интернаттық ұйымдарды бітіруші 
кəмелетке толмағандар үшін 
белгіленген жұмыс орындары-
на квотаның орындалуының 
мониторингін жүзеге асырады 

Интернаттық ұйымдарды 
бітіруші кəмелетке толма-
ғандар үшін белгіленген 
жұмыс орындарына квотаның 
орындалуын мониторингілеу 
бойынша мəліметтер

Ж
ҚƏ

ББ
 

380 жалпы жұмыс орындарынан үш 
пайыз көлемінде мүгедектерге 
белгіленген жұмыс орында-
рына квотаның орындалуын 
мониторингілеуді жүзеге асырады 

жалпы жұмыс орындары-
нан үш пайыз көлемінде 
мүгедектерге белгіленген 
жұмыс орындарына квотаның 
орындалуын мониторингілеу 
туралы мəліметтер

Ж
ҚƏ

ББ

381 тиiстi əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер 
аумағында тұратын нысаналы 
топтарды жəне оларды қорғау 
жөнiндегi əлеуметтiк шараларды 
жыл сайын анықтап отырады

Тиiстi əкiмшiлiк-аумақтық 
бiрлiктер аумағында тұратын 
нысаналы топтар жəне 
оларды қорғау жөнiндегi 
əлеуметтiк шаралар туралы 
мəліметтер 

Ж
ҚƏ

ББ

382 жеке кəсiпкерлiктi, шағын жəне 
орта бизнестi дамыту арқылы 
қосымша жұмыс орындарын ашуды 
қолдауды жүзеге асырады

 

Ж
ҚƏ

ББ

383 қоғамдық жұмыстарды 
ұйымдастырады

 

Ж
ҚƏ

ББ

384 еңбек ресурстарына 
қажеттілікті қалыптастырады, 
халықты жұмыспен қамтуды 
ұйымдастырады жəне жұмысқа 
орналасуға жəрдемдеседі 

 

Ж
ҚƏ

ББ

385 мүгедектердi жұмысқа орналастыру 
үшiн арнаулы жұмыс орындарын 
құруға жəрдемдеседі

 

Ж
ҚƏ

ББ

386 жұмыссыздарға əлеуметтiк қорғау 
көрсету

 

Ж
ҚƏ

ББ

387 пробация қызметінің есебінде 
тұрған адамдарға, сондай-ақ бас 
бостандығынан айыру орында-
рынан босатылған адамдарға 
жұмысқа орналасуға жəрдемдеседі 

Қылмыстық-атқару 
мекемелерінен босатылған 
адамдар тізбесі 
Пробация 
қызметінің есебінде тұрған 
адамдар тізбесі

Ж
ҚƏ

ББ

388
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тиiстi əкiмшiлiк-аумақтық бірлік 
аумағында еңбек қызметін жүзеге 
асыру үшін шетелдік жұмыскерге 
жұмысқа орналасуға жəне жұмыс 
берушiлерге шетелдiк жұмыс күшiн 
тартуға рұқсаттарды бередi жəне 
олардың мерзімін ұзартады 

ЭҮП, 
ШЖК 
АЖ, 
ЕЛ 
МДҚ 
АЖ

 Тиiстi əкiмшiлiк-аумақтық 
бірлік аумағында еңбек 
қызметін жүзеге асыру 
үшін шетелдік жұмыскерге 
жұмысқа орналасуға жəне 
жұмыс берушiлерге шетелдiк 
жұмыс күшiн тартуға 
рұқсаттарды алуға өтініштер 
тізілімі Тиiстi əкiмшiлiк-
аумақтық бірлік аумағында 
еңбек қызметін жүзеге асыру 
үшін шетелдік жұмыскерге 
жұмысқа орналасуға жəне 
жұмыс берушiлерге шетелдiк 
жұмыс күшiн тартуға 
рұқсаттар тізілімі

Ж
ҚƏ

ББ

389
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 Оралман мəртебесін беру

 «
О
ра
лм

ан
» 
ДҚ

 А
АЖ

 
(іш

ін
ар
а)

Өтініштерді тіркеу, 
қарау, шешімдерді құру 
жəне келісу процестерін 
автоматтандыру. 
ҚР азаматтарынан 
өтініштерді электрон-
ды түрде қабылдауды 
автоматтандыру 

Оралман мəртебесін беру 
туралы өтініштер тізілімі 
Оралман куəліктерінің тізілімі

Ж
ҚƏ

ББ

390 оралмандарды бейімдеу жəне 
ықпалдастыру орталықтарын, 
уақытша орналастыру 
орталықтарын құрады жəне 
олардың қызметін ұйымдастырады 

Оралмандарды бейімдеу 
жəне ықпалдастыру 
орталықтарының, 
уақытша орналастыру 
орталықтарының тізбесі

Ж
ҚƏ

ББ

391 Қазақстан Республикасы аза-
маттарынан қоныс аударушы 
мəртебесін беру жəне ішкі көшіп-
қонушылардың қоныс аудару кво-
тасына енгізу үшін қажетті құжаттар 
қоса тіркелген өтінішті қабылдайды 

Қоныс аударушы мəртебесін 
алуға өтініш
  Қоныс аударушылар тізілімі

Ж
ҚƏ

ББ

392 қоныс аударушы мəртебесін беру 
жəне ішкі көшіп-қонушылардың 
қоныс аудару квотасына енгізу 
жəне қоныс аудару квотасына 
енгізілген қоныс аударушыларға 
біржолғы жəрдемақыны төлеуді 
тағайындау туралы шешім 
қабылдайды 

 

Ж
ҚƏ

ББ

393 қоныс аударушы куəлігін береді  

Ж
ҚƏ

ББ

394 бизнес-көшiп келушiлердiң уақытша 
тұруға арналған рұқсаттарының 
қолданылу мерзiмiн ұзартуға неме-
се қысқартуға өтініш хат бередi

Бизнес-көшiп келушiлердiң 
уақытша тұруға арналған 
рұқсаттарының қолданылу 
мерзiмiн ұзартуға немесе 
қысқартуға өтініштер тізілімі  
Бизнес-көшiп келушiлердiң 
уақытша тұруға арналған 
рұқсаттарының қолданылу 
мерзiмiн ұзартуға немесе 
қысқартуға өтініш хаттар 
тізілімі

Ж
ҚƏ

ББ

395 еңбекші көшіп-қонушыларды есеп-
ке алуды жəне тіркеуді жүзеге 
асырады 

Еңбекші көшіп-қонушылар 
тізілімі

Ж
ҚƏ

ББ

396 оралмандарды есепке алуды жəне 
тіркеуді жүзеге асырады 

 

Ж
ҚƏ

ББ
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мүгедекті оңалтудың жеке 
бағдарламасына сəйкес 
мүгедектердің жəне мүгедек –
балалардың санаторлық-курорттық 
емделуін қамтамасыз етеді 

ЭҮП, 
ӨЭҮШ 
АЖ

Автоматтандырылмаған 
МҚ үшін өтініштерді 
тіркеу, қарау, 
шешімдерді құр жəне 
келісу процестерін ав-
томаттандыру 

Мүгедекті оңалтудың жеке 
бағдарламасына сəй кес 
мүгедектердің жəне мүге-
дек – балалардың сана-
торлық-курорттық емде луіне 
өтініштер тізілімі Мүгедек-
терге санаторлық-курорттық 
емде луді беру мерзімі көрсе-
тілген құжаттарды ресімдеу 
туралы хабарламалар тізілімі 
Мүгедекті оңалтудың жеке 
бағдарламасына сəйкес 
мүге дектердің жəне мүгедек 
–балалардың санаторлық-
курорттық емдеу туралы 
мəліметтер

Ж
ҚƏ

ББ

398 мүгедек- балаларды үйде оқытуға 
жұмсалған шығындарды өтеу 
(тек қана Астана жəне Алматы 
қалалары үшін)

Мүгедек- балаларды 
үйде оқытуға жұмсалған 
шығындарды өтеуге 
өтініштер тізілімі  Мүгедек- 
балаларды үйде оқытуға 
жəрдемақы тағайындау тура-
лы хабарламалар тізілімі 
Оларға үйде оқытуға 
жəрдемақы тағайындалған 
мүгедек-балалар тізілімі 

Ж
ҚƏ

ББ

399 мүгедектерді оңалтудың 
жеке бағдарламасына сəйкес 
мүгедектерді техникалық көмекші 
(орын толтырушы) құралдарымен 
жəне (немесе ) арнайы жүріп-тұру 
құралдарымен қамтамасыз етуді 
ұйымдастырады 

Мүгедектерді оңалтудың 
жеке бағдарламасына сəй-
кес мүгедектерге техни ка-
лық көмекші (орын толты-
рушы) құралдарын жəне 
(немесе ) арнайы жүріп-тұру 
құралдарын алуға өтініштер 
тізілімі Мүге дектерді оңалту-
дың жеке бағдарла масына 
сəйкес мүгедектерге техни-
калық көмекші (орын тол-
тырушы) құралдарын жəне 
(немесе ) арнайы жүріп-тұру 
құралдарын беру мерзімдері 
көрсетілген құжаттарды 
ресімдеу туралы хабарлама-
лар тізілімі 
Мүгедектерді оңалтудың жеке 
бағдарламасына сəйкес

Ж
ҚƏ

ББ

мүгедектерді техникалық 
көмекші (орын толтырушы) 
құралдарымен жəне (не-
месе ) арнайы жүріп-тұру 
құралдарымен қамтамасыз 
ету туралы мəліметтер
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мүгедектердi оңалту жөнiндегi 
мамандарды, оның iшiнде ымдау 
тiлiнiң мамандарын, Брайльдiң 
бедерлi-нүктелiк қарпі бойынша 
оқитын жəне жазатын мамандарды 
даярлауды, қайта даярлауды жəне 
олардың бiлiктiлiгiн арттыруды 
ұйымдастырады 

ЭМС 
ААЖ

1-деңгей: Əлеуметтік 
қамсыздандыру 
саласындағы кадрлар-
ды даярлау, қайта 
қаярлау жəне олардың 
біліктілігін арттыру 
жөніндегі іс-шараларды 
есепке алуды автомат-
тандыру. Ұсынылған 
материалдық-техника-
лық қамсыздандыруды 
есепке алуды ав-
томаттандыру. 
2-деңгей: Кадрларды 
қажетсінулерді жо-
спарлау жəне болжау, 
оның ішінде өтініштерді 
электронды түрде 
қабылдау жөніндегі 
процестерін автомат-
тандыру. Материалдық-
техникалық қамсыз-
дан дырудағы қажет-
сінулерді жоспарлау 
жəне болжау, оның 
ішінде өтініштерді элек-
тронды түрде қабылдау 
жөніндегі процестерін 
автоматтандыру

Мүгедектердi оңалту 
жөнiндегi мамандар, оның 
iшiнде ымдау тiлiнiң маман-
дары, Брайльдiң бедерлi-
нүктелiк қарпі бойынша 
оқитын жəне жазатын маман-
дар тізілімі

Ж
ҚƏ

ББ

401 арнайы білім беру ұйымдарында 
жəне психикалық жəне (немесе) 
дене дамуының кемшіліктерін 
айқындау, есепке алу жəне түзету 
саласында жұмыс істейтін кадрлар-
ды қайта қаярлауды, біліктілігін 
арттыруды жəне аттестаттауды жо-
спарлайды жəне ұйымдастырады 

Арнайы білім беру 
ұйымдарында жəне 
психикалық жəне (немесе) 
дене дамуының кемшіліктерін 
айқындау, есепке алу жəне 
түзету саласында жұмыс 
істейтін кадрлар тізілімі

Ж
ҚƏ

ББ

402 арнайы əлеуметтік қызмет 
көрмететін субъектілерді кадрлық 
қамсыздандыруын, əлеуметтік 
қызметкерлерді кəсіби даярлауды, 
қайта даярлауды жəне біліктілігін 
арттыруды ұйымдастырады 

Əлеуметтік қызметкерлерді 
кəсіби даярлау, қайта даяр-
лау жəне біліктілігін арттыру 
туралы мəліметтер

Ж
ҚƏ

ББ

403 мүмкіндіктері шектеулі балаларды 
əлеуметтік жəне медициналық-
педагогикалық коррекциялық 
қолдау мəселелерімен айналы-
сатын мемлекеттік ұйымдарды 
материалдық-техникалық 
қамтамасыз етуді жүзеге асырады 

мүмкіндіктері шектеулі ба-
лаларды əлеуметтік жəне 
медициналық-педагогикалық 
коррекциялық қолдау мəсе-
ле лерімен айналысатын 
мемлекеттік ұйымдарды 
материалдық-техникалық 
қамтамасыз етілуі туралы 
мəліметтер 

Ж
ҚƏ

ББ
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 Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес оралмандарға 
бюджеттік қаражат есебінен 
əлеуметтік көмек көрсетеді 

«Е
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» 
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Ж
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Ж

Тұрмыстық зорлық-
зомбылықтан зардап 
шеккен кəмелетке 
толмағандарды жəне 
тұрмысы қолайсыз от-
басыларды есепке алу-
ды автоматтандыру 

Оралмандарға бюджеттік 
қаражат есебінен əлеуметтік 
көмек көрсету туралы 
мəліметтер

Ж
ҚƏ

ББ

405 мүгедектерге қайырымдылық 
жəне əлеуметтік көмек көрсетуді 
үйлестіреді 

 

Ж
ҚƏ

ББ

406 мүгедектерді оңалтуды жүзеге асы-
ратын мемлекеттік кəсіпорындар 
мен мекемелерді құрады 

Мүгедектерді оңалтуды 
жүзеге асыратын ұйымдар 
тізбесі Ж

ҚƏ
ББ

407 мүгедектерді кəсіптік оқытуын 
(қайта оқытуын) ұйымдастырады 

Өткізілген мүгедектерді 
кəсіптік оқыту (қайта оқыту) 
туралы мəліметтер Ж

ҚƏ
ББ

408 осы заңға жəне мүгедектерді 
оңалтудың жеке бағдарламасына 
сəйкес тиісті аумақта медициналық, 
əлеуметтік, кəсіптік оңалтуды 
ұйымдастырады 

 

Ж
ҚƏ

ББ

409 дене шынықтыру жəне спорт 
саласындағы уəкілетті органмен 
жəне мүгедектердiң қоғамдық 
бiрлестiктерiмен бiрлесiп 
мүгедектер арасында сауықтыру 
жəне спорттық iс-шараларды 
өткiзудi ұйымдастырады

 

Ж
ҚƏ

ББ

410 мүгедектердiң қоғамдық 
бiрлестiктерiмен бiрлесiп мəдени-
көпшілік жəне ағарту iс-шараларын 
ұйымдастырады

 

Ж
ҚƏ

ББ

411 көмек көрсету орталықтарын 
құрады жəне олардың жұмыс 
істеуін қамтамасыз етеді;

 

Ж
ҚƏ

ББ

412 Қазақстан Республикасының арна-
улы əлеуметтік қызметтер туралы 
заңнамасында белгіленген тəртіпте 
арнаулы əлеметтік қызметтерді 
көрсетуді ұйымдастырады 

 

Ж
ҚƏ

ББ

413 тұрмыстық зорлық-зомбылықтан 
зардап шеккен кəмелетке 
толмағандарды жəне тұрмысы 
қолайсыз отбасыларды анықтайды 
жəне оларды есепке алуды 
жүргiзедi

Тұрмыстық зорлық-
зомбылықтан зардап шеккен 
кəмелетке толмағандардың 
жəне тұрмысы қолайсыз 
отбасылардың тізілімі Ж

ҚƏ
ББ

414 ауыр науқасы бар балаларды 
күтіп-бағу бойынша əлеуметтік 
көмек көрсету жөніндегі қызметті 
үйлестіреді 

 

Ж
ҚƏ

ББ

415 жалпы мемлекеттік стандарттарды 
сақтай отыра кепілді медициналық 
қызмет көрсетілуіне жəне тегін 
білім алуға, сондай-ақ əлеуметтік 
көмек алуға құқықтарды іске асыру-
ды қамтамасыз етеді 

 

Ж
ҚƏ

ББ

416 мүмкіндіктері шектеулі балаларды 
тəрбиелеп отырған отбасылардың 
құқықтарын қорғауды жəне оларға 
консультативті көмек көрсетуді 
қамтамасыз етеді 

 

Ж
ҚƏ

ББ

417 үйде əлеуметтік көмек көрсету 
бөлімшелерін құрады 

Үйде əлеуметтік көмек 
көрсету бөлімшелерінің 
тізбесі Ж

ҚƏ
ББ

418 алғашқы медициналық-сани-
та риялық көмек көрсету меке-
мелерінде, балалар поликлини-
каларында, босанатын əйелдерге 
дəрігерлік жəрдем беретін мекеме-
лерде скринингті ұйымдастырады 

 

Ж
ҚƏ

ББ

419 ата-ананың жəне өзге заңды 
өкілдерінің келісімімен скри-
нинг нəтижесінде айқындалған 
«қатер» тобындағы балаларды 
психологиялық-педогогикалық 
консультацияларға жолдауды 
қамтамасыз етеді 

Скрининг нəтижесінде 
айқындалған «қатер» 
тобындағы балалардың 
тізбесі

Ж
ҚƏ

ББ

420 мүмкіндіктері шектеулі балаларды 
арнайы білім беру ұйымдарында 
оқуын ұйымдастырады жəне 
олардың басқа білім беру ұйым-
дарында оқуына жағдай жасайды 

 

Ж
ҚƏ

ББ

421 мүмкіндіктері шектеулі балалардың 
жұмысқа орналасуына 
жəрдемдеседі 

 

Ж
ҚƏ

ББ

422 халықтың арнаулы əлеуметтік 
қызметтерге қажетсінулерін талда-
уды жүргізуін қамтамасыз етеді 

Халықтың арнаулы 
əлеуметтік қызметтерге 
қажетсінулерін талдау тура-
лы мəліметтер Ж

ҚƏ
ББ

423 арнаулы əлеуметтік қызметтерді 
көрсету мəселелері бойынша 
жеке жəне заңды тұлғалармен, 
мемлекеттік органдармен өзара іс-
қимылды жүзеге асырады 

 

Ж
ҚƏ

ББ

424 өз құзыреті шегінде мемлекеттік 
сатып алуларды жүзеге асыра-
ды, сондай-ақ арнаулы əлеумет-
тік қызметтерді жəне арнаулы 
əлеуметтік қызметтердегі қажет-
сінулерді бағалау жəне анықтау 
жөніндегі қызметтерді көрсетеді 

 

Ж
ҚƏ

ББ

425 арнаулы əлеуемттік қызметтерді 
көрсететін субъектілерді құру жəне 
олардың қызметі бойынша шара-
ларды қамтамасыз етеді 

Арнаулы əлеуемттік 
қызметтерді көрсететін 
субъектілер тізілімі

Ж
ҚƏ

ББ

426 арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсететін субъектілердің арнаулы 
əлеуметтік қызметтердің кепілдік 
берілген көлемін көрсетуін 
қамтамасыз етеді 

 

Ж
ҚƏ

ББ

427 арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсету жүйесін дамыту жөнінде 
шараларды қабылдайды

 

Ж
ҚƏ

ББ

428 Қазақстан Республикасының заңна-
масына сəйкес пробация қызметінің 
есебінде тұрған адамдарға 
əлеуметтік-құқықтық немесе өзге де 
көмек көрсетуді үйлестіреді;

 

Ж
ҚƏ

ББ

429 қылмыстық жазаларды жəне өзге 
де қылмыстық-құқықтық ықпал 
ету шараларын орындайтын 
меке мелер мен органдардың 
қызметіне жəрдемдесу, сондай-
ақ қылмыстық жазаларын өтеген 
адамдарға əлеуметтік жəне өзге 
де көмекті ұйымдастыру бойынша 
консультациялық-кеңесші орган-
ды құрады;

Қылмыстық жазаларын 
өтеген адамдарға əлеуметтік 
жəне өзге де көмекті 
ұйымдастыратын ұйымдар 
тізбесі 

Ж
ҚƏ

ББ

430 мекемелерден босатылған, про-
бация қызметінің есебінде тұрған, 
өмірлік қиын жағдайда жүрген адам-
дарға арнаулы əлеуметтік қызмет-
терді көрсетуді қамтамасыз етеді 

 

Ж
ҚƏ

ББ

431 пробация қызметінің есебінде 
тұрған мүмкіндіктері шектеулі 
кəмелетке толмағандарды ата-
аналарының немесе өзге де 
заңды өкілдерінің келісімімен 
психологиялық-медициналық-
педагогикалық консультацияларға 
жіберуді қамтамасыз етеді;

 

Ж
ҚƏ

ББ

432
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 халықтың тұрмыс-тіршілігін 
қамтамасыз ететін ұйымдарда 
(қоғамдық көлік, сумен, электр 
энергиясымен, жылумен 
қамтамасыз ететін ұйымдар) 
ереуілдер өткізуді келіседі;

 Еңбек саласындағы 
қызметтерді көрсеткен 
кезде өтініштерді 
қабылдау, қарау, 
шешімдерді құру жəне 
келісу процестерін 
автоматтандыру. 
Еңбек саласындағы 
салалық жəне өңірлік 
келісімдерді есепке 
алуды автоматтандыру 

Халықтың тұрмыс-тіршілігін 
қамтамасыз ететін 
ұйымдарда (қоғамдық көлік, 
сумен, электр энергиясымен, 
жылумен қамтамасыз ететін 
ұйымдар) ереуілдерді өткізу 
туралы мəліметтер Ж

ҚƏ
ББ

433 көрсетілетін қызметтеріне 
(тауар ларына, жұмыстарына) 
тариф терді (бағаларды, алым 
мөлшерлемелерін) мемлекеттік 
реттеу енгізілетін ұйымдар жұмыс-
керлерінің еңбек нормаларын 
жəне еңбегіне ақы төлеу жүйесінің 
өлшемдерін еңбек жөніндегі уəкі-
лет ті мемлекеттік орган белгі леген 
тəртіппен қарайды жəне келіседі;

Көрсетілетін қызметтеріне 
(тауарларына, жұмыстарына) 
тарифтерді (бағаларды, 
алым мөлшерлемелерін) 
мемлекеттік реттеу енгізілетін 
ұйымдар жұмыскерлерінің 
еңбек нормалары жəне 
еңбегіне ақы төлеу 
жүйесінің өлшемдері туралы 
мəліметтер

Ж
ҚƏ

ББ

434 жұмыс берушілердің өңірлік бірлес-
тіктерімен жəне жұмыскерлердің 
өңірлік бірлестіктерімен өңірлік 
(облыстық, қалалық, аудандық) 
келісімдер жасасады;

Жұмыс берушілердің 
өңірлік бірлестіктерімен 
жəне жұмыскерлердің 
өңірлік бірлестіктерімен 
өңірлік (облыстық, қалалық, 
аудандық) келісімдер тізілімі

Ж
ҚƏ

ББ

435 қалалық, аудандық деңгейде жа-
салған салалық жəне өңірлік келі-
сімдерді тіркеуді жүзеге асырады;

Қалалық, аудандық деңгейде 
жасалған салалық жəне 
өңірлік келісімдердің тізілімі Ж

ҚƏ
ББ

436
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жерді пайдалануды жəне қорғауды 
мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асырады 

 1-деңгей: Жерді пай да-
лануды жəне қорғау ды 
мемлекеттік бақылау 
субъектілерін жəне 
объектілерін, тек-
серулер жоспарларын, 
өткізілген тексеру лерді, 
берілген ұйғарымдарды,  

 

Ж
ҚƏ

ББ

ƏҚ туралы істер ді 
актілерді, шағым да-
ну ларды, ауырт па-
лықтарды есепке 
алуды автоматтан-
дыру  2-деңгей: 
Бақылау объектілеріне 
тəуекелдік дəрежесін 
беру, тексерулерді 
жоспарлау, тексерулер 
бойынша құжаттарды 
құру жəне келісу, 
ұйғарымдарды, хабар-
ламаларды бақылау 
субъектілеріне элек-
тронды түрде жолдау 
процестерін автомат-
тандыру. Тексерулерді 
жəне ƏҚ хаттамала-
рын тіркеу бөлігінде 
ҚР БП ҚСжАЕК АЖ 
–мен ықпалдаыстыру, 
ауыртпалықтарды 
тіркеу бөлігінде МО АЖ-
мен ықпалдастыру

437 жер заңнамасын анықталған 
бұзушылықтарды жою жөнінде 
орындалуы міндетті нұсқамалар 
береді

 

Ж
ББ

438 жер заңнамасы саласындағы 
əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
істерді қарайды

 

Ж
ББ

439 Қазақстан Республикасы Жер 
кодексінің 148-бабы 1-тармағының 
4) тармақшасында көрсетілген 
мəселелер бойынша сотқа талап 
қоюды дайындайды жəне береді 

 

Ж
ББ

440 пайдаланылмай жатқан не 
Қазақстан Республикасының 
заңнамасын бұза отырып пайдала-
нылып жатқан жерді анықтау жəне 
мемлекеттік меншікке қайтарады

 

Ж
ББ

441 егер құрылыс, пайдалы қазбалар 
кен орындарын қазу, объектілерді 
пайдалану, геологиялық-барлау 
жəне басқа жұмыстар жер 
заңнамасын, жерді пайдаланудың 
белгіленген режимін бұза отырып 
жүзеге асырылып жатса, сондай-
ақ бұл жұмыстар сараптамадан 
өтпеген немесе теріс қорытынды 
алған жобалар бойынша жүргізіліп 
жатса, оларды тоқтата тұрады 

 

Ж
ББ

442 мемлекеттiк органдардың, кəсiп-
орындардың, мекемелердiң, ұйым-
дар мен азаматтардың Қазақстан 
Республикасының жер заңнамасын, 
жер учаскелерiн нысаналы мақса-
тына сəйкес пайдаланудың 
белгi ленген режимiн сақтауына; 
жер учаскелерiн өз бетiнше 
иеленiп алуға жол бермеуге;  
жер учаскелерiнiң меншiк иелерi 
мен жер пайдаланушылардың 
құқықтарының сақталуына;  жер 
учаскелерiнiң меншiк иелерi 
мен жер пайдаланушылардың 
топырақтың құнарлылығын 
қалпына келтiру жəне сақтау 
жөнiндегi ұйымдастыру-шаруа-
шылық, агротехникалық, орман 
мелиорациялық жəне эрозияға 
қарсы гидротехникалық iс-шара-
лар кешенiн уақтылы жəне 
дұрыс жүргiзуiне;  жер учаске-
лерiнiң меншiк иелерi мен жер 
пайдаланушылардың өздерiнде 
жердiң бар-жоғы, олардың жай-
күйi мен пайдаланылуы тура-
лы мəлiметтердi мемлекеттiк 
органдарға уақтылы беруiне;  
жердiң жай-күйiне əсер ететiн 
тұрғын жай жəне өндiрiстiк объек-
тiлердiң жобалануына, орнала-
стырылуы мен салынуына;  жердi 
жақсарту жөнiндегi, топырақ 
эрозиясының, тұздану, батпақтану, 
су басу, шөлейттену, құрғақтану, 
тығыздалу, қоқыстану, ластану 
жəне жердiң тозуын туғызатын 
басқа да процестердiң салдарын 
болғызбау мен жою жөнiндегi iс-
шаралардың уақтылы жəне сапа-
лы орындалуына;  азаматтардың 
өздерiне жер учаскелерiн беру ту-
ралы өтініштерін (өтiнiшхаттарын) 
қараудың белгiленген мерзiмдерi-
нiң сақталуына;  межелiк белгi-
лердiң сақталуына;  жергiлiктi 
атқарушы органдар уақытша 
жер пайдалануға берген жердiң 
уақтылы қайтарылуына;  бүлiнген 
жердiң қалпына келтірілуіне; жердiң 
бүлiнуiне байланысты жұмыстар 
жүргiзiлген кезде топырақтың 
құнарлы қабатының сыдырып 
алынуына, сақталуына жəне пай-
даланылуына;  жердi пайдалану 
мен қорғау жөнiндегi жерге ор-
наластыру жобаларының жəне 
басқа да жобалардың жүзеге асы-
рылуына мемлекеттiк бақылауды 
ұйымдастырады жəне жүргiзедi.

 

Ж
ББ

443 орталық уəкілетті органға Қазақстан 
Республикасы Жер кодексінің 
92 жəне 93-баптарына сəйкес 
заңды күшіне енген сот шешімінің 
негізінде жер учаскелері мəжбүрлеп 
алып қойылған тұлғалар туралы 
ақпарат ұсынады 

Орталық уəкілетті органға 
Қазақстан Республикасы Жер 
кодексінің 92 жəне 93- бап-
тарына сəйкес заңды күшіне 
енген сот шешімінің негізінде 
жер учаскелері мəжбүрлеп 
алып қойылған тұлғалар ту-
ралы мəліметтер

Ж
ҚБ

444 Қазақстан Республикасы Жер 
кодексінің 94-бабы 2-тармағының 
үшінші бөліміне сəйкес жер 
учаскесіне ауыртпалықты белгілеу 
немесе оны тоқтату үшін жыл-
жымайтын мүлікке құқықтарды 
мемлекеттік тіркеу саласындағы 
уəкілетті органға арыз береді 

 

Ж
ҚБ

445
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у Қазақстан Республикасының та-

рих жəне мəдениет ескерткiштерiн 
қорғау жəне пайдалану туралы 
заңдарын бұзған жеке жəне заңды 
тұлғаларды жауапкершiлiкке тарту 
туралы өтiнiш жасайды

 1-деңгей: бақылау 
субъектілерін жəне 
объектілерін есепке 
алуды, тексеру жо-
спарларын, жүргізілген 
тексерулерді, берліген 
ұйғарымдарды, ƏҚБ ту-
ралы істерді, актілерді, 
шағымдануларды 
автоматтандыру. 
2-деңгей: Бақылау/
мониторингілеу, есеп-
тілік негізінде каме рал-
дық бақылау субъек-
тілерінен есептілікті 
қабылдау процестерін 
автоматтандыру.  
бақылау субъектілеріне 
тəуекелдік дəрежесін 
беру, тексерулерді 
жоспарлау, тексерулер 
бойынша құжаттарды 
құру жəне келісу, 
бақылау субъектілеріне 
хабарламаларды, 
ұйғарымдарды элек-
тронды түрде жолдау 
процестерін автомат-
тандыру. Тексерулерді 
жəне ƏҚБ хаттамала-
рын тіркеу бөлігінде 
ҚСжАЕК АЖ-мен 
ықпалдастыру

 

М
М
ҚБ

446 тиісті аумақтарда жергілікті 
маңызы бар тарих жəне мəдениет 
ескерткіштерінің пайдаланылу жəне 
күтіп-ұстау тəртібін, сон дай-ақ олар-
да археологиялық жəне ғылыми-
реставрациялау жұмыстарының 
орындалуын мем лекеттік 
бақылауды жүзеге асырады

 

М
М
ҚБ

447 тарих жəне мəдениет ескерткіш-
терінің меншік иелеріне жəне 
пайдаланушыларына олардың 
Қазақстан Республикасының та-
рих жəне мəдениет ескерткіштерін 
қорғау жəне пайдалану тура-
лы заңнамасын бұзғаны туралы 
нұсқамалар береді 

 

М
М
ҚБ

448 меншік иелерінің жəне 
пайдаланушылардың қорғау 
міндеттемелерін орындауын 
бақылайды 

 

М
М
ҚБ

449
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тарих жəне мəдениет 
ескерткіштерін қорғау 
міндеттемелерін ресімдейді 

ЭМС 
ААЖ, 
МОИП 

Жергілікті маңызы бар 
тарих жəне мəдениет 
ескерткіштерін есепке 
алуды автоматтандыру.  
Тарих жəне мəдениет 
ескерткіштеріне қорғау 
міндеттемелерін беру 
жəне оларды есепке 
алу процестерін авто-
маттандыру. Мəдениет 
ұйымдарымен өзара іс-
қимыл процестерін ав-
томаттандыру (қыз метті 
аттестаттау, мони-
торингілеу жəне т.б.) 

Республикалық неме-
се жергілікті маңызы бар 
ескерткіш мəртебесін беру ту-
ралы хабарлама  Тарих жəне 
мəдениет ескерткіштеріне 
қорғау міндеттемелері тізілімі 

М
М
ҚБ

450 облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың жəне астананың 
мемлекеттік мəдениет ұйымдарын 
аттестаттауды жүргізеді 

Облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың жəне 
астананың мемлекеттік 
мəдениет ұйымдарын атте-
статтау бойынша мəліметтер

М
М
ҚБ

451 мемлекет меншігі болып табыла-
тын, жергілікті маңызы бар тарих 
жəне мəдениет ескерткіштерін 
пай далануға беру туралы мəселені 
шешеді

 

М
М
ҚБ

452 уəкiлеттi органмен келiсе отырып, 
қалаларды жəне басқа да елдi 
мекендердi жоспарлау, салу жəне 
қайта құру жобаларын əзiрлеу жəне 
бекiту кезiнде барлық санаттағы та-
рих жəне мəдениет ескерткiштерiн 
анықтау, зерделеу, сақтау жөнiндегi 
iс-шаралардың орындалуын, 
тарихи-сəулет тiрек жоспарларын 
жəне карта-схемаларды жасауды 
қамтамасыз етедi

 

М
М
ҚБ

453 тарихи-мəдени мұра объектiлерiн 
жергілікті маңызы бар тарих жəне 
мəдениет ескерткiштерi деп та-
ниды жəне тарихи-мəдени сарап-
тама қорытындысының негізінде 
жергілікті маңызы бар Тарих 
жəне мəдениет ескерткіштерінің 
мемлекеттік тізіміне қосады

Жергілікті маңызы бар 
Тарих жəне мəдениет 
ескерткіштерінің мемлекеттік 
тізімінің мəліметтері 

М
М
ҚБ

454 жергілікті маңызы бар тарих жəне 
мəдениет ескерткішін мəртебесінен 
айырады жəне тарихи-мəдени 
сараптама қорытындысының 
негізінде объекті толығымен зат-
тай жойылған жəне (немесе) 
тарихи-мəдени маңызын жоғалтқан 
жағдайда, Тарих жəне мəдениет 
ескерткіштерінің мемлекеттік 
тізімінен шығарып тастайды

 

М
М
ҚБ

455 тиiстi аумақтардың экономикалық 
жəне əлеуметтiк даму жоспарла-
рында жергiлiктi маңызы бар та-
рих жəне мəдениет ескерткіштерін 
есепке алуды, қорғауды жəне 
оларда ғылыми-реставрациялау 
жұмыстарын ұйымдастыру 
жөнiндегi iс-шараларды көздейдi

 

М
М
ҚБ

(Жалғасы. Басы 15-19-беттерде) 

(Жалғасы 21-бетте) 
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456 тарих жəне мəдениет ескерткiштерi 
мен оларды қорғау аймақтары 
бойынша жұмыстардың барлық 
түрлерiне ғылыми-жобалық 
құжаттаманы, жоспарлау, салу 
жəне қайта жөндеу жобаларын 
қарайды жəне келiседi

 

М
М
ҚБ

457 тарихи-мəдени мұра объектілерін 
анықтауды, есепке алуды, 
қорғауды, пайдалануды жəне тарих 
жəне мəдениет ескерткіштерінде 
ғылыми-реставрациялау жұмыс-
тарын жүргізуді қамтамасыз етеді

 

М
М
ҚБ

458 облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың жəне астананың та-
рих, материалдық жəне рухани 
мəдениет ескерткіштерін есепке 
алу, қорғау, консервациялау, ре-
ставрациялау жəне пайдалану, 
сондай-ақ елдің көрнекті мəдениет 
қайраткерлерін мəңгі есте қалдыру 
жөніндегі жұмысты ұйымдастырады   

Мəдени құндылықтар тізілімі

М
М
ҚБ

459 облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың мəдени 
мақсаттағы объектілерін салу, рекон-
струкциялау жəне жөндеу бой ынша 
тапсырыс беруші болып табылады 

Мəдени маңызы бар 
объектілер тізілімі 

М
М
ҚБ

460 тиісті аумақта орналасқан 
мəдениет ұйымдар қызметінің 
мониторингін жүзеге асырады 

Тиісті аумақта орналасқан 
мəдениет ұйымдар 
қызметінің мониторингі бой-
ынша мəліметтер М

М
ҚБ

461 тиісті аумақта орналасқан 
мəдениет ұйымдарының қызметіне 
мониторингті жүзеге асырады 
жəне уəкілетті органға ақпарат, 
сондай-ақ белгіленген нысанда 
статистикалық есептер береді   

 
М
М
ҚБ

462 театр, музыка жəне кино өнерін, 
мəдени-демалыс қызметін жəне 
халық шығармашылығын, кітапхана 
жəне мұражай ісін дамыту жөніндегі 
облыстың, республикалық маңы-
зы бар қаланың жəне астана ның 
мемлекеттік мəдениет ұйым дары-
ның қызметін қолдайды жəне 
үйлес тіреді, облыс, республикалық 
маңызы бар қала жəне астана 
меке мелерінің мəдениет саласын-
дағы қызметін қамтамасыз етеді 

 

М
М
ҚБ

463 театр, музыка жəне кино өнерін, 
мəдени-демалыс қызметін жəне 
халық шығармашылығын, кітапхана 
жəне мұражай ісін дамыту жөніндегі 
облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың жəне астананың 
мемлекеттік мəдениет ұйымдарын 
құрады, қайта ұйымдастырады, 
таратады. 

Театр, музыка жəне кино 
өнерін, мəдени-демалыс 
қызметін жəне халық 
шығармашылығын, кітапхана 
жəне мұражай ісін дамы-
ту жөніндегі облыстың, 
республикалық маңызы бар 
қаланың жəне астананың 
мемлекеттік мəдениет 
ұйымдарының тізілімі

М
М
ҚБ

464 шығармашылық қызметтің түрлі 
салаларында облыстық (өңірлік) 
байқаулар, фестивальдер жəне 
конкурстар өткізуді ұйымдастырады   

Шығармашылық қызметтің 
түрлі салаларында өткізілетін 
облыстық (өңірлік) байқаулар, 
фестивальдер жəне конкур-
стар туралы мəліметтер

М
М
ҚБ

465 уəкілетті органмен келісім бойын-
ша шығармашылық қызметтің түрлі 
салаларында республикалық кон-
курстар мен фестивальдер өткізуді 
ұйымдастырады   

Уəкілетті органмен келісім 
бойынша шығармашылық 
қызметтің түрлі салаларында 
өткізілген республикалық кон-
курстар мен фестивальдер 
туралы мəліметтер

М
М
ҚБ

466 облыстық, республикалық маңызы 
бар қалалық жəне астаналық 
деңгейде сауықтық мəдени-
бұқаралық іс-шаралар өткізуді 
жүзеге асырады   

Облыстық, республикалық 
маңызы бар қалалық жəне 
астаналық деңгейде өткізі-
летін сауықтық мəдени-
бұқаралық іс-шаралар тура-
лы мəліметтер

М
М
ҚБ

467 тарихи-мəдени мұраны сақтау 
жөнiндегi жұмысты ұйымдас-
тырады, тарихи, ұлттық жəне 
мəдени дəстүрлер мен салттардың 
дамуына ықпал жасайды

 

М
М
ҚБ

468 облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың мемлекеттік 
кітапханаларының біреуіне 
«Орталық» мəртебесін береді 

 

М
М
ҚБ

469 дарынды жастарды жəне пер-
спективалы шығармашылық 
ұжымдарды iздестiрiп, қолдауға 
бағытталған іс-шаралар кешенін 
жүзеге асырады 

 

М
М
ҚБ

470 мəдениет саласында əлеуметтiк 
мəндi iс-шаралар өткiзудi жүзеге 
асырады

 

М
М
ҚБ

471 ұлттық-мəдени игiлiк объектiлерiнiң 
айрықша режимiнiң сақталуын 
қамтамасыз етедi

 

М
М
ҚБ

472
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«Қазақстан Республикасындағы 
ерекше экономикалық аймақтар ту-
ралы» Заңмен белгіленген тəртіпте 
басқарушы компанияға қатысады 
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АЖ

 

  

 И
ИД

Б

473 Өз құзыреті шегінде мəдениет 
саласындағы коммуналдық мүлікті 
басқаруды жүзеге асырады 

 

М
М
ҚБ

474
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мəдени құндылықтарды уақытша 
əкетуге куəлік беру 

ЭҮП, 
ЕЛ 
МДҚ 
АЖ

 Мəдени құндылықтарды 
уақытша əкетуге куəлік алуға 
өтініштер тізілімі Мəдени 
құндылықтарды уақытша 
əкетуге куəліктер тізілімі 

М
М
ҚБ

475 жергілікті маңызы бар тарих 
жəне мəдениет ескерткіштерінде 
ғылыми-реставрациялық 
жұмыстарды жүргізуді келісу 

Жергілікті маңызы бар 
тарих жəне мəдениет 
ескерт кіш терінде ғылыми-
реставрациялық жұмыстарды 
жүргізуге келісім-хатты алуға 
өтініштер тізілімі 
Жергілікті маңызы бар та-
рих жəне мəдениет ескерт-
кіштерінде ғылыми-рестав-
рациялық жұмыстарды жүр-
гізуге келісім-хаттар тізілімі

М
М
ҚБ
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мұрағаттық анықтамаларды беру ЭҮП, 
ЭҮӨШ 
АЖ 

 Мұрағаттық анықтамаларды 
алуға өтініштер тізілімі 
Берілген мұрағаттық 
анықтамалар тізілімі 

М
М
ҚБ
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облыс аумағында орналасқан 
Ұлттық мұрағат қорын толықтыру 
көздерінің ұйымдарын 
ұйымдастырушылық-əдістемелік 
басқаруды жəне ондағы іс 
жүргізудің, құжаттар сақталуының 
жай-күйін бақылауды жүзеге асы-
рады 

БЭМҚ 
АЖ 

  

М
М
ҚБ

478 жеке жəне заңды тұлғалардың 
сұрау салуларын орындауды 
ұйымдастырады 

 

М
М
ҚБ

479 облыстың мемлекеттік 
мұрағатында сақталатын Ұлттық 
мұрағат қорының құжаттары бой-
ынша деректер қорын құруды 
ұйымдастырады 

Облыстың мемлекеттік 
мұрағатында сақталатын 
Ұлттық мұрағат қорының 
құжаттары бойынша дерек-
тер қоры

М
М
ҚБ

480 облыстың мемлекеттік мұрағатына 
қабылданған Ұлттық мұрағат 
қорының құжаттарын сақтауды, 
жинақтауды жəне пайдалануды 
ұйымдастырады 

 

М
М
ҚБ

481 коммуналдық меншiктегi тарих 
жəне мəдениеттің құжаттағы 
ескерткіштерін қорғауды, олар-
ды сақтауды жəне пайдалануды 
жүзеге асырады

 

М
М
ҚБ

482 құжаттар құндылығының ғылыми 
жəне практикалық сараптамасын 
ұйымдастырады 

 

М
М
ҚБ

483 Қазақстан Республикасының 
Ұлттық мұрағат қорының 
құжаттарын мемлекеттің, жеке 
жəне заңды тұлғалардың сұрау 
салуларын қанағаттандыру үшін 
пайдалануды ұйымдастырады 

 

М
М
ҚБ

484 облыстың тарихы бойынша 
мұрағаттық құжаттарды жинауды 
жəне қайтаруды жүзеге асырады

 

М
М
ҚБ

485 облыстың мемлекеттік мұра-
ғатында сақталатын Ұлттық мұрағат 
қоры құжаттарының мемлекеттік 
еебін жүргізеді жəне олардың 
сақталуын қамтамасыз етеді 

 

М
М
ҚБ

486

Ө
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заңды тұлғалардың түсті жəне қара 
металдардың сынықтарын жəне 
қалдықтарын жинау (дайындау), 
сақтау, қайта өңдеу жəне өткізу 
жөніндегі қызметті жүзеге асыруы-
на лицензия беру 

ЭҮП, 
ЕЛ 
МДҚ 
АЖ

 Заңды тұлғалардың түсті 
жəне қара металдардың 
сынықтарын жəне қалдықта-
рын жинау (дайындау), 
сақтау, қайта өңдеу жəне 
өткізу жөніндегі қызметті 
жүзеге асыруына лицен-
зия алуға өтініштер тізілімі  
Заңды тұлғалардың түсті 
жəне қара металдардың 
сынықтарын жəне 
қалдықтарын жинау (дай-
ындау), сақтау, қайта 
өңдеу жəне өткізу жөніндегі 
қызметті жүзеге асыруына 
лицензиялар тізілімі Заңды 
тұлғалардың түсті жəне қара 
металдардың сынықтарын 
жəне қалдықтарын жинау 
(дайындау), сақтау, қайта 
өңдеу жəне өткізу жөніндегі 
қызметті жүзеге асыратын 
адамдар тізілімі 

ИИ
ДБ

487
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Олардың негізгі қызметі иннова-
цияларды дамытуға бағытталған 
заңды тұлғалардың жарғылық 
капиталын құрады жəне (немесе) 
оған қатысады 

ЭҚ
АБ

Ж
, М

О
ИП

 

Ұйымның сатып 
алуларындағы 
жергілікті мазмұны 
бойынша ақпаратты 
жинауды жəне талда-
уды автоматтандыру. 
Коммерцияландыруға 
жəрдемдесу 
бағдарламаларын іске 
асыру мониторингін 
автоматтандыру 

 

ИИ
ДБ

488 индустриялық-инновациялық 
қызметті мемлекеттік қолдауды 
жүзеге асырып жатқан 
индустриялық-инновациялық 
инфрақұрылымның элементтеріне, 
индустриялық-инновациялық 
жүйенің субъектілеріне əдістемелік, 
консультациялық, практикалық 
жəне өзге де көмек көрсетеді 

 

ИИ
ДБ

489 Қазақстан Республикасы Үкіметімен 
бекітілген («Тауарларды, 
жұмыстарды жəне қызметтерді 
сатып алуы қазақстандық 
қамтудың мониторингіне жататын 
ұйымдардың тізбесін бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2009 жылғы 20 
наурыздағы № 366 қаулысы) 
тізбе бойынша ұйымның сатып 
алуларындағы жергілікті қамту 
бойынша ақпаратты жинауды, 
талдауды жүзеге асырады жəне 
индустриялық-инновациялық 
қызметті мемлекеттік қолдау 
жөніндегі уəкілетті органға береді 

Қазақстан Республикасы 
Үкіметімен бекітілген тізбе 
бойынша ұйымның сатып 
алуларындағы жергілікті 
мазмұны бойынша 
мəліметтер

ИИ
ДБ

490 индустриялық-инновациялық 
қыз метті мемлекеттік қолдау 
сала сындағы уəкілетті органға 
индустриялық-инновациялық 
қызметті мемлекеттік қолдау шара-
ларын іске асыру туралы ақпаратты 
ұсынады 

 

ИИ
ДБ

491 олардың қызметі ғылыми жəне 
(немесе) ғылыми-техникалық 
қызметтің нəтижелерін коммер-
цияландыруда (практикалық 
қолдануда) тұратын заңды 
тұлғалардың, оның ішінде стартап-
компаниялардың жарғылық ка-
питалын құруға жəне (немесе) 
пайдалануға қатысады 

 

ИИ
ДБ

492 уəкілетті органмен жəне салалық 
уəкілетті органдармен бірлесіп, 
ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызметтің нəтижелерін 
коммерцияландыру саласындағы 
əдістемелік қамсыздандыруға 
қатысады 

 

ИИ
ДБ

493 ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет нəтижелерін 
коммерцияландыру жөніндегі 
бағдарламалардың іске асырылуы-
на мониторингті жүзеге асырады 

Ғылыми жəне (неме-
се) ғылыми-техникалық 
қызмет нəтижелерін ком-
мерцияландыру жөніндегі 
бағдарламалардың іске асы-
рылуына мониторинг бойын-
ша мəліметтер

ИИ
ДБ

494 ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет нəтижелерін 
коммерцияландыру жобала-
рын қаржыландыру үшін жеке 
кəсіпкерлік субъектілерінің грантта-
рын жəне инвестицияларын тарту 
бойынша көмек көрсетеді, оларды 
бірлесіп қаржыландыруға қатысу 

 

ИИ
ДБ

495
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у Қазақстан Республикасының жер 
заңнамасымен белігленген тəртіпте 
арнайы экономикалық аймақты ор-
наластыру үшін жер учаскесін беру-
ге жəне басқарушы компаниямен, 
автономды кластерлік қормен жер 
учаскесін жəне бюджет қаражаты 
есебінен салынған инфрақұрылым 
объектілерін жалға алу шарттарын 
жасасуға қатысады

 Шарттардың талапта-
рын орындауды ееп-
ке алуды жəне оның 
мониторингін автомат-
тандыру

 

ИИ
ДБ

496 Қызметті жүзеге асыру туралы 
шарттар талаптарының орында-
луын мониторингілеуді, сондай-ақ 
мониторинг деректерін талдауды 
жүзеге асырады 

 

ИИ
ДБ

497 арнайы экономикалық аймақтың 
қатысушыларын арнайы 
экономикалық аймақтың қызметіне 
қатысуға тартуды жүзеге асырады

 

ИИ
ДБ

498
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 жеке қосалқы шаруашылық болуы 
туралы анықтама беру 

ЭҮ
П,

 Э
ҮӨ

Ш
 А
Ж

 (1
 

қы
зм
ет

)

Атвоматтандырылмаған 
қызметтер үшін 
өтініштерді қабылдау 
жəне қарау, жауаптар-
ды келісу жəне бері 
процестерін автомат-
тандыру.  ҚР ИДМ 
ЖРБК МСА ААЖ-мен 
ықпалдастыру 

Жеке қосалқы шаруашылық 
болуы туралы анықтамалар 
тізілімі Жеке қосалқы 
шаруашылық болуы тура-
лы анықтамаларды алуға 
өтініштер тізілімі  Ж

ҚБ

499 мемлекет жеке меншікке сата-
тын нақты жер учаскелерінің 
кадастрлық (бағалау) құнын бекіту 

Мемлекет жеке меншікке 
сататын нақты жер 
учаскелерінің кадастрлық 
(бағалау) құнын бекітуге 
өтініштер тізілімі  Жер 
учаскесінің кадастрлық 
(бағалық) құнынының 
бекітілген актілерінінің тізілімі 

Ж
ҚБ

500 суармалы егістіктерді суарыл-
майтын алқаптарға ауыстыруға 
рұқсат беру 

Суармалы егістіктерді су-
арылмайтын алқаптарға 
ауыстыру бойынша шешімі 
туралы қызметті берушінің 
қаулылары тізілімі 
Суармалы егістіктерді су-
арылмайтын алқаптарға 
ауыстыруға өтініштер тізілімі

Ж
ҚБ

501  елді мекен шегінде объект салу 
үшін жер учаскесін беру 

Елді мекен шегінде объект 
салу үшін жер учаскесін беру-
ге өтініштер тізілімі 
Жер-кадастрлық жоспа-
ры мен уақытша (ұзақ 
мерзімді, қысқа мерзімді) 
өтеулі (өтеусіз) жер пайда-
лану шарты қоса берілген 
жер учаскесіне жер пайда-
лану құқығын беру туралы 
шешімдер тізілімі 

Ж
ҚБ

502

Ш
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өз құзыреті шегінде жер учаскесін 
сатып алу-сату шарттары мен 
жалдау жəне жерді уақытша 
өтеусіз пайдалану шарттарын 
жасасады жəне жасалған шарт-
тар талаптарының орындалуын 
бақылауды жүзеге асырады 

 1-деңгей: Жасалған 
шарттардыы есепке 
алуды автоматтандыру. 
2-деңгей: Шарттардың 
талаптарын орындау 
мониторингі процесін 
автоматтандыру, оның 
ішінде есептілікті элек-
тронды түрде қабылдау 
жолымен (болған 
жағдайда).

Жер учаскесін сатып алу-сату 
шарттары мен жалдау жəне 
жерді уақытша өтеусіз пайда-
лану шарттарының тізілімі 

Ж
ҚБ

503

Ж
ер
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уд
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сы

өз құзыреті шегінде жер сауда-
саттығын (конкурстар, аукцион-
дар) жүргізуді ұйымдастырады 

 Жер саудасын өткізуді 
автоматтандыру 

Жүргізілетін жер сауда-
саттықтары (конкурстар, аук-
циондар) туралы мəліметтер Ж

ҚБ

504
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 облыстың жерді аймақтарға бөлу 
жобаларын, жерді ұтымды пайда-
лану жөніндегі жобалары мен схе-
маларын əзірлеуді ұйымдастырады

ЭМ
С 
АА

Ж
, 

ЭҚ
АБ

Ж

Жердің жай-күйі тура-
лы еептілікті қабылдау, 
қарау жəне бекіту 
жөніндегі процестерді 
автоматтандыру 

 

Ж
ҚБ

505 облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, 
астананың жер ресурстарын 
басқару жөніндегі тиісті уəкілетті 
органдарға жыл сайын оларға 
ағымдағы жылда жер учаскелері 
берілген жер учаскелері иелерінің 
жəне жер пайдаланушылардың 
тізбесін жəне осы жер учаскелерінің 
орналасқан орны көрсетілген жер 
кадастрлық картасын, сондай-ақ 
жер учаскелері иелерінің жəне жер 
пайдаланушыларының тізбесіндегі 
өзгерістер туралы мəліметтерді ай 
сайын ұсынады 

 

Ж
ҚБ

506 аудандардың, облыстық маңызы 
бар қалалардың деректері негізінде 
облыстың жертеңгерімін жасау

Өңірдің жер теңгерімі

Ж
ҚБ

507 жерді пайдалану мен қорғау 
мəселелерін қозғайтын жоба-
лар мен схемаларға сараптама 
жүргізеді

 

Ж
ҚБ
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жер учаскелерін қалыптастыру 
жөніндегі жерге орналастыру жоба-
ларын бекіту 

ЭҮП, 
ЕЛ 
МДҚ 
АЖ

 Жер учаскелерін қалып-
тастыру жөніндегі жерге 
орналастыру жобаларын 
бекітуге өтініштер тізілімі  
Бекітілген жер учаскелерін 
қалыптастыру жөніндегі 
жерге орналастыру 
жобаларының тізілімі 

Ж
ҚБ

509 жер учаскесінің нысаналы 
мақсатын өзгертуге шешім беру 

Жер учаскесінің нысаналы 
мақсатын өзгертуге өтініштер 
тізілімі 
Жер учаскесінің нысаналы 
мақсатын өзгерту туралы 
қаулылар тізілімі 

Ж
ҚБ

510 жер учаскелерін іздестіру 
жұмыстары үшін пайдалануға 
рұқсат беру 

Жер учаскелерін іздестіру 
жұмыстары үшін пайдалануға 
өтініштер тізілімі  Жер 
учаскелерін іздестіру 
жұмыстары үшін пайдалануға 
рұқсат беру туралы қаулылар 
тізілімі 

Ж
ҚБ
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мемлекеттiк денсаулық сақтау 
ұйымдарының кадрмен қамтамасыз 
етiлуiн ұйымдастырады

 К
ад
рл
ар

 А
АЖ

, И
С 
ТЭ

П 

 Мемлекеттiк денсаулық 
сақтау ұйымдары 
қызметкерлерінің кадрлар 
тізілімі 

ДБ

512 денсаулық сақтау саласындағы 
кадрларды даярлау жəне олардың 
бiлiктiлiгiн арттыру жөнiндегi 
қызметтi ұйымдастырады жəне 
үйлестiредi

 

ДБ

513 ведомстволық бағынысты 
мемлекеттiк денсаулық сақтау 
ұйымдары басшыларын кəсiби 
бiлiктiлiкке аттестаттауды жүргiзедi

Ведомстволық бағынысты 
мемлекеттiк денсаулық 
сақтау ұйымдары басшыла-
рын кəсiби бiлiктiлiкке атте-
статтау бойынша мəліметтер

ДБ

514 денсаулық сақтау саласындағы 
мамандардың кəсіби құзыреттігін 
аттестаттауды жүргізеді 

Денсаулық сақтау 
саласындағы мамандардың 
кəсіби құзыреттігін аттестат-
тау бойынша мəліметтер

ДБ

515 мемлекеттiк медициналық 
ұйымдарды жарақтандыруды 
қамтамасыз етедi

Мемлекеттiк медициналық 
ұйымдарды жарақтандыру 
туралы мəліметтер

ДБ

516 мемлекеттiк медициналық 
ұйымдарды жарақтандыруды 
қамтамасыз етедi

 

ДБ

517
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 оралмандар мен көшіп 
келушілердің медициналық көмек 
алуын қамтамасыз етеді

«М
ед
ст
ат

» 
АА

Ж
, Қ
Р 
де
нс
ау
лы

қ 
кө
рс
ет
кіш

те
рі

 А
Ж

, Д
ҚБ

Ж
, 

М
О
ИП

, Э
М
С 
АА

Ж
, Э

ҚА
БЖ

 Оралмандар мен көшіп 
келушілердің медициналық 
көмек алуы туралы 
мəліметтер 

ДБ

518 денсаулық сақтау саласындағы 
аймақаралық жəне халықаралық 
ынтымақтастықты жүзеге асырады

 

ДБ

519 азаматтардың денсаулығын сақтау 
мəселелері бойынша халықаралық 
жəне үкіметтік емес қоғамдық 
бірлес тіктермен өзара іс-қимыл 
жасасады 

 

ДБ

520  тегiн медициналық көмектiң 
кепiлдi көлемiн көрсету жəне 
оның шығындарын өтеу жөнін дегі 
медициналық жəне фармацев-
тикалық қызметтерді жеткізушіні 
таңдауды жүзеге асырады 

 

ДБ

521 медициналық техниканы, медици-
на лық мақсаттағы бұйымдарды, 
медициналық емес жабдықтарды, 
санитариялық көлікті, сондай-ақ 
денсаулық сақтау ұйымына күр-
делі жөндеу жүргізуге арналған 
қызметтерді сатып алуды 
ұйымдастырады

 

ДБ

522 тегiн медициналық көмектiң кепiлдi 
көлемiн көрсету шеңберінде дəрілік 
заттарды, профилактикалық 
(иммунобиологиялық, 
диагностикалық, зарарсыздандыру) 
препараттарды сатып алуды жəне 
сақтауды жүзеге асырады 

 

ДБ

523 уақытша бейімделу жəне уыт-
сыздандыру орталықтарында 
жатқан адамдарды күтіп-ұстауды 
бақылауды жүзеге асырады 

 

ДБ

524 халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық салауаттылығы 
саласында қызметін жүзеге 
асыратын денсаулық сақтау 
ұйымдарын қоспағанда, денсаулық 
сақтау субъектілерінің қызметін 
мониторингілеуді жəне бақылауды 
жүзеге асырады

 

ДБ

525 мемлекеттік жəне мемлекеттік емес 
денсаулық сақтау секторларының 
қызметін үйлестіреді 

 

ДБ

526 азаматтарды жəне оралмандарды 
тегін медициналық көмектің кепілді 
көлемі шеңберінде медициналық 
көмекпен, дəрілік заттармен 
жəне медициналық мақсаттағы 
бұйымдармен, оның ішінде 

Азаматтарды жəне оралман-
дарды тегін медициналық 
көмектің кепілді көлемі 
шеңберінде медициналық 
көмекпен жəне дəрілік зат-
тармен, медициналық

ДБ

уақытша бейімдеу жəне уытсыз-
дандыру жөніндегі қызметтермен 
қамтамасыз етеді

мақсаттағы бұйымдармен, 
оның ішінде уақытша 
бейімдеу жəне уытсызданды-
ру жөніндегі қызметтермен 
қамтамасыз ету туралы 
мəліметтер

527 жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік 
денсаулық сақтау ұйымдары 
қызметінің тұрақтылығын жəне 
тегін медициналық көмектің кепілді 
көлемі үшін бюджет қаражатын 
пайдалануды қамтамасыз етеді 

 

ДБ

528 белгіленген ұлттық стандарт-
тарды сақтай отырып, халыққа 
білікті жəне мамандандырылған 
медициналық көмек көрсетуді, 
оның ішінде əлеуметтік мəні бар 
аурулардың жəне айналадағыларға 
қауіп төндіретін аурулардың профи-
лактикасын жəне олардан емдеуді, 
оған қоса тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде дəрімен қамтамасыз 
етуді ұйымдастырады

 

ДБ

529 төтенше жағдайлар кезінде 
тегін медициналық көмек 
көрсетуді, дəрілік заттармен 
жəне медициналық мақсаттағы 
бұйымдармен қамтамасыз етуді 
ұйымдастырады

 

ДБ

530 дене шынықтырумен жəне спорт-
пен шұғылдануға, сауықтандыруға 
жəне демалуға арналған 
инфрақұрылымының қолжетімдігін 
қамтамасыз етеді 

 

ДБ

531 салауатты өмір салтын ынталан-
дыру жөніндегі іс-шаралар кешенін 
ұйымдастырады 

 

ДБ

532 денсаулықты нығайту, аурулардың 
профилактикасы, салауатты өмір 
салтын жəне дұрыс тамақтануды 
қалыптастыру үшін қажетті іс-
шараларды жүзеге асырады

 

ДБ

533 еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті 
қорғау, тұрмыстық жəне жол-
көліктік жарақаттанудың алдын алу 
бойынша шаралар қолданады 

 

ДБ

534 денсаулық сақтау ресурстарын 
тиімді жоспарлауды жəне пайдала-
нуды қамтамасыз етеді 

 

ДБ

535 медициналық қызметтер сапа-
сын арттыру бойынша шаралар 
қабылдайды

 

ДБ

536 денсаулық сақтау ұйымдарының 
желісін дамыту мен оларды қаржы-
лық жəне материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету жөніндегі, оның 
ішінде дəріханалардың мемлекеттік 
желісін дамыту жəне дəріхана 
қоймаларын құру жөніндегі шара-
ларды қабылдайды

 

ДБ

537 гигиеналық оқытуды, салауатты 
өмір салты мен дұрыс тамақтануды 
насихаттау мен қалыптастыруды 
ұйымдастырады

 

ДБ

538 қан мен оның компоненттерінің 
ерікті өтеусіз донорлығын дамыту 
жөніндегі шаралардың іске асыры-
луын қамтамасыз етеді

 

ДБ

539 ұлпаның (ұлпа бөлігінің) жəне 
органдардың (органдар бөлігінің) 
ерікті өтеусіз донорлығын дамыту 
жөніндегі шаралардың іске асыры-
луын қамтамасыз етеді

 

ДБ

540 жоғары жəне орта медициналық 
оқу орындары үшін жергілікті 
бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік денсаулық сақтау 
ұйымдарындағы клиникалық база-
ларды береді 

Мемлекеттік денсаулық 
сақтау ұйымдарындағы 
клиникалық базалар тізілімі

ДБ

541 туберкулездің жұқпалы түрімен 
ауыратын азаматты мəжбүрлеп 
емдеуге жіберу туралы сот шешімін 
орындауға жəрдемдеседі 

 

ДБ

542 профилактикалық дезинсек-
цияны жəне дератизацияны 
жүргізеді (жұқпалы жəне паразиттік 
аурулардың табиғи ошақтары 
аумағындағы, сондай-ақ жұқпалы 
жəне паразиттік аурулардың 
ошақтарындағы дезинсекция мен 
дератизацияны қоспағанда) 

 

ДБ

543 денсаулық сақтау саласында 
өңірлік электрондық ақпараттық 
ресурстарды жəне ақпараттық 
жүйелерді, ақпараттық-
коммуникациялық желілерді 
құруды жəне олардың жұмысын 
қамтамасыз етеді 

 

ДБ

544 халықтың денсаулық сақтау 
мəселелері жөніндегі ақпаратқа 
қолжетімділігін қамтамасыз етеді 

 

ДБ

545 тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік 
шегінде статистикалық əдіснама 
талаптарын сақтай отырып, 
денсаулық сақтау саласындағы 
ведомстволық статистикалық 
байқауларды жүзеге асырады 

Тиісті əкімшілік-аумақтық 
бірлік шегінде денсаулық 
сақтау саласындағы 
ведомстволық статистикалық 
байқаулар туралы 
мəліметтер 

ДБ

546 медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды жəне медициналық 
техниканы бөлшек саудада өткізуді 
жүзеге асыратын субъектілер 
тізілімін жүргізеді 

Медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды жəне меди-
циналық техниканы бөлшек 
саудада өткізуді жүзеге асы-
ратын субъектілер тізілімі

ДБ

547 медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды жəне медициналық 
техниканы көтерме саудада өткізуді 
жүзеге асыратын субъектілер 
тізілімін жүргізеді 

Медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды жəне медици-
налық техниканы көтерме 
саудада өткізуді жүзеге асы-
ратын субъектілер тізілімі

ДБ

548 мектепке дейінгі балаларды 
тəрбиелеу жəне оқыту ұйымдарын, 
білім беру, денсаулық сақтау 
жəне халықты əлеуметтік 
қорғау ұйымдарын йодталған 
ас тұзымен жəне басқа да йод 
қосындыларымен байытылған 
тамақ өнімдерімен қамтамасыз 
етуді ұйымдастырады 

 

ДБ

549 халықты əлеуметтік маңызы бар 
аурулардың жəне айналадағыларға 
қауіп төндіретін аурулардың тара-
луы туралы хабардар етеді

 

ДБ
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медициналық қызметке лицен-
зия беру 

ЭҮП, 
ЕЛ 
МДҚ 
АЖ

 Медициналық қызметке 
лицензия алуға өтініштер 
тізілімі Медициналық 
қызметке лицензиялар 
тізілімі Медициналық қызмет 
ұйымдарының тізілімі 

ДБ

551 фармацевтикалық қызметке ли-
цензия беру 

Фармацевтикалық қызметке 
лицензия алуға өтініштер 
тізілімі Фармацевтикалық 
қызметке лицензиялар тізілімі 
Фармацевтикалық қызмет 
ұйымдарының тізілімі

ДБ

552 денсаулық сақтау саласында 
есірткі құралдарының, психотропты 
заттардың жəне прекурсорлардың 
айналымы саласында қызметті 
жүзеге асыруға лицензия беру 

Денсаулық сақтау саласын-
да есірткі құралдарының, 
психотропты заттардың 
жəне прекурсорлардың ай-
налымы саласында қызметті 
жүзеге асыруға лицензия-
ны алуға өтініштер тізілімі 
Денсаулық сақтау саласында 
есірткі құралдарының, пси-
хотропты заттардың жəне 
прекурсорлардың айналымы 
саласында қызметті жүзеге 
асыруға лицензиялар тізілімі 
Денсаулық сақтау саласында 
есірткі құралдарының, пси-
хотропты заттардың жəне 
прекурсорлардың айналымы 
саласында қызметті жүзеге 
асыратын субъектілер тізілімі

ДБ

553 «Рұқсаттар жəне хабарламалар ту-
ралы» Қазақстан Республикасының 
Заңында көзделген тəртіпте 
денсаулық сақтау саласындағы 
қызметтің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарла-
маларды қабылдауды, сондай-ақ 
рұқсаттар мен хабарламалардың 
мемлекеттік электронды тізілімін 
жүргізуді жүзеге асырады 

Денсаулық сақтау 
саласындағы қызметті жүзеге 
асыру басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабар-
ламалар

ДБ

554 Фармацевтикалық білімі бар маман 
болмаған жағдайда, дəрілік заттар-
ды жəне медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды аудандық орталықтан 
қашықта орналасқан елді мекен-
дерде алғашқы медициналық-
санитариялық, консультациялық-
дагностикалық көмек көрсететін 
денсаулық сақтау ұйымдарындағы 
дəріхана пункттері жəне жыл-
жымалы дəріханалық пункттері 
арқылы өткізуді жүзеге асыру үшін 
медициналық білімі бар мамандар-
ды аттестаттау 

Фармацевтикалық білімі 
бар маман болмаған жағ-
дайда, дəрілік заттар-
ды жəне медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды 
аудандық орталықтан 
қашықта орналасқан елді 
мекендерде алғашқы 
медициналық-санитариялық, 
консультациялық-
дагностикалық көмек 
көрсететін денсаулық сақтау 
ұйымдарындағы дəріхана 
пункттері жəне жылжыма-
лы дəріханалық пункттері 
арқылы өткізуді жүзеге 
асыру үшін медициналық 
білімі бар мамандарды 
аттестаттауға өтініштер 
тізілімі Фармацевтикалық 
білімі бар маман болмаған 
жағдайда, дəрілік заттар-
ды жəне медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды 
аудандық орталықтан 
қашықта орналасқан елді 
мекендерде алғашқы 
медициналық-санитариялық, 
консультациялық-
дагностикалық көмек 
көрсететін денсаулық сақтау 
ұйымдарындағы дəріхана 
пункттері жəне жылжыма-
лы дəріханалық пункттері 
арқылы өткізуді жүзеге асыру 
үшін медициналық білімі бар 
мамандар тізілімі 

ДБ

555
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діни əдебиетті жəне діни 
мазмұндағы өзге де ақпараттық ма-
териалдарды, діни мақсаттағы зат-
тарды тарату үшін арнайы тұрақты 
орын-жайларды орналастыруды 
бекіту туралы шешім беру, 

 Өтініштері қабылдау, 
қарау, шешімдерді құру 
жəне келісу процестерін 
автоматтандыру 

Діни əдебиетті жəне 
діни мазмұндағы өзге де 
ақпараттық материал-
дарды, діни мақсаттағы 
заттарды тарату үшін ар-
найы тұрақты орын-жай-
ларды орналастыруды 
бекіту туралы шешімдер 
тізілімі Діни əдебиетті жəне 
діни мазмұндағы өзге де 
ақпараттық материалдарды, 
діни мақсаттағы заттарды 
тарату үшін арнайы тұрақты 
орын-жайларды орналасты-
руды бекіту туралы шешім-
дерді алуға өтініштер тізілімі

ДІ
Б

556 ғибадат үйлерінен (ғимараттардан) 
тыс жерлерде діни жораларды 
өткізу үшін орын-жайларды орнала-
стыруды келісу туралы шешім беру 

Ғибадат үйлерінен (ғимарат-
тардан) тыс жерлерде діни 
жораларды өткізу үшін 
орын-жайларды орналас ты-
руға келісім-хаттар тізілімі  
ғибадат үйлерінен (ғимарат-
тардан) тыс жерлерде діни 
жораларды өткізу үшін орын-
жайларды орналастыруды 
келісуге өтініштер тізілімі

ДІ
Б

557 миссионерлік қызметті жүзеге асы-
ратын тұлғаларды тіркеуді жəне 
қайта тіркеуді жүргізу 

Миссионерлік қызметті 
жүзеге асыратын тұлғаларды 
тіркеуге жəне қайта тіркеуге 
өтініштер тізілімі Миссионерді 
тіркеу (қайта тіркеу) туралы 
куəліктер тізілімі 

ДІ
Б

(Жалғасы. Басы 15-20-беттерде) 

(Жалғасы 22-бетте) 
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558 ғибадат үйлерін (ғимараттарын) 
салу, олардың орналасу орнын 
анықтау туралы шешім беру 

Ғибадат үйлерін (ғимарат-
тарын) салу, олардың орна-
ласу орнын анықтау тура -
лы шешімді алуға өтініш  тер 
тізілімі Ғибадат үйлерін 
(ғимараттарын) салу, олардың 
орналасу орнын анықтау ту-
ралы шешімдер тізілімі 

ДІ
Б

559
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 өңірдегі діни ахуалға зерттеу жəне 
талдау жүргізеді

 Діни бірлестіктерді 
құруға бастамашы-
азаматтардың тізімін 
есепке алуды авто-
маттандыру. Өңірдегі 
діни ахуал, діни 
бірлестіктердің қызметі 
туралы мəліметтерді 
жинауды жəне талдау-
ды, автоматтандыру 

Өңірдегі діни ахуал туралы 
мəліметтер

ДІ
Б

560 діни бірлестіктерді құруға 
бастамашы-азаматтардың тізімін 
тексеруді қамтамасыз етеді 

діни бірлестіктерді құруға 
бастамашы-азаматтардың 
тізімі

ДІ
Б

561 өңірдегі діни бірлестіктердің, 
миссионерлердің, рухани (діни) 
білім беру ұйымдарының қызметіне 
зерделеу мен талдау жүргізеді 

Өңірдегі діни бірлестіктердің, 
миссионерлердің, руха-
ни (діни) білім беру ұйым-
дары ның қызметі туралы 
мəліметтер

ДІ
Б

562

Ж
К 
жə

не
 З
Т 
өз
ар
а 
іс-
қи
мы

л 

Жеке жəне (немесе) заңды 
тұлғалардың жəне (немесе) 
оның филиалдарының жəне 
өкілдіктерінің жарнамалық қызмет 
мəслелері бойынша жүгінулерін 
қарайды 

 1-деңгей: 
Азаматтардың 
жəне ұйымдардың 
жүгінулерін есеп-
ке алуды автомат-
тандыру, жеке жəне 
заңды тұлғалардың 
жүгінулерін есепке 
алудың бірыңғай АЖ-
мен ықпалдастыру. 
2-деңгей: 1) 
Жүгінулерге жауаптар-
ды əкімдіктің интер-
нет ресурсы арқылы 
қабылдауды жəне 
беруді автоматтандыру. 
2) Əкімдіктің интернет 
ресурсы арқылы ЖАО 
қабылдауға жазылу, 
қабылдау кестесін 
жүргізу процестерін 
автоматтанды-
ру. 3-деңгей: ЖАО 
жəне ведомстволық 
бағынысты ұйымдар-
дың мəселелері 
жөніндегі Бірыңғай 
Байланыс орталығы, 
азаматтармен жəне 
ұйымдармен интернет 
ресурс, интернет-чат, 
Call-орталық арқылы 
өзара əрекеттеседі 

 

ІС
Б

563 оның құзыретіне жататын мəсе-
лелер бойынша жергілікті деңгейде 
түсіндірме жұмысын жүргізеді 

 

ДІ
Б

564 облыстың (республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың) əкімімен, 
əкімнің орынбасарларымен жəне 
«Əкім аппараты (облыстың, 
республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың)» мемлекеттік 
мекемесінің өкілдерімен азаматтар-
ды қабылдауды ұйымдастырады 

 

Ə
А

565 жеке жəне заңды тұлғалардың 
Қазақстан Республикасының діни 
қызмет жəне діни бірлестіктер 
туралы заңнамасын бұзушылыққа 
қатысты өтініштерін қарайды 

 

ДІ
Б

566
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мемлекеттік əлеуметтік тапсыры-
сты жүзеге асыратын мемлекеттік 
емес ұйымдарға ақпараттық, 
консультациялық, əдістемелік 
қолдау көрсетеді 

ЭМС 
ААЖ

Көрсеткіштер бой-
ынша əлеуметтік 
тапсырыстың іске асы-
рылу мониторингін 
автоматтандыру 

 

 ІС
Б

567 мемлекеттік əлеуметтік тапсы-
рысты құруды жəне іске асыруды 
жүзеге асырады 

Мемлекеттік əлеуметтік тап-
сырыс туралы мəліметтер  ІС

Б

568 мемлекеттік əлеуметтік тапсыры-
сты іске асыру жөніндегі ақпаратты 
уəкілетті органға ұсынады 

 

 ІС
Б

569 өңірлік деңгейде мемлекеттік ақпа-
раттық саясатты жүргізу жөнін-
дегі мемлекеттік тапсырысты 
қалып тастырады, орналастыра-
ды жəне оның жүзеге асырылуын 
бақылайды

 

 ІС
Б

570
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Облыстың (республикалық 
маңызы бар қаланың, 
астананың) аумағында Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
рəміздерін пайдалануды (орнату-
ды, орналастыруды) бақылауды 
жүзеге асырады 

 1-деңгей: бақылау 
субъектілерін жəне 
объектілерін есепке 
алуды, тексеру жо-
спарларын, жүргізілген 
тексерулерді, берліген 
ұйғарымдарды, ƏҚБ ту-
ралы істерді, актілерді, 
шағымдануларды 
автоматтандыру. 
2-деңгей: Бақылау/
мониторингілеу, 
есептілік негізінде 
камералдық бақылау 
субъектілерінен 
есептілікті қабылдау 
процестерін автомат-
тандыру.  бақылау 
субъектілеріне 
тəуекелдік дəрежесін 
беру, тексерулерді 
жоспарлау, тексерулер 
бойынша құжаттарды 
құру жəне келісу, 
бақылау субъектілеріне 
хабарламаларды, 
ұйғарымдарды элек-
тронды түрде жолдау 
процестерін автомат-
тандыру. Тексерулерді 
жəне ƏҚБ хаттамала-
рын тіркеу бөлігінде 
ҚСжАЕК АЖ-мен 
ықпалдастыру

 

 ІС
Б

571 тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік 
аумағында телерадиохабар сала-
сында Қазақстан Республикасының 
заңнамасының сақталуын бақылайды 

 

 ІС
Б

572  тиісті əкімшілік-аумақтық бірлікте 
бұқаралық ақпарат құралдарының 
Қазақстан Республикасының 
заңнамасын сақтауын бақылауды 
жүзеге асырады

 

 ІС
Б

573 өз құзыреті шегінде Қазақстан 
Республикасының жарнама ту-
ралы заңнамасының сақталуын 
бақылауды жүзеге асырады 

 

 ІС
Б
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шетелдік баспасөз басылымда-
рын есепке алу бойынша, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасын сақтау бойынша 
ақпаратты бұқаралық ақпарат 
құралдары саласындағы уəкілетті 
органға береді 

ЭҮП, 
ЕЛ 
МДҚ 
АЖ

  

 ІС
Б

575 облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың аумағында 
таратылатын шетелдік баспасөз 
басылымдарын есепке алу

Облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың, 
астананың аумағында тара-
тылатын шетелдік баспасөз 
басылымдарын есепке алу 
туралы анықтамаларды алуға 
өтініштер тізілімі  Облыстың, 
республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың 
аумағында таратылатын 
шетелдік баспасөз басылым-
дарын есепке алу туралы 
анықтамалар тізілімі 

 ІС
Б

576
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объектілерді салу сапасына 
мемлекеттік архитектуралық-
құрылыстық бақылауды жүзеге 
асырады 

 1-деңгей: бақылау 
субъектілерін жəне 
объектілерін есепке 
алуды, тексеру жо-
спарларын, жүргізілген 
тексерулерді, берліген 
ұйғарымдарды, ƏҚБ ту-
ралы істерді, актілерді, 
шағымдануларды 
автоматтандыру. 
2-деңгей: Бақылау/
мониторингілеу, 
есептілік негізінде 
камералдық бақылау 
субъектілерінен 
есептілікті қабылдау 
процестерін автомат-
тандыру.  бақылау 
субъектілеріне 
тəуекелдік дəрежесін 
беру, тексерулерді 
жоспарлау, тексерулер 
бойынша құжаттарды 
құру жəне келісу, 
бақылау субъектілеріне 
хабарламаларды, 
ұйғарымдарды элек-
тронды түрде жолдау 
процестерін автомат-
тандыру. Тексерулерді 
жəне ƏҚБ хаттамала-
рын тіркеу бөлігінде 
ҚСжАЕК АЖ-мен 
ықпалдастыру

 

М
СҚ

ББ
 

577 жобалау құжаттамасының сапасы-
на қадағалауды ұйымдастыру жəне 
жүзеге асырады

 

М
СҚ

ББ

578 сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі саласындағы 
белгіленген заңнама нормаларын, 
мемлекеттік нормативтік талап-
тарды, шарттар мен шектеулерді 
жол берілген бұзушылықтар 
мен ауытқуларға байланы-
сты бұзушыларға көзделген 
заңнамалық шараларды қолдану 
туралы шешімдер қабылдайды

 

М
СҚ

ББ

579
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құрылыс-монтаждау жұмыстары 
өндірісінің басталғаны туралы ха-
барламаларды қабылдау 

ЭҮП, 
ЕЛ 
МДҚ 
АЖ

 Құрылыс-монтаждау 
жұмыстарының басталағаны 
туралы хабарламалар тізілімі

М
СҚ

ББ

580 жобалау қызметіне лицензия беру Жобалау қызметіне лицен-
зия алуға өтініштер тізілімі 
Жобалау қызметіне лицен-
зиялар тізілімі  Жобалау 
қызметін жүзеге асыратын 
субъектілер тізлімі 

М
СҚ

ББ

581 іздестіру қызметіне лицензия беру Іздестіру қызметіне лицен-
зия алуға өтініштер тізілімі 
Іздестіру қызметіне лицен-
зиялар тізілімі  Іздестіру 
қызметін жүзеге асыратын 
субъектілер тізлімі 

М
СҚ

ББ

582 құрылыс-монтаждау жұмыстарына 
лицензия беру

Құрылыс-монтаждау 
жұмыстарына лицензия алуға 
өтініштер тізілімі Құрылыс-
монтаждау жұмыстарына 
лицензиялар тізілімі

М
СҚ

ББ

583 үлескерлердің ақшасын тарту 
есебінен тұрғын үй ғимараттарын 
салуды ұйымдастыру жөніндегі 
қызметке лицензияны беру 

Үлескерлердің ақшасын 
тарту есебінен тұрғын 
үй ғимараттарын салуды 
ұйымдастыру жөніндегі 
қызметке лицензияны алуға 
өтініштер тізілімі 
Үлескерлердің ақшасын 
тарту есебінен тұрғын үй 
ғимараттарын салуды 

М
СҚ

ББ

ұйымдастыру жөніндегі 
қызметке лицензиялар 
тізілімі  Үлескерлердің 
ақшасын тарту есебінен 
тұрғын үй ғимараттарын са-
луды ұйымдастыру жөніндегі 
қызметті жүзеге асыратын 
субъектілер тізілімі

584 сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс саласында сараптамалық 
жұмыстар мен инжинирингтік 
көрсетілетін қызметтерді жүзеге 
асыратын сарашпыларды атте-
статтау

Сəулет, қала құрылысы 
жəне құрылыс саласында 
сараптамалық жұмыстар мен 
инжинирингтік көрсетілетін 
қызметтерді жүзеге асыра-
тын сарашпының аттестатын 
алуға өтініштер тізілімі 
 Сəулет, қала құрылысы 
жəне құрылыс саласында 
сараптамалық жұмыстар мен 
инжинирингтік көрсетілетін 
қызметтерді жүзеге асы-
ратын сарашпылар 
аттестаттарының тізілімі

М
СҚ

ББ
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объектілер құрылысы жобаларына 
кешенді ведомстводан тыс са-
раптама жүргізуге үміткер заңды 
тұлғаларды аккредиттеу 

 Сəулет жəне қала 
құрылысы саласындағы 
қызметтерді көрсеткен 
кезде өтініштерді 
қабылдау, қарау, 
шешімді құру жəне 
келісу процестерін ав-
томаттандыру 

Объектілер құрылысы жоба-
ларына кешенді ведомство-
дан тыс сараптама жүргізуге 
үміткер заңды тұлғаларды ак-
кредиттеуден өтуге өтініштер 
тізілімі  Объектілер құрылысы 
жобаларына кешенді ведом-
стводан тыс сараптама 
жүргізуге үміткер заңды 
тұлғаларды аккредиттеуден 
өткені туралы куəліктеер 
тізілімі

СҚ
Б 

586

Сə
ул
ет

 ж
əн
е 
қа
ла

 
құ
ры

лы
сы

 с
ал
ас
ын

да
ғы

 
ре
тт
еу

 

қала құрылысын жобалаудың (об-
лысты немесе оның бiр бөлігiн 
аудандық жоспарлау жобасының) 
кешендi схемасын, облыстың (рес-
публикалық маңызы бар қала ның, 
астананың) аумағындағы елдi 
мекендердiң белгiленген тəр-
тiппен бекiтiлген бас жоспарла-
рын iске асыру жөніндегi қызметтi 
үйлестiреді

МҚК 
ААЖ 

Əкімдік ресми интер-
нет –ресурсы арқылы 
халықты хабардар 
ету. Қала құрылысы 
құжаттамасын келісу 
процестерін автомат-
тандыру 

 

СҚ
Б

587 мемлекеттік қала құрылысы 
кадастрының дерекқорына енгізу 
үшін белгіленген тəртіппен ақпарат 
жəне (немесе) мəліметтер береді  

Мемлекеттік қала құрылысы 
кадастрының дерекқорына 
енгізу үшін ақпарат жəне (не-
месе) мəліметтер 

СҚ
Б

588 құрылыс салу не өзге де қала 
құрылысы өзгерістері туралы 
халыққа хабарлап отырады

 

СҚ
Б

589 халқының есептік саны жүз мың 
тұрғынға дейінгі облыстық маңызы 
бар қалалардың бас жобаларының 
кешенді қала құрылыс сараптама-
сын жүргізуді ұйымдастырады 

 

СҚ
Б

590 республикалық маңызы бар қала-
лардың оларды облыс аумақтары, 
резервтiк аумақтар, қала маңын-
дағы аймақ, сондай-ақ заң арқылы 
қала ықпал ететiн аймаққа 
жатқызылған өзге де аумақтар 
есебiнен дамыту бөлiгiндегi бас 
жоспарларының жобаларына 
келiсiм беруді қамтамасыз етеді 

 

СҚ
Б

591 облыстық маңызы бар қалалар бас 
жоспарының жобаларына келiсiм 
береді

 

СҚ
Б

592 халқының есептік саны жүз мың 
тұрғыннан асатын облыстық 
маңызы бар қаланың бас 
жоспарының жобасын кейіннен 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
бекітуіне ұсыну үшін облыстық 
мəслихаттың қарауына енгізу үшін 
материалдарды əзірлейді 

 

СҚ
Б

593 облыстық мəслихат мақұлдаған, 
халқының есептік саны жүз мың 
тұрғыннан асатын облыстық 
маңызы бар қалалардың 
бас жоспарларын əзірлеуді 
ұйымдастырады жəне оларды 
Қазақстан Республикасының 
Үкіметіне бекітуге ұсынады

Халқының есептік саны 
жүз мың тұрғыннан аса-
тын облыстық маңызы бар 
қалалардың бас жоспарлары

СҚ
Б

594 ведомстволық бағынысты 
əкімшілік-аумақтық бірлік 
аумақтарында қала құрылысын 
дамытудың кешенді схемаларын 
(аудандық жоспарлау жобала-
рын), сондай-ақ қалалық мəслихат 
мақұлдаған, халқының есептік саны 
жүз мың тұрғынға дейінгі облыстық 
маңызы бар қалаларды дамытудың 
бас жоспарларын облыстық 
мəслихаттың бекітуіне ұсыну үшін 
материалдарды əзірлейді 

Халқының есептік саны 
жүз мың тұрғынға дейінгі 
облыстық маңызы бар 
қалаларды дамытудың 
бас жоспарлары 
Ведомстволық бағынысты 
əкімшілік-аумақтық бірлік 
аумақтарында қала 
құрылысын дамытудың 
кешенді схемалары 
(аудандық жоспарлау жо-
балары)

СҚ
Б

595
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өңірдегі қоғамдық-саяси жəне 
əлеуметтік-экономикалық 
мəселелер бойынша ақпараттық-
талдамалық материалдарды 
əзірлейді 

 ЖАО барлық жауапкер-
шілік салалары бойын-
ша басқару шешімдерін 
қабылдау үшін қажетті 
ақпаратты жинау-
ды, талдауды жəне 
өңдеу ді (оның ішінде 
өңір дің əлеуметтік-
экономикалық жетістік-
терінің мониторингін) 
автоматтандыру. 
Статистика АЖ-мен, 
ЖАО электронды 
ақпараттық ресурста-
рымен, сондай-ақ ОМО 
АЖ ықпалдастыру. 
Өңірдің жай-күйін бол-
жау жəне нысаналы 
көрсеткіштерге жету 
жөніндегі іс-шараларды 
жоспарлау процестерін 
автоматтандыру. БАҚ 
мониторингін жəне тал-
дауды автоматтандыру 

Өңірдегі қоғамдық-саяси жəне 
əлеуметтік-экономикалық 
мəселелер бойынша 
ақпараттық-талдамалық ма-
териалдар

Ə
А

596  облыс (республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкіміне өңірдегі 
қоғамдық-саяси жəне əлеуметтік-
экономикалық ахуал мəселелері 
бойынша ақпараттық-талдамалық 
материалдарды ұсынады 

 

Ə
А

597 ішкі саясат мəселелері бойынша 
ақпаратты жинауды, өңдеуді жүзеге 
асырады 

 

Ə
А

598 облыс (республикалық маңызы бар 
қала, астана) əкіміне мемлекеттік 
бағдарламалардың іске асыру 
мəселелері туралы ақпаратты 
ұсынады

 

Ə
А

599 облыс (республикалық маңызы бар 
қала, астана) əкіміне ішкі саясат 
мəселелері бойынша ақпараттық-
талдамалық материалдарды 
ұсынады 

 

Ə
А

600 облыс (республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімнің жəне 
əкімдігінің қызметі туралы 
ақпаратты БАҚ жəне Интернет 
желісінде жариялайды

 

Ə
А
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 облыс (республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімінің жəне 
əкімдігінің нормативтік құқықтық 
актілері, консультациялық-кеңестік 
органдардың құжаттары туралы 
халықты хабардар етеді «Ə

ді
ле
т»

 Н
ҚА

 
АҚ

Ж
 

Əкімнің жəне əкімдіктің 
актілерін есепке алуды 
жəне ресми интернет-
порталда жариялауды 
автоматтандыру 

 

Ə
А

602 облыс (республикалық маңызы бар 
қала, астана) əкімнің жəне əкім-
дігінің актілерін тіркеу жəне сақтау 
бойынша жұмысты орындайды 

 

Ə
А

603

Іс
 ж
үр
гіз
у

Əкім, əкімнің орынбасары жəне 
«(Облыс, республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімінің аппа-
раты» мемлекеттік мекеме аты-
на түсетін қызметтік немесе өзге 
хат-хабарды есепке алу, қарау 
жəне жолдау бойынша жұмысты 
орындайды 

ЭҚ
АБ

Ж

  

Ə
А

604 іс жүргізу, оның ішінде құпия іс жүр-
гізу бойынша жұмысты орындайды 

 

Ə
А

605 Мұрағатқа тапсыруға жата-
тын істердің дұрыс құрылуын, 
ресімделуін жəне сақталуын 
бақылауды қамтамасыз етеді 

 

Ə
А

606

Бу
хг
ал
те
рл
ік 
ес
еп

бухгалтерлік есеп пен есептіліктің 
дұрыс ұйымдастырылуын, ақшалай 
қаражаттың, материалдық 
құндылықтардың дұрыс жұмсалуын 
жəне сақталуын қамтамасыз етеді;

СЕӨЖ, 
ҚК АЖ 

Үлгілік шешімдер 
негізінде бухгалтерлік 
есеп пен есептілікті 
автоматтандыру. 
Есептеуіш техни-
ка құралдарындағы 
қажетсінулерді есепке 
алуды жəне жоспарлау-
ды автоматтандыру. 

 

Ə
А

607

Іш
кі 
ба
қы
ла
у 

нормативтік құқықтық актілерді 
жəне тапсырмалардың орын-
далмау себебін жəне шартта-
рын айқындайды, айқындалған 
бұзушылықтарды жою бойынша 
шараларды қолданады 

 1-деңгей: анықталған 
бұзушылықтарды есеп-
ке алуды. 2-деңгей: 
Функцияларды атқару 
регламенттерін 
жүргізуді автоматтан-
дыру, регламенттерді 
орындау мерзімдерін 
мониторингілеу үшін 
бар АЖ ықпалдастыру, 
бұзушылықтарды авто-
маты түрде анықтау.

 

Ə
А

608 тиісті лауазымды тұлғалардың ау-
ызша түсініктемелерін тыңдайды, 
қажет болған жағдайда, жазба-
ша түсініктемелерді талап етеді, 
нəтижелер жəне олар бойынша 
жасалған қорытындылар туралы 
облыс (республикалық маңызы бар 
қала, астана) əкіміне баяндайды 

 

Ə
А

609 мониторинг негізінде өңірдің 
жергілікті мемлекеттік басқару 
органдарымен ұсынылатын 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
сапасын бақылайды 

Өңірдің жергілікті мемлекеттік 
басқару органдарымен 
ұсынылатын мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер сапа-
сы туралы мəліметтер 

Ə
А

610 мониторинг негізінде өңірдің 
жергілікті мемлекеттік басқару 
органдарымен ұсынылатын 
мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерді көрсету жөніндегі 
нормативтік құқықтық актілерді 
əзірлеу мерзімін бақылайды 

 

Ə
А

611 қолданыстағы ақпараттық 
жүйелерді басқаруды, облыс 
(республикалық маңызы бар 
қала, астана) əкімінің интернет-
ресурсының жай-күйін жəне 
орналастыру үшін ақпараттың 
уақытында түсуін бақылайды

 

Ə
А

612 жергілікті атқарушы органдардың 
персоналды басқару жөніндегі 
қызметін бағалау бойынша 
жұмысты жүргізеді 

 

Ə
А

613 Қазақстан Республикасы 
Президентінің, Үкіметінің 
жəне орталық мемлекеттік 
органдарының, облыс 
(республикалық маңызы бар қала, 
астана) əкімінің тапсырмаларының 
орындалуын бақылайды 

 

Ə
А

614 «(Облыс, республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімі аппараты» 
мемлекеттік мекемедегі құпиялы-
лық режимнің сақталуын қамта-
масыз етеді, облыс (республикалық 
маңызы бар қала, астана) əкімімен 
тағайындалатын қызметкерлердің, 
басқа лауазымды тұлғалардың 
құпиялық құжаттарға қол жеткізу 
бойынша материалдарды 
ресімдейді 

 

Ə
А

615

Та
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сы

 

облыс (республикалық маңызы бар 
қала, астана) əкімінің, əкімдіктің, 
əкім аппаратының талап-арзы 
жұмысын жүргізеді, прокурорлық 
əрекет ету актілерін қарайды 

 Істің қозғалысын (ара-
лық орындау, ұзарту, 
біржола орындау) 
тұрақты толықтыра оты-
рып, түсетін сот жəне 
атқару құжаттардың 
есебін жүргізу 

 

Ə
А

616

Ка
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 облыс (республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімімен 
тағайындалатын тұлғалардың 
кадрлық есебін жүзеге асырады 

«Е
-к
ыз

ме
т»

 
Ы
АЖ

  

Ə
А

617 жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын атқарушы 
органдардың мемлекеттік 
қызметшілерін кəсіби қайта 
даярлауға жолдау тура-
лы шешім қабылдайды жəне 
қаржыландырады 

 

Ə
А

618 «(Облыс, республикалық 
маңызы бар қала, астана) 
əкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің əкімшілік мемлекеттік 
қызметшілерін, облыс 
(республикалық маңызы бар қала, 
астана) əкімімен тағайындалатын 
басқа лауазымды тұлғаларды атте-
статтауды жəне олардың қызметін 
жылсайынғы бағалауды жүргізеді 

 

Ə
А

619

На
гр
ад
та
лғ
ан

 
ад
ам

да
рд
ың

 
ес
еб
і

құрметті жəне өзге атақтар 
берілген тұлғалар мен адамдар 
наградаларының есебін жүргізеді 

 Марапатталған адам-
дарды есепке алуды 
автоматтандыру 

Құрметті жəне өзге атақтар 
берілген мемлекеттік на-
градалармен марапатталған 
тұлғалар тізілімі Ə

А

620

Ж
ұм

ыл
ды

ру
 д
ай
ын

ды
ғы

 
са
ла
сы

нд
ағ
ы 
қы
зм
ет
ті 

ұй
ым

да
ст
ыр

у

жалпыға бірдей əскери міндеттерді 
орындау аясында облыстың 
(республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың) жұмылдыру 
дайындығы, аумақтық жəне 
азаматтық қорғанысы бойынша іс-
шараларды əзірлейді жəне жүзеге 
асырады М

О
ИП

, Э
ҚА

БЖ

  

Ə
А

621 аудан, облыстық маңызы бар қала 
əкімдіктерінің жұмылдыру жоспар-
ларын келіседі 

 

Ə
А

622

Ө
за
ра

 іс
-қ
им

ыл
ды

 ұ
йы

мд
ас
ты

ру

азық- түлік тауарларының өңірлік 
тұрақтандыру қорын басқару 
жөніндегі комиссияның жұмысын 
ұйымдастырады 

 Б
ЭП

Ж
 а
рқ
ыл

ы 
же

де
л 
өз
ар
а 
іс-
қи
мы

л 1-деңгей: Өткізілген 
мəжілістерді, отыры-
старды есепке алу-
ды автоматтандыру. 
2-деңгей: Мəжілістерді 
жоспарлауды авто-
маттандыру, əкімдіктің 
интернет-ресурсында 
хабарландыруларды 
жариялау, қатысушы 
тұлғаларға шақыру 
қағаздарды жолдау. 3 
деңгей: Мəжіліс хат-
тамаларын қатысушы 
тұлғалармен құру жəне 
келісу процестерін ав-
томаттандыру 

 

АШ
Б

623 азық-түлік тауарларын са-
тып алу бағдарламаларының 
қатысушыларын анықтау 
жөніндегі комиссия жұмысын 
ұйымдастырады 

 

АШ
Б

624 облыстық ономастикалық 
комиссияның, республикалық 
маңызы бар қалалық, астаналық 
ономастикалық комиссияның 
жұмысын қамтамасыз етеді

 

ТД
Б

625 мемлекеттік экологиялық сарап-
тама жүргізген кезде қоғамдық 
тыңдауларды ұйымдастырады 

 

ТР
Б

626 қажетті жағдайларда осы мақсатта 
арнайы комиссияларды құрып, 
облыс аумағындағы орман өртіне 
қарсы күрес жөніндегі жұмыстарды 
үйлестіреді 

 

ТР
Б

627 сарапшылық кеңестердің қызметін 
ұйымдастырады 

 

КБ

628 жергілікті деңгейде тұрмыстық 
зорлық-зомбылықтың алдын алу 
субъектілерінің өзара іс-қимылын 
қамтамасыз етеді 

Тұрмыстық зорлық-
зомбылықтың алдын алу 
субъектілерінің тізілімі 

Ж
ҚƏ

ББ

629 облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың театр, 
музыка, кино өнері, мəдени-сауық 
қызметі, кітапхана жəне музей 
ісі саласындағы мемлекеттік 
мəдениет ұйымдарының қыжметін 
үйлестіруді жүзеге асырады 

 

М
М
ҚБ

 

630 мəдени құндылықтарды уақытша 
əкету жөніндегі сарапшылық комис-
сияны құрады 

 

М
М
ҚБ

 

631 жоғары технологиялық өнімді 
шығаруды жəне (немесе) жаңа 
технологияларды енгізуді жүзеге 
асыратын бірлескен өндірістерді 
құру мақсатында жеке кəсіпкерлік, 
квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің ғылыми жəне (не-
месе) ғылыми-техникалық қызмет 
субъектілерімен өзара іс-қимылын 
қамтамасыз ету бойынша шаралар-
ды жүзеге асырады 

 

ИИ
ДБ

 

632 Қазақстан Республикасының 
Парламенті депутаттарымен өзара 
іс-қимылды қамтамасыз етеді 

 

Ə
А

633 облыс (республикалық маңызы бар 
қала, астана) əкімінің қалалардың, 
аудандардың əкімдерімен өзара іс-
қимылын қамтамасыз етеді 

 

Ə
А

634 ұйымдастырушы функция-
ларын атқарады жəне облыс 
(республикалық маңызы бар қала, 
астана) əкімдігінің отырыстарын, 
іс-шараларын, мəжілістерді, облыс 
(республикалық маңызы бар қала, 
астана) əкімінің қатысуымен семи-
нарларды, шетел делегациялардың 
келуін, əкімнің өңірлерге шығуын, 
сондай-ақ облыс (республикалық 
маңызы бар қала, астана) əкімінің 
қатысуымен басқа да іс-шараларды 
өткізуді қаржыландырады 

 

Ə
А

635 облыс (республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімі жəне 
əкімдігі жанында құрылатын 
консультациялық-кеңестік 
органдардың өзара іс-қимылын 
жəне олардың қызметін үйлестіруді 
қамтамасыз етеді (террорға қарсы 
комиссия, облыстық Қазақстан 
халқының Ассамблеясы, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі 
комиссия, əйелдер істері жəне 
отбасылық-демографиялық саясат 
жөніндегі комиссия кадрлық комис-
сия жəне т.б.) 

 

Ə
А

636

Ба
ғд
ар
ла
ма

ла
рд
ы 
жə

не
 Н
ҚА

 
əз
ір
ле
у 

қалалар жəне аудандар бөлінісінде 
облыстың əлеуметтік-экономикалық 
дамуының болжамын əзірлейді 

ЭҚ
АБ

Ж
, «
Ə
ді
ле
т»

 Н
ҚА

 А
ҚЖ

 1-деңгей: ЖАО 
бекітілген НҚА есепке 
алуды автоматтан-
дыру. 2-деңгей: НҚА 
жобаларын жүргізу 
жəне жариялауды ав-
томаттандыру, мүдделі 
тұлғалардан/орган-
дардан ұсыныстарды 
жинау, ұсыныстар бой-
ынша шешім қабылдау, 
бекітілген НҚА жа-
риялау 

 
ЭҚ

Б

637 əлеуметтік –экономикалық 
дамудың орта мерзімді жо-
спарын, алдағы үш жылдық 
мерзімге арналған орта мерзімді 
фискалдық саясатты, жергілікті 
бюджеттік бағдарламалардың 
паспорттарының жобаларын жəне 
алдағы қаржылық жылға арналған 
жергілікті бюджет жобасына 
салынған шешімдерді ашатын 
түсініктеме жазбаны ұсынады 

 

ЭҚ
Б

638 оларға қатысты меншіктің 
мемлекет тік мониторингі жүзеге 
асыры латын стратегиялық маңызы 
бар экономика салаларының 
объектілер тізбесін құруға, 
өзгертуге жəне (немесе) 
толықтыруға қатысады 

Стратегиялық маңызы бар 
экономика салаларының 
объектілер тізбесі 

ЭҚ
Б

639 облыстың (республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың) бюджеттік 
комиссиясын құрады, ол туралы 
ережені бекітеді, оның құрамын 
айқындайды

 

ЭҚ
Б

640 аумақты дамыту бағдарламаларын, 
оны іске асыру жөніндегі Іс-
шаралар жоспарын əзірлейді 

 

ЭҚ
Б

641 облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың алдағы 
қаржылық жылға арналған 
бюджетінің жобасын ағымдағы 
қаржылық жылдың 15 қазанынан 
кешіктірмей енгізеді 

 

ЭҚ
Б

642 алдағы үш жылдық мерзімге 
арналған орта мерзімді фискалдық 
саясатын ағымдағы жылдың 1 ма-
мырына дейін бекітеді 

 

ЭҚ
Б

643  есептеу аспаптары жоқ тұтыну-
шылар үшін газбен жабдықтау, 
электрмен жабдықтау, сумен 
жабдықтау, су бұру жəне жылумен 
жабдықтау бойынша коммуналдық 
көрсетілетін қызметтерді тұтыну 
нормаларын бекіту туралы 
қаулыларды əзірлейді 

есептеу аспаптары жоқ 
тұтынушылар үшін газ-
бен жабдықтау, элек-
трмен жабдықтау, сумен 
жабдықтау, су бұру жəне 
жылумен жабдықтау бойын-
ша коммуналдық көрсетілетін 
қызметтерді тұтыну нор-
малары

ЭТ
КШ

Б 

644 тиісті аумақты дамыту 
бағдарламасына энергияны 
үнемдеу жəне жəне энергияның 
тиімділігін арттыру жөніндегі іс ша-
раларды енгізуді қамтамасыз етеді

 

ЭТ
КШ

Б

645 облыстағы жылыту маусымын дай-
ындау жəне жүргізу қағидаларын 
əзірлейді 

 

ЭТ
КШ

Б

646 коммуналды қызметтерді ұсыну 
қағидаларын əзірлейді 

 

ЭТ
КШ

Б

647 коммуналды қалдықтардың пайда 
болу жəне жиналу нормаларын 
есептеу қағидаларын əзірлеуге 
қатысады 

 

ЭТ
КШ

Б

648 аумақтарды абаттандыру жəне 
инженерлiк жағынан қамтамасыз 
етудiң қағидаларын, сондай-ақ 
тұрғын үй қорын, өзге де тұрғын үй-
азаматтық мақсаттағы ғимараттар 
мен құрылыстарды, инженерлiк 
коммуникацияларды, тарих 
жəне мəдениет ескерткiштерiн, 
мемлекеттiк табиғи-қорық қорының 
объектiлерiн сақтау мен күтiп-ұстау 
қағидаларын əзірлеуге қатысады 

 

ЭТ
КШ

Б

649 облыстың елді мекендерінің ше-
каралары шегінде Қазақстан Рес-
публикасының орман қорына 
кір мейтін жасыл екпелерді егу, 
күтіп-ұстау жəне қорғау ережелерін 
облыстық мəслихатқа бекітуге 
ұсыну

 

ЭТ
КШ

Б

650 тауарлық жəне сұйытылған мұнай 
газын тұтыну нормаларын бекітеді 

Тауарлық жəне сұйытылған 
мұнай газын тұтыну нор-
малары ЭТ

КШ
Б

651 өңірдің агроөнеркəсіптік кешені са-
ласында инновациялық жобаларды 
іріктеуді ұйымдастыру қағидаларын 
əзірлейді 

 

АШ
Б

652 профилактикасы мен диагности-
касы бюджеттік қаражат есебінен 
жүзеге асырылатын жануарлардың 
энзоотиялық ауруларының тізбесін 
бекіту туралы

Профилактикасы мен диагно-
стикасы бюджеттік қаражат 
есебінен жүзеге асырылатын 
жануарлардың энзоотиялық 
ауруларының тізбесі

АШ
Б

(Жалғасы. Басы 15-21-беттерде) 

(Жалғасы 23-бетте) 
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653 субсидиялауға жататын тұқым-
дар дың əрбір түрі бойынша жыл 
сайынғы квоталарды:  тұқым шаруа -
шылығы саласында аттес татталған 
əрбір субъект үшін – бірегей 
тұ қымдар бойынша;  əрбір əкімшілік-
аумақтық бірлік үшін элиталық 
тұқымдар бойынша айқындайды 

Субсидиялауға жататын 
тұқымдардың əрбір түрі бой-
ынша жыл сайынғы квоталар

АШ
Б

654 Қазақстан Республикасы заңнама-
сымен белгіленген тəртіпте объек-
тілерді (кешендерді) қабыл дау жө-
ніндегі комиссияны тағайын дайды 
жəне оның құрамын айқындайды

 

ҚБ

655 облыстық жəне аудандық маңызы 
бар жалпыға бірдей пайдаланы-
латын автомобиль жолдарын сы-
ныптау тəртібін жəне шарттарын 
бекітеді 

 

Ж
КА

Ж
Б 

656 жолаушылар көлігін дамыту схе-
масын жəне жол қозғалысын 
ұйымдастыру жобаларын əзірлейді 

Жолаушылар көлігін да-
мыту схемасы жəне жол 
қозғалысын ұйымдастыру 
жобалары Ж

КА
Ж
Б

657 облыстық жəне аудандық маңызы 
бар жалпыға ортақ пайдаланы-
латын автомобиль жолдарының 
жолға бөлінген белдеуінде сыртқы 
(көрнекі) жарнаманы орналастыру 
тəртібін бекітеді 

 

Ж
КА

Ж
Б

658 елді мекендердің көшелерін күтіп-
ұстау, ағымдағы, орташа жəне 
күрделі жөндеу кезінде орындала-
тын жұмыстар түрлерінің сыныпта-
масын бекітеді 

 

Ж
КА

Ж
Б

659 уəкілетті органмен келісім бойынша 
облыстық маңызы бар автомобиль 
жолдарының тізбесін бекітеді 

Облыстық маңызы бар авто-
мобиль жолдарының тізбесі 

Ж
КА

Ж
Б

660 қоғамдық жолаушылар көлігін 
дамыту есебінен жеке меншік 
көлік құралдарын пайдалану-
ды азайтуды ескере отырып, 
елді мекендердің бас жоспарын 
əзірлеу, қабылдау жəне орындау;  
қаланың жекелеген аумақтарына 
көлік құралдарының кіруіне əртүрлі 
шектеулер енгізу жолымен жол 
жүрісін ұйымдастырудың арнайы 
аймақтарын белгілеу;  елді ме-
кендерде жол жүрісін ақпараттық 
жағынан қамтамасыз ету арқылы 
елді мекендерге көліктік жүктемені 
азайту бойынша шаралар 
қабылдайды 

 

Ж
КА

Ж
Б

661 жерүстi көздерiндегi су ресурста-
рын пайдаланғаны үшiн төлемақы 
ставкаларын əзiрлейді

 

ТР
Б

662 бассейндік су шаруашылығы 
басқармаларының келісімімен су 
қорғау аймақтары мен белдеулерін 
шаруашылық пайдаланудың 
режимі мен ерекше жағдайларын 
белгілейді

 

ТР
Б

663 су пайдаланушылар арасында су 
пайдалану лимиттерін бөледі

Су пайдаланушылар арасын-
да су пайдалану лимиттерін 
бөлу туралы мəліметтер ТР

Б

664 су қорын пайдалану жəне қорғау 
саласындағы мəселелерге қатысты 
нормативтік құқықтық актілерді 
дайындауға қатысады 

 

ТР
Б

665 уəкілетті органмен келісім бойын-
ша жергілікті маңызы бар ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтарды құру 
жəне кеңейту бойынша шешімдер 
жобаларын əзірлейді 

 

ТР
Б

666 қалдықтарды басқару жөніндегі 
бағдарламаларды əзірлеуді 
ұйымдастырады 

 

ТР
Б

667 ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарды қорғау аймақтары 
шегінде осы аумақтардың 
экологиялық жүйелерінің, 
экологиялық дəліздердің жай-
күйіне, сондай-ақ оларды қорғау 
жəне пайдалану режиміне теріс 
əсер ететін қызметтің барлық 
түрін шектей отырып, осындай 
аймақтарды белгілеу жөнінде 
шешімдердің жобаларын əзірлейді 

 

ТР
Б

668 облыстардың (республикалық 
маңызы бар қалалардың, 
астананың) жергілікті өкілетті 
органдарына жергілікті маңызы 
бар ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарды пайдалану үшін төлем 
мөлшерін ұсынады 

Жергілікті маңызы бар 
ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарды пайдалану үшін 
төлем мөлшері ТР

Б

669 əр түрлі ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарды құру үшін жерлерді 
резервілеу бойынша шешім жоба-
ларын əзірлейді 

 

ТР
Б

670 мемлекеттiк орман қоры 
учаскелерiнде орман пайдала-
ну төлемақысының ставкаларын 
(түбiрiмен босатылатын сүрек 
үшiн белгiленетiн ставкаларды 
қоспағанда) əзірлейді

 

ТР
Б

671 өз құзыреті шегінде сауда қызметі 
субъектілерінің қызметін реттеуді 
жүзеге асырады 

 

КБ

672 білім беру ұйымдарының ішкі 
тəртібінің үлгілік қағидаларын 
əзірлейді 

 

ББ

673 орта білім беру ұйымдарында 
психологиялық қызмет 
жұмысының қағидаларын əзірлеуді 
ұйымдастырады жəне бекітеді 

 

ББ

674 білім беру ұйымдарының ішкі 
тəртібінің үлгілік қағидаларын 
əзірлейді жəне бекітеді

 

ББ

675 техникалық жəне кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі білімі бар ма-
мандарды даярлауға арналған 
мемлекеттік білім беру тапсыры-
сын бекітеді

Техникалық жəне кəсіптік, 
орта білімнен кейінгі білімі 
бар мамандарды даярлауға 
арналған мемлекеттік білім 
беру тапсырысы туралы 
мəліметтер

ББ

676 жергілікті өкілді органмен келісім 
бойынша азаматтық қызметші 
болып табылатын жəне ауылдық 
жерде жұмыс істейтін денсаулық 
сақтау, əлеуметтік қамтамасыз 
ету, мəдениет, спорт жəне ве-
теринария саласындағы маман-
дар лауазымдарының тізбесін 
беліглейді 

Азаматтық қызметші болып 
табылатын жəне ауылдық 
жерде жұмыс істейтін 
денсаулық сақтау, əлеуметтік 
қамтамасыз ету, мəдениет, 
спорт жəне ветеринария 
саласындағы мамандар 
лауазымдарының тізбесі

Ж
ҚƏ

ББ

677 мүгедектер санынан мүмкіндіктері 
шектеулі балаларға үйде 
əлеуметтік көмек көрсету бөлімшесі 
туралы ережені əзірлейді 

 

Ж
ҚƏ

ББ

678 арнаулы əлеуметтік қызметтердің 
кепілдік берілген көлемінен тыс 
көрсетілетін арнаулы əлеуметтік 
қызметтердің қосымша көлемін 
көрсетудің тізбесі мен тəртібін 
əзірлейді жəне оларды жергілікті 
өкілді органдарының бекітуіне 
ұсынады 

 

Ж
ҚƏ

ББ

679 Қазақстан Республикасының 
заңдарымен белігленген халық 
санаттарын жұмысқа орналастыру 
үшін квоталарды белгілейді 

Қазақстан Республикасының 
заңдарымен белігленген 
халық санаттарын жұмысқа 
орналастыру үшін квоталар Ж

ҚƏ
ББ

680 пробация қызметінің есебінде 
тұрған, сондай-ақ мекемелерден 
босатылған адамдар үшін жұмыс 
орындарының квотасын белгілейді 

Пробация қызметінің 
есебінде тұрған, сондай-ақ 
мекемелерден босатылған 
адамдар үшін жұмыс 
орындарының квотасын 
белгілейді 

Ж
ҚƏ

ББ

681 мəдени құндылықтарды уақытша 
əкету жөніндегі сарапшылық комис-
сия туралы ережені бекітеді 

 

М
М
ҚБ

682 сарапшылық-тексеру комиссиясы 
туралы ережені бекітеді 

 

М
М
ҚБ

683 өңірлік индустрияландыру картала-
рын əзірлейді жəне бекітеді 

Өңірлік индустрияандыру 
карталары 

ИИ
ДБ

684 облыстық өкілді органның 
бірлескен шешімімен жеке 
меншікте бола алатын жер 
учаскелерінің шекті (ең көп) 
өлшемін белгілейді:  жеке қосалқы 
шаруашылығын жүргізу үшін (оның 
ішінде үй жанындағы телім жəне 
даладағы жер үлесі );  жеке тұрғын 
үй құрылысы үшін;  бақшашылық, 
сондай-ақ саяжай құрылысы үшін;

 

Ж
ҚБ

685 Қазақстан Республикасының 
Үкіметімен келісім бойын-
ша облыстық өкілді органның 
бірлескен шешімі бойынша елді 
мекендердің шекарасын (шегін) 
белгілейді жəне өзгертеді 

 

Ж
ҚБ

686 өз құзыреті шегінде жер 
учаскелерінің бөлінетіндігін жəне 
бөлінбейтіндігін анықтайды 

 

Ж
ҚБ

687 бір ауданның, облыстық маңызы 
бар қаланың аумағында жатқан 
жерлерді басқа ауданға облыстық 
маңызы бар қалаға ұзақ мерзімді 
пайдалануға беру бөлігінде жер 
қатынастарын реттейді 

 

Ж
ҚБ

688 аумақтарды абаттандыру жəне 
инженерлiк жағынан қамтамасыз 
етудiң қағидаларын, сондай-ақ 
тұрғын үй қорын, өзге де тұрғын үй-
азаматтық мақсаттағы ғимараттар 
мен құрылыстарды, инженерлiк 
коммуникацияларды, тарих 
жəне мəдениет ескерткiштерiн, 
мемлекеттiк табиғи-қорық қорының 
объектiлерiн сақтау мен күтiп-
ұстау қағидаларын облыстық 
мəслихаттың бекiтуiне ұсыну үшін 
материалдарды əзірлейді 

 

СҚ
Б

689 аумақтарда құрылыс салудың 
аумақтық қағидаларын облыстық 
мəслихаттың бекiтуiне ұсыну үшін 
материалдарды əзірлейді 

 

СҚ
Б 

690 облыстың елді мекендерінің ше-
каралары шегінде Қазақстан 
Республикасының орман қорына 
кірмейтін жасыл екпелерді егу, 
күтіп-ұстау жəне қорғау ережелерін 
облыстық мəслихатқа бекітуге 
ұсыну үшін материалдарды 
əзірлейді 

 

СҚ
Б 

691 елді мекендердің бекітілген бас 
жоспарларын (қала құрылысын 
жоспарлаудың кешенді схемала-
рын, жоспарлау жобаларын) дамы-
ту үшін əзірленетін қала құрылысы 
жоспарларын (егжей-тегжейлі 
жоспарлау жобаларын, құрылыс 
жобаларын) бекіту жəне іске асыру 
жөніндегі əкімнің актілерін дайын-
дауды жүзеге асырады 

 

СҚ
Б 

692 облыс (республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімінің жəне 
əкімдігінің қарауына енгізілетін 
нормативтік құқықтық актілердің 
құқықтық талдауын жүзеге асырады 

 

Ə
А

693 облыс (республикалық 
маңызы бар қала, астана) 
əкімдігі қаулыларының, облыс 
(республикалық маңызы бар 
қала, астана) əкімі шешімдері мен 
өкімдерінің жобаларын əзірлейді

 

Ə
А

694 қалаларды жəне аудандарды да-
мыту бағдарламаларын əзірлеген, 
түзеткен, мониторингілеген кез-
де аудандардың, облыстық 
маңызы бар қалалардың 
уəкілетті органдарының жұмысын 
əдістемелік басқару жəне үйлестіру 

 

ЭҚ
Б

695 облыс (республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімі үшін об-
лысты (республикалық маңызы 
бар қаланы, астананы) басқару 
схемасының жобасын əзірлейді 

 

Ə
А

696

Ұс
ын

ыс
та
рд
ы 
əз
ір
ле
у меншіктің мемлекеттік 

мониторингінің нəтижелері бойын-
ша Қазақстан Республикасының 
Үкіметіне мемлекеттік əлеуметтік-
экономикалық саясатты əзірлеу 
мен түзету жөнінде, экономиканың 
стратегиялық маңызы бар сала-
ларында меншік нысандарының 
құрылымын оңтайландыру жөнінде 
ұсыныстар енгізеді

ЭҚ
АБ

Ж

1-деңгей: Əзірленген 
ұсыныстарды есепке 
алуды автоматтандыру. 
2-деңгей: Ұсыныстарды 
енгізу, қарау, келісу 
жөніндегі процестерді 
автоматтандыру 

 

ЭҚ
Б

697 облыс (республикалық маңызы бар 
қала, астана) əкімдігі үшін тиiстi 
облыстың дəндi дақылдар егуге 
арналған екi жүз елу гектар жəне 
одан да көп егiс алаңы бар отандық 
астық өндiрушiлерiнiң мемлекеттiк 
астық ресурстарына азық-түлiктiк 
астық жеткiзу мөлшерiн жалпы 
түсiмге проценттiк қатынаспен 
бекiтуді қамтамасыз ету бойынша 
ұсыныстар əзірлейді 

 

АШ
Б

698 облыс (республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімдігі үшін 
мемлекеттiк сатылатын жəне 
мемлекеттiк тұрақтандыру астық 
ресурстарының астығынан 
өндiрiлген ұнның жəне нан-
тоқаш өнiмдерiнiң шектi бағасын 
айқындау жəне астықты қайта 
өңдеу ұйымдарының, нан пiсiру 
ұйымдарының жəне көтерме-
бөлшек сауда ұйымдарының оны 
сақтауына бақылауды жүзеге асыру 
бойынша ұсыныстар əзірлейді 

 

АШ
Б

699 мемлекеттiк астық ресурстарының 
көлемi, құрылымы, қалыптастыру, 
сақтау, жаңарту, ауыстыру жəне 
пайдалану ережелерi жөнiнде 
ұсыныстар əзірлейді

 

АШ
Б

700 облыс (республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімдігі үшін ол 
бойынша кепілдендірілген сатып 
алу бағасы жəне сатып алу бағасы 
белгіленетін сатып алынатын ауыл 
шаруашылық өнімді субсидиялау 
нормативтерін бекіту бойынша 
ұсыныстар əзірлейді 

Ол бойынша кепілдендірілген 
сатып алу бағасы жəне са-
тып алу бағасы белгіленетін 
сатып алынатын ауыл 
шаруашылық өнімді субсиди-
ялау нормативтері

АШ
Б

701 «Агроөнеркəсіптік кешенді жəне 
ауыл аумақтарын дамытуды 
мемлекеттік реттеу туралы» 
Қазақстан Республикасының 
Заңына жəне осы саладағы басқа 
да нормативтік құқықтық актілерге 
сəйкес агроөнеркəсіптік кешен 
субъектілерін қолдау бойынша 
ұсыныстарды əзірлейді 

 

АШ
Б

702 азық-түлік тауарларының өңірлік 
тұрақтандыру қорларын басқару 
жөніндегі комиссияның ұсыныстары 
негізінде сатып алу жəне тауарлық 
интервенцияларды жүргізу, 
азық-түлік тауарларының өңірлік 
тұрақтандыру қорларын жаңарту 
бойынша ұсыныстарды əзірлейді 

 

АШ
Б

703 облыс (республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімдігі үшін 
облыстың аумағында орналасқан 
екі жəне одан көп аудан-
да жануарлардың жұқпалы ау-
рулары пайда болған жағдайда, 
тиісті аумақтың бас мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық 
инспекторының ұсынуы бойын-
ша карантинді немесе шектеу 
iс-шараларын белгілеу туралы 
ұсыныстарды əзірлейді 

Тиісті əкімшілік-аумақтық 
бірілік аумағында карантинді 
немесе шектеу iс-
шараларын белгілеу бойын-
ша мəліметтер 

АШ
Б

704 облыс (республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімдігі үшін осы 
облыстың аумағында орналасқан 
екі жəне одан көп ауданда пайда 
болған жануарлардың жұқпалы 
ауруларының ошақтарын жою 
жөнінде ветеринариялық іс-шара-
лар кешені жүргізілгеннен кейін 
тиісті аумақтың бас мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық 
инспекторының ұсынуы бойын-
ша шектеу іс-шараларын не-
месе карантинді тоқтату туралы 
ұсыныстар əзірлейді 

 

АШ
Б

705 ауыл шаруашылығы жануарлары-
ның жеке нөмірлеріне қажетсіну-
лерді анықтау бойынша ұсыныс-
тарды əзірлейді жəне ақпаратты 
процессингтік орталыққа береді 

Ауыл шаруашылығы 
жануарларының жеке 
нөмірлеріне қажетсінулер 
туралы мəліметтер АШ

Б

706 уəкілетті органның ұйғарымы бой-
ынша тиісті аумақтарда карантин 
режимін енгізіп, карантин аумағын 
белгілеу немесе оны тоқтату ту-
ралы шешім қабылдау туралы 
ұсыныстар əзірлейді 

 

АШ
Б

707 уəкілетті орган үшін мақта саласын 
дамыту саласындағы нормативтік 
құқықтық актілерді стандарттау 
жөніндегі нормативтік құжаттарды 
жетілдіру бойынша ұсыныстар 
əзірлейді 

 

АШ
Б

708 уəкiлеттi орган үшін элиталық 
тұқым өсiру шаруашылықтарының 
элиталық тұқымдар өндiрiсi жəне 
өткiзу көлемi жөнiнде ұсыныстарды 
əзірлейді 

 

АШ
Б

709 облыс (республикалық маңызы бар 
қала, астана) əкімдігі үшін «Тұқым 
шаруашылығы туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 6-1 бабы 
12) тармақшасына сəйкес квоталар 
шегінде субсидиялауға жататын 
тұқымның шекті өткізу бағасын 
белгілеу бойынша ұсыныстар 
əзірлейді 

Субсидиялауға жататын 
тұқымның шекті өткізу бағасы 
туралы мəліметтер

АШ
Б

710 облыс (республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімдігі үшін 
тұқым шаруашылығы бойынша:  
субъектінің тұқым шаруашылығы 
саласында қызметті жүзеге асы-
ру құқығын растайтын аттестат-
тау туралы куəліктің қолданысын;   
тұқымдардың сорттық жəне егістік 
сапасына сараптама жүргізу 
жөніндегі қызметін тоқтата тұру ту-
ралы ұсыныстар əзірлейді

 

АШ
Б

711 облыстық əкімдікке құрылыстарды, 
үйлерді, ғимараттарды, инженерлік 
жəне көлік коммуникацияларын 
салу, кеңейту, техникамен қайта 
жарақтандыру, жаңғырту, рекон-
струкциялау, қалпына келтіру 
жəне күрделі жөндеу туралы, 
сондай-ақ аумақты инженерлік 
жағынан дайындау, абаттандыру 
мен көгалдандыру, аяқталмаған 
құрылыс объектілерін консерва-
циялау, облыстық маңызы бар 
объектілерді кейіннен кəдеге жа-
рату жөніндегі жұмыстар кешенін 
жүргізу туралы ұсыныстарды 
əзірлейді

 

ҚБ

712 облыс (республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімдігі үшін 
құзыретті жəне уəкілетті орталық 
атқарушы органдармен келісім 
бойынша жергілікті маңызы бар 
мемлекеттік табиғи-қорық қорының 
геологиялық, геоморфологиялық 
жəне гидрогеологиялық объектілері 
мен жергілікті маңызы бар ерек-
ше қорғалатын табиғи аумақтар 
санатына жатқызылған, айрықша 
экологиялық, ғылыми, тарихи-
мəдени жəне рекреациялық 
құндылығы бар жер қойнауы 
учаскелерінің тізбелерін бекіту бой-
ынша ұсыныстарды енігзеді 

Жергілікті маңызы бар 
мемлекеттік табиғи-қорық 
қорының геологиялық, 
геоморфологиялық 
жəне гидрогеологиялық 
объектілері мен жергілікті 
маңызы бар ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар 
санатына жатқызылған, 
айрықша экологиялық, 
ғылыми, тарихи-мəдени 
жəне рекреациялық 
құндылығы бар жер қойнауы 
учаскелерінің тізбелері

ТР
Б

713 облыс əкімдігіне құрамында кең 
таралған пайдалы қазбалар бар, 
конкурсқа шығаруға жататын жер 
қойнауы учаскелерінің тізбесін 
бекіту жөніндегі ұсыныстарды 
əзірлейді 

Құрамында кең таралған 
пайдалы қазбалар бар, 
конкурсқа шығаруға жататын 
жер қойнауы учаскелерінің 
тізбесі

ТР
Б

714 облыс əкімгідіне кең таралған пай-
далы қазбаларды барлауға немесе 
өндіруге арналған жер қойнауын 
пайдалану құқығын беру жөніндегі 
конкурстық комиссиялардың 
құрамын бекіту бойынша 
ұсыныстарды əзірлейді і 

 

ТР
Б

715 уəкiлеттi органға жергiлiктi маңызы 
бар мемлекеттiк табиғи-қорық қоры 
объектiлерiнiң тiзбесi, жергiлiктi 
маңызы бар ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар жəне экологиялық 
желілер жүйесін дамыту, жергiлiктi 
маңызы бар ерекше қорғалатын та-
биғи аумақтарды құру жəне кеңейту 
бойынша ұсыныстар əзірлейді 

Жергiлiктi маңызы бар 
мемлекеттiк табиғи-қорық 
қоры объектiлерiнiң тiзбесi

ТР
Б

716 облыс əкімдігіне мемлекеттiк 
экологиялық сараптаманың оң 
қорытындысы болған жағдайда 
уəкiлеттi органмен келiсе отырып, 
жергiлiктi маңызы бар ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтарды 
функционалдық аймақтауды түзету 
жобаларын бекiтуге ұсыныстарды 
əзірлейді 

 

ТР
Б

717 облыс (республикалық маңызы бар 
қала, астана) əкімдігіне заңды тұлға 
мəртебесiн алған жергiлiктi маңызы 
бар ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар көрсететiн қызметтер 
үшiн тарифтер мөлшерiн бекiту 
бойынша ұсыныстарды əзірлейді 

Заңды тұлға мəртебесiн 
алған жергiлiктi маңызы 
бар ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар көрсететiн 
қызметтер үшiн тарифтер ТР

Б

718 облыс əкімдігіне жергілікті маңызы 
бар табиғат ескерткіштерінің ше-
караларын жəне режим түрлерін 
бекіту бойынша ұсыныстарды 
əзірлейді 

 

ТР
Б

719 облыс əкімдігіне жергiлiктi 
маңызы бар ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар құрудың жəне 
кеңейтудiң жаратылыстану-ғылыми 
жəне техникалық-экономикалық 
негiздемелерiн бекіту бойынша 
ұсыныстарды əзірлейді 

 

ТР
Б

720 қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы құжаттарды əзірлеу бойынша 
ұсыныстарды əзірлейді, осындай 
құжаттардың бастамашылық жо-
баларын қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы уəкілетті органның 
қарауына береді 

 

ТР
Б

721 облыс (республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімдігіне 
комммуналдық қалдықтардың 
пайда болу жəне жинақталу норма-
ларын есептеу қағидаларын бекіту 
бойынша ұсыныстарды əзірлейді 

 

ТР
Б

722 облыс (республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімдігіне 
табиғи ресурстарды Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіпте табиғатты 
пай далануға беру туралы шешім 
қабылдау жөніндегі ұсыныстарды 
əзірлейді 

 

ТР
Б

723 облыс əкімдігіне жергілікті маңызы 
бар балық шаруашылығы су 
айдындарының жəне (немесе) 
учаскелерінің тізбесін бекіту бойын-
ша ұсыныстар əзірлейді 

Жергілікті маңызы бар 
балық шаруашылығы су 
айдындарының жəне (неме-
се) учаскелерінің тізбесі ТР

Б

724 облыс (республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімдігіне 
рекреациялық балық аулау 
аймағын белгілеу бойынша 
ұсыныстарды əзірлейді 

 Рекреациялық балық аулау 
аймағы туралы мəліметтер

ТР
Б

725 облыс əкімдігіне балық шаруашы-
лығы учаскелерінің шекараларын 
белгілеу, ұйықтарды (ұйықтық 
учаскелерді) ашу жəне жабу бойын-
ша ұсыныстарды əзірлейді 

 

ТР
Б

726 облыс (республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімдігіне жеке 
жəне заңды тұлғаларды, сондай-ақ 
ұйымдардың өрт сөндiру техни-
каларын, көлiктерi мен басқа да 
құралдарын ормандағы өрттердi 
сөндiруге тарту тəртiбiн айқындау, 
осы жұмысқа тартылған жеке 
тұлға ларды жүрiп-тұру өрт сөндiру 
құрал дарымен, тамақпен жəне 
медициналық көмекпен қамтамасыз 
ету бойынша ұсыныстарды 
əзірлейді 

 

ТР
Б

727 облыс əкімдігіне орман зиянкестерi 
мен ауруларына қарсы күресте 
авиахимиялық, авиабиологиялық 
жəне аэрозольдық iс-шаралар 
жүргiзген кезде, сондай-ақ орман-
да өрт қаупi жоғары болып тұрған 
кезеңдерде жеке тұлғалардың 
мемлекеттiк орман қоры аумағында 
болуына тыйым салу туралы, ор-
ман пайдалану құқығын шектеу 
туралы шешiм қабылдау бойынша 
ұсыныстарды əзірлейді 

 

ТР
Б

728 халықты сауда алаңымен қамта-
масыз етудің ең аз нормативтері 
бойынша ұсыныстар əзірлейді

Халықты сауда алаңымен 
қамтамасыз етудің ең аз 
нормативтері

КБ

729 мəслихатқа оқушылардың қоғамдық 
көлікте жеңілдікпен жүруі туралы 
ұсыныс енгізеді

 

ББ

730 облыс əкімдігіне техникалық 
жəне кəсіптік, орта білімнен 
кейінгі білімнің білім 
беру бағдарламаларын, 
мамандандырылған жалпы 
білім беретін жəне арнайы оқу 
бағдарламаларын іске асы-
ратын мемлекеттік білім беру 
ұйымдарын, сондай-ақ ба-
лалар мен жасөспірімдердің 
спорт мектептерін білім беру 
саласындағы уəкілетті органның 
келісімі бойынша Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен құру, қайта 
ұйымдастыру жəне тарату бойын-
ша ұсыныстарды енгізеді 

 

ББ

731 халықтың көші-қоны мəселелері 
жөніндегі уəкілтті органға еңбек 
ресурстарындағы қажетсінулерді 
есекере отырып, ішкі қоныс 
аударушылардың қоныс аудару 
квотасын қалыптастыру бойынша 
ұсыныстар енгізеді 

Еңбек ресурстарындағы 
қажетсінулерді есеке-
ре отырып, ішкі қоныс 
аударушылардың қоныс ау-
дару квотасы Ж

ҚƏ
ББ

732 халықтың көшi-қоны мəселелерi 
жөнiндегi уəкiлеттi органға шетелдiк 
жұмыс күшiн тартуға арналған 
квотаны қалыптастыру жөнiнде 
ұсыныстар енгiзедi

 

Ж
ҚƏ

ББ

733 облыстың жергілікті өкілді органы-
на тарих жəне мəдениет ескерт-
кіштерін қорғау жөніндегі комис-
сияны құру бойынша ұсыныстар 
енгізеді 

 

М
М
ҚБ

 

734 мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
уəкілетті орган үшін экономиканың 
басым секторларын белгілеу бой-
ынша ұсыныстарды əзірлейді 

 

ИИ
ДБ

 

735 уəкілетті орган үшін арнайы 
экономикалық аймақты құру туралы 
ұсыныстар енгізеді 

 

ИИ
ДБ

736 облыстың (республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың) жергілікті 
атқарушы органының ауданаралық 
маңызы бар уақытша пайдала-
нылатын мал айдау жолдарына 
жер учаскелерiн беру жөніндегі 
ұсыныстарының жəне шешімдер 
жобаларын əзірлейді 

Ауданаралық маңызы бар 
уақытша пайдаланылатын 
мал айдау жолдарына жер 
учаскелерiн беру туралы 
мəліметтер Ж

ҚБ

737  облыстың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың) 
жергілікті атқарушы органының 
мемлекеттiк ғылыми-зерттеу 
ұйымдары мен олардың тəжiрибе 
шаруашылықтарына, сондай-
ақ мемлекеттiк тұқым өсiру 
шаруашылықтары мен асыл 
тұқымды мал зауыттарына 
жер учаскелерiн беру жөніндегі 
ұсыныстарының жəне шешімдер 
жобасын əзірлейді 

 

Ж
ҚБ

738 аумақтық сулар алып жатқан жер 
учаскелерін жасанды ғимараттар 
салу үшін беру жөніндегі облыстың 
жергілікті атқарушы органының 
ұсыныстарын жəне шешімдерінің 
жобаларын əзірлейді

 

Ж
ҚБ

739 жерлерді резервке алу бойынша 
ұсыныстарды əзірлейді 

 

Ж
ҚБ

740 Қазақстан Республикаы Жер Кодек-
сінің 69-бабына сəйкес бұқаралық 
сервитуттерді белгілеу бойынша 
облыстың жергілікті атқарушы 
органының ұсыныстарын жəне 
шешімдерінің жобаларын əзірлейді

 

Ж
ҚБ

741 ауыл шаруашылығы алқаптарын 
бір түрден екіншісіне ауыстыру 
жөнінде ұсыныстар əзірлейді 

 

Ж
ҚБ

742 уəкiлеттi органға Қазақстан 
Республикасының дiни қызмет 
жəне діни бірлестіктер туралы 
заңнамасын жетiлдiру жөнінде 
ұсыныстар енгiзедi

 

ДІ
Б

743 құқық қорғау органдарына Қазақ-
стан Республикасының діни қызмет 
жəне дiни бiрлестiктер туралы заң-
намасын бұзатын жеке жəне заңды 
тұлғалардың қызметiне тыйым салу 
жөнiнде ұсыныстар енгiзедi

 

ДІ
Б

744 Қазақстан 
Республикасының заңдары на 
сəйкес ведомство қарамағындағы 
əкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiстердiң 
шекараларын белгiлеу немесе 
өзгерту жөнiнде қала құрылысынан 
туындайтын факторларға байланы-
сты ұсыныстарды əзірлейді жəне 
облыстық мəслихатқа енгізеді 

 

СҚ
Б 

745 облыстық мəслихатқа тарих жəне 
мəдениет ескерткiштерiн қорғау 
жөнiндегi комиссиялар құруға 
ұсыныстар əзірлейді

 

СҚ
Б

746 қоғамдық маңызы бар проблемалар 
бойынша ұсыныстарды əзірлейді 

 

Ə
А

747 облыс (республикалық маңызы бар 
қала, астана) əкімдігі үшін өңірдің 
саяси стратегиясы, қалалардың, 
аудандардың өкілді жəне ақтарушы 
органдарының бірлескен сындар-
лы жұмысы бойынша, олардың 
облыстық жəне өңірлік атқарушы 
жəне өкілді органдармен өзара 
іс-қимылы бойынша ұсыныстарды 
əзірлейді 

 

Ə
А

748 облыс (республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімдігі үшін 
өңірді əлеуметтік-экономикалық 
дамытудың стартегиялық жоспар-
лары, бағдарламалары бойынша 
ұсыныстар əзірлейді 

 

Ə
А

749 облыс (республикалық маңызы бар 
қала, астана) əкімдігі үшін жергілікті 
бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік органдарды жəне 
оған жəне облыс (республикалық 
маңызы бар қала, астана) əкімдігіне 
бағынысты жəне есеп беретін 
консультациялық-кеңестік орган-
дарды құру, тарату жəне қайта құру 
туралы ұсыныстарды əзірлейді 

 

Ə
А

750 облыс (республикалық маңызы бар 
қала, астана) əкімі үшін қала жəне 
аудан əкімдерінің актілерін толық 
немесе ішінара тоқтату туралы 
ұсыныстарды əзірлейді 

 

Ə
А

751 облыс (республикалық маңызы бар 
қала, астана) əкімі үшін шешімдерді 
мəслихатпен қарау басымдығын 
белгілеу, сессиялар арасында 
мəслихаттың кезектен тыс отыры-
старына шақыру, əкімнің мəслихат 
отырыстарына қатысу орындылығы 
бойынша ұсыныстарды əзірлейді 

 

Ə
А

752 Қазақстан Республикасы Президен-
тінің, Үкіметінің жəне орталық 
мемле кеттік органдарының, облыс 
(республикалық маңызы бар қала, 
астана) əкімдерінің тапсырмаларын 
орындау сапасын жəне толықтығын 
бақылауды жетілдіру бойынша 
ұсыныстарды əзірлейді 

 

Ə
А

753 жергілікті атқарушы органдардың 
персонлады басқару жөніндегі 
қызметін бағалау көрсеткіштерін 
жақсарту бойынша ұсыныстар 
енгізеді 

 

Ə
А

754 облыс (республикалық маңызы 
бар қала, астана) əкімі үшін 
Қазақ стан Республикасының 
мемлекеттік наградаларымен, об-
лыс (республикалық маңызы бар 
қала, астана), аудан əкімінің Құрмет 
грамоталарымен жəне алғыс хат-
тармен марапататтуға ұсыну үшін 
ұсыныстар əзірлейді жəне тиісті 
құжаттарды дайындайды 

 

Ə
А

755 жұмылдыру дайындығы жəне 
аумақтық қорғаныс жөніндегі іс-
шараларды қаржыландыру көлемі 
бойынша ұсыныстарды əзірлеу 

 

Ə
А

756 облыстың биоотынды өндіру 
саласындағы уəкілетті органына 
биоотын өндірісі бойынша өндірістік 
қуаттардың шекті көлемін айқындау 
жөнінде ұсыныстар енгізеді

Биоотын өндірісі бойынша 
өндірістік қуаттардың шекті 
көлемі туралы мəліметтер

АШ
Б

757

Ал
қа
би
ле
р 

тіз
ім
ін

 құ
ру

 өңір бойынша алқабилер тізімін 
құрады жəне облыстық жəне оған 
теңестірілген сотқа ұсынады 

 Əкімшілік-аумақтық 
бірлік халқының тізімі 
негізінде алқабилер 
тізімін құруды автомат-
тандыру 

Өңір бойынша алқабилер 
тізімі

Ə
А

2. Аудан, облыстық маңызы бар қала
 

Ф
ун
кц
ио
на
лд
ық

 
мү

мк
ін
ді
к 

Функция

АЖ

 Автоматтандыру əдісі Ақпараттық ресурс

Ұй
ым

да
ст
ыр

у-
ш
ыл

ық
 құ

ры
лы

м

1

Бю
дж

ет
ті 
ба
сқ
ар
у 

міндеттемелер бойынша жинақтық 
қаржыландыру жоспарын, жергілікті 
бюджеттің төлемдері бойынша 
түсімдер мен қаржыландырудың 
жоспарын жасайды 

ХБ
П 
АЖ

, Э
ҚА

БЖ

Бюджетті дайындау 
жəне жинақтау, қаржы-
ландыру жоспарларын, 
мемлекеттік сатып 
алу лар жоспарларын 
құру жəне жинақтау, 
қаржыландыру жоспар-
ларының орындалуын 
талдау жəне бақылау 
процестерін автомат-
тандыру 

 

ЭҚ
Б

(Жалғасы. Басы 15-22-беттерде) 

(Жалғасы 24-бетте) 
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2 міндеттемелер бойынша жинақтық 
қаржыландыру жоспарын, жергілікті 
бюджеттің төлемдері бойынша 
түсімдер мен қаржыландырудың 
жоспарын бекітеді жəне жүргізеді 

 

ЭҚ
Б

3 бюджеттік бағдарламалар əкім-
ші лерінің бюджеттік бағдар ла-
маларының жобалары нəтиже-
лер көрсеткіштерін таңдаудың 
дұрыстығы, нəтижелер көрсеткіш-
терінің аумақтарды дамыту 
бағ дар  ламаларының мақсат-
тарымен, нысаналы индикатор-
ларымен өзара байланыстылығы, 
нəтижелер көрсеткіштеріне қолже-
тімділік дəрежесі тұрғысынан, 
сон дай-ақ олардың бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісінің функци-
яларына, өкілеттіктеріне, қызметінің 
бағыттарына сəйкестігі тұрғысынан 
қарайды 

 

ЭҚ
Б

4 бюджеттік өтінімдер жəне бюджеттік 
бағдарламалардың жобалары 
бойынша қорытындыларды құрады 
жəне оларды тиісті бюджеттік ко-
миссия қарауына жолдайды 

 

ЭҚ
Б

5 қала бюджетінің жобасын əзірлейді 
жəне оны қаланың бюджеттік 
комиссиясының қарауына енгізеді 

 

ЭҚ
Б

6 бюджетті орындауды ұйымдастыра-
ды жəне бюджеттік бағдарламалар 
əкімшілерінің бюджетті орындау 
бойынша қызметін үйлестіреді 

 

ЭҚ
Б

7 Бюджеттен қайтаруларды жəне (не-
месе) артық (қателесіп) төленген 
сомаларды есепке алуды жүргізеді 
жəне бюджетке түсетін салықтық, 
салықтық емес түсімдердің, негізгі 
капиталды сатудан түсімдердің, 
трансферттердің, бюджеттік 
кредиттерді өтеу сомаларының, 
мемлекеттің қаржы активтерін 
сатудан түсетін түсімдерді, 
салықтық емес түсімдердің, негізгі 
капиталды сатудан түсімдерді, 
трансферттердің, бюджеттік 
кредиттерді өтеу сомаларын, 
мемлекеттің қаржы активтерін сату-
дан түсетін түсімдерді, қарыздарды 
бақылауды жүзеге асырады 

 
ЭҚ

Б

8 Қазақстан Республикасының 
Бюджет кодексіне сəйкес бюджеттік 
ақшаны басқарады 

 

ЭҚ
Б

9 ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) тиiстi қаржы жылы-
на арналған бюджетi туралы ау-
дан (облыстық маңызы бар қала) 
мəслихатының шешiмiн iске асыру 
туралы қаулы қабылдайды

 

ЭҚ
Б

10 аудан (облыстық маңызы бар қала) 
бюджетiнiң атқарылуы туралы 
жылдық есептi тиiстi мəслихатқа 
жəне облыстың тексеру комиссия-
сына тапсырады 

 

ЭҚ
Б

11 бюджеттік бағдарламалар 
əкімшілерінің бюджеттік 
инвестициялық жобаларын қарайды 

 

ЭҚ
Б

12  бюджеттік бағдарламалардың 
бюджеттік инвестициялық жо-
балары бойынша экономикалық 
қорытындыларды жібереді

 

ЭҚ
Б

13 Қазақстан Республикасының 
Бюджет кодексінің 154-бабының 
6-тармағында көзделген жағдай-
ларды қоспағанда, бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісінің 
ұсынысы мен экономикалық 
қорытынды негізінде заңды 
тұлғалардың жарғылық капиталы-
на мемлекеттiң қатысуы арқылы 
жоспарланатын бюджеттiк инвести-
цияларды iрiктеуді жүзеге асырады 
жəне қорытындыны тиісті бюджет 
комиссиясының қарауына жібереді   

 

ЭҚ
Б

14 аудандардың, облыстық маңызы 
бар қалалардың жергілікті атқару-
шы органдармен құрылған 
комму налдық мемлекеттік кəсіп-
орындардың жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын жұмыстардың 
(қызметтердің) басым бағыттарын 
жəне міндетті көлемін белгілейді 

 

ЭҚ
Б

15 бюджеттік өтінімдерді, бағдарлама-
лар жəне қосалқы бағдарла малар 
бойынша төлемдер мен міндет-
темелер бойынша қаржыландыру 
жоспарларын, тауарларды, 
жұмыстарды жəне қызметтерді 
мемлекеттік сатып алулардың 
жылдық жоспарларын əзірлейді 

 

Ə
А

16 аудан (облыстық маңыздағы 
қала) əкімінің қызметін байла-
ныс құралдарымен, ақпараттық-
есептеуіш жəне ұйымдастыру 
техникасымен қамтамасыз ету 
жөніндегі бағдарламалардың 
əкімшісі функциясын атқарады 

 

Ə
А

17 Қазақстан Республикасының 
Бюджет кодексінің 52-бабымен 
көзделген жергілікті бюджеттердің 
түсімдерін болжауды өңірдің орта 
мерзімді əлеуметтік-экономикалық 
даму жоспары жəне алдағы үш 
жылға арналған орта мерзімді 
фискалдық саясаты негізінде 
жүзеге асырады 

 

ЭҚ
Б

18 бюджеттік мониторингті жүзеге 
асырады

 

ЭҚ
Б

19  салық төлеушінің есептік тіркеу 
орны бойынша мемлекеттік 
кірістер органының аудандық 
(облыстық маңызы бар қалалық) 
бюджетке толық көлемде түсетін 
салықтарды төлеу жөніндегі салық 
міндеттемесін орындау мерзімінің 
өзгеруі туралы шешімін келіседі

 

ЭҚ
Б

20

Ба
ғд
ар
ла
ма

ла
рд
ы 
жə

не
 

НҚ
А 
əз
ір
ле
у

өз құзыреті шегінде аудандық 
коммуналдық мүлікті басқару 
саласындағы қатынастарды 
реттейтін нормативтік-құқықтық 
актілерді əзірлейді, бекітеді 

ЭҚ
АБ

Ж
, «
Ə
ді
ле
т»

 Н
ҚА

 
АҚ

Ж
 

1-деңгей: ЖАО 
бекітілген НҚА есепке 
алуды автоматтандыру. 
2-деңгей: НҚА жобала-
рын жүргізу жəне жария-
лауды автоматтандыру, 
мүдделі тұлғалардан/ор-
гандардан ұсыныстарды 
жинау, ұсыныстар бой-
ынша шешім қабылдау, 
бекітілген НҚА жариялау 

 

ЭҚ
Б

21 ауданды (облыстық маңызы бар 
қаланы) дамыту бағдарламасын 
əзірлейді жəне мəслихаттың 
бекiтуiне ұсынады, оның орындалу-
ын қамтамасыз етедi

 

ЭҚ
Б

22 ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) бюджеттік комиссиясын 
құрады, ол туралы ережені бекітеді 
жəне оның құрамын айқындайды

 

ЭҚ
Б

23 өз құзыреті шегінде аудандық 
коммуналдық меншікті басқару 
саласындағы қатынастарды 
реттейтін нормативтік құқықтық 
актілерді əзірлейді, бекітеді 

 

ҚТ
ҚШ

Б 

24 мектепке дейінгі тəрбиелеуге жəне 
оқытуға мемлекеттік тапсырысты, 
жеке басы бойынша қаржыландыру 
жəне ата-аналық төлем көлемін 
бекітеді 

Мектепке дейінгі тəрбиелеуге 
жəне оқытуға мемлекеттік 
тапсырысты, жеке басы бой-
ынша қаржыландыру жəне 
ата-аналық төлем көлемі 
туралы мəліметтер

ББ

25 пробация қызметінің есебінде 
тұрған, сондай-ақ мекемелерден 
босатылған адамдар үшін жұмыс 
орындарының квотасын белгілейді 

Пробация қызметінің 
есебінде тұрған, сондай-ақ 
мекемелерден босатылған 
адамдар үшін жұмыс 
орындарының квотасы

Ж
Ə
ББ

 

26 интернаттық ұйымдардың 
кəмелетке толмаған түлектері үшін 
жұмыс орындарының квотасын 
белгілейді 

Интернаттық ұйымдардың 
кəмелетке толмаған 
түлектері үшін жұмыс 
орындарының квотасы Ж

Ə
ББ

 

27 Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен белгіленген халық 
санатын жұмысқа орналастыру үшін 
квотаны белгілейді 

Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен белгіленген 
халық санатын жұмысқа ор-
наластыру үшін квота Ж

Ə
ББ

 

28 облыстың жергiлiктi өкiлдi орга-
нына бекiту үшін жануарларды 
асырау қағидаларын, иттер мен 
мысық тар ды асырау жəне серу-
ендету қағидаларын, қаңғыбас 
иттер мен мысықтарды аулау 
жəне жою қағидаларын, жануар-
ларды асыраудың санитариялық 
аймақтарының шекараларын 
белгiлеу жөнiнде ұсыныстар енгізу;

 

Ж
ҚА

Ш
Б

29 елді мекендерде ауыл 
шаруашылығы жануарларын 
асырау жəне жаю қағидаларын 
əзірлейді

 

Ж
ҚА

Ш
Б 

30 тиісті өкілді органмен бекіту жəне 
олардың орындалуын қамтамасыз 
ету үшін ауылдық атқарушы 
органдарының қарамағына берiлген 
ауыл шаруашылығы алқаптарын 
қоса алғанда, елдi мекендер 
аумағының жер-шаруашылық орна-
ластыру жобаларын əзірлейді 

 

Ж
ҚА

Ш
Б 

31 ауданның өкілді органына жерлерді 
аумақтау жобаларын (схемаларын) 
бекітуге береді 

 

Ж
ҚА

Ш
Б

32 кономинимум объектісінің жанын-
дағы тұрғын үйлерді (тұрғын ғима-
раттарды), аумақты күтіп-ұстау са-
пасын бақылау жəне коммуналдық 
қызметтерді көрсету бойынша 
нормативтік жəне əдістемелік 
құжаттарды дайындауға қатысады 

 

 Т
ИБ

33 жергілікті жағдайларды ескере оты-
рып, жиналыстарды, митингтерді, 
шерулерді, пикеттерді жəне де-
монстрацияларды өткізу тəртібін 
регламенттейді 

 

ІС
Б

34 қаланың бас жоспарының жобасын, 
қала шегі мен қала маңы айма ғының 
шекараларын, сондай-ақ қаланың 
əкім шілік бағыныстылығына беріл ген 
аудандардың жəне елді мекен дердің 
шекараларын белгілеу жəне өзгерту 
жобаларын əзір леуді ұйымдастыру 
жəне қала мəслихатының 
мақұлдауына ұсынады

 

СҚ
Б

35 объектілерді (кешендерді) 
пайдалануға қабылдау жөніндегі ко-
миссияны тағайындайды жəне оның 
құрамын белгілейді

 

СҚ
Б

36 қала құрылысы құжаттамасын қала-
лық мəслихатқа бекітуге ұсынады 

 

СҚ
Б

37 ведомстволық бағынысты 
аумақ тарды абаттандыру жəне 
инженерлiк жағынан қамтамасыз 
етудiң қалалық қағидаларын қала-
лық мəслихаттың бекiтуiне ұсынады

 

СҚ
Б

38 қала шекаралары шегінде 
Қазақстан Республикасының ор-
ман қорына кірмейтін жасыл 
екпелерді егу, күтіп ұстау жəне 
қорғау ережелерін облыстық 
мəслихатқа бекітуге ұсынады

 

СҚ
Б

39 аудан (облыстық маңызы бар 
қала) əкімдігінің қаулылары, ау-
дан (облыстық маңызы бар қала) 
əкімінің шешімдері мен өкімдерінің 
жобаларын əзірлейді 

 

Ə
А

40 аудан (облыстық маңызы бар қала) 
əкімі үшін ауданды (облыстық 
маңызы бар қаланы) басқару схе-
масын əзірлейді 

Əкімшілік-аумақтық бірлікті 
басқару схемасы 

Ə
А

41 аудан (облыстық маңызы бар қала) 
əкімдігінің жəне əкімінің қарауына 
енгізілетін нормативтік құқықтық 
актілердің құқықтық талдауын 
жүзеге асырады 

 

Ə
А

42

М
ем

ле
ке
тт
ік 
мү

лі
кт
і б
ас
қа
ру

 Қазақстан Республикасының заңна-
масында белгіленген тəртіпте 
мем лекеттік мекемелер мен 
мемлекеттік кəсіпорындарды 
құрады,аудандық (облыстық 
маңызы бар қалалық) бюджеттен 
қаржыландырылатын атқарушы 
органдардың штат санының лимитiн 
Қазақстан Республикасының 
Үкіметі бекiткен жергiлiктi атқарушы 
органдардың штат санының жалпы 
лимитi жəне нормативтері шегiнде 
белгiлейдi М

ем
ле
ке
тт
ік 
мү

лі
к т

ізі
лі
мі
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Ж
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ЭҚ
Б 

43 жергілікті бюджеттік инвестициялық 
жобаларды іске асыру мониторингін 
жəне бақылауын жүзеге асырады

 

ЭҚ
Б 

44 мемлекеттің заңды тұлғалардың 
жарғылық капиталына қатысуы 
арқылы жергілікті бюджеттік 
инвестициялық жобаларды 
іске асыру мониторингін жəне 
бақылауын жүзеге асырады

 

ЭҚ
Б 

45 аудандық коммуналдық заңды 
тұлғалардың жарғысын (ережесін) 
бекітеді, оған өзгерістер мен 
толықтырулар енгізеді не-
месе жергілікті бюджеттен 
қаржылан дырылатын, аудандық 
коммуналдық мүлікке билік етуге 
уəкілетті атқарушы органға осыған 
уəкілеттік береді

 

ЭҚ
Б 

46 егер Қазақстан Республикасының 
заңдарында өзгеше көзделмесе, 
аудандық коммуналдық мүлікті 
басқарады, оны қорғау жөніндегі 
шараларды жүзеге асырады

 

ЭҚ
Б 

47 аудандық коммуналдық мүлікті 
жекешелендіру туралы шешім 
қабылдайды

 

ЭҚ
Б 

48 «Мемлекеттік сатып алу тура-
лы» Қазақстан Республикасы-
ның заңына сəйкес аудандық 
коммуналдық мүлікті жекешелен-
діру бойынша сауда-саттық өткізу 
туралы хабарламаны жариялау 
үшін мерзімді баспа басылымын 
айқындау жөнінде конкурс өткізеді

 

ЭҚ
Б 

49 егер Қазақстан Республикасының 
заңдарында өзгеше көзделмесе, 
аудандық коммуналдық мүлікті жеке 
тұлғаларға жəне мемлекеттік емес 
заңды тұлғаларға кейіннен сатып 
алу құқығынсыз, шағын кəсіпкерлік 
субъектілерінің меншігіне кейін-
нен сатып алу құқығымен неме-
се кейіннен өтеусіз негізде беру 
құқығымен мүліктік жалға (жал-
дауға), сенімгерлік басқаруға береді

 

ЭҚ
Б 

50 аудандық коммуналдық 
заңды тұлғаларды құру, қайта 
ұйымдастыру жəне тарату туралы, 
сондай-ақ олардың акционерлік 
қоғамдар мен жауапкершілігі 
шек теулі серіктестіктерге қаты-
суы, оларды құру, қайта ұйым-
дастыру, тарату, акционерлік 
қоғам дардың өздеріне тиесілі ак-
цияларын, жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктердің жарғылық 
капиталындағы қатысу үлестерін 
иеліктен шығару туралы шешімдер 
қабылдайды

 

ЭҚ
Б 

51 аудандық коммуналдық мүлікті 
аудандық коммуналдық заңды 
тұлғаларға бекітіп береді

 

ЭҚ
Б 

52 аудандық коммуналдық заңды 
тұлғалардың филиалдар мен 
өкілдіктер құруына келісім береді;

 

ЭҚ
Б 

53 аудандық коммуналдық 
мүлікті, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының Бюджет 
кодексіне сəйкес ақшаны 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктердің жарғылық капи-
талына не акционерлік қоғамның 
акцияларын төлеуге беру туралы 
шешім қабылдайды

 

ЭҚ
Б 

54 егер Қазақстан Республикасының 
заңдарында өзгеше көзделмесе, 
аудандық коммуналдық мүлікті 
пайдалану туралы, оның ішінде оны 
кепілге, мүліктік жалға (жалдауға), 
өтеусіз пайдалануға жəне 
сенімгерлік басқаруға беру туралы 
шешімдер қабылдайды

 

ЭҚ
Б 

55 табиғи жəне техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлар кезінде 
«Мемлекеттік мүлік туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 
4-тарауында белгіленген талаптар 
бойынша реквизициялау туралы 
шешім қабылдайды

 

ЭҚ
Б 

56 «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақ-
стан Республикасы Заңы ның 4-та-
рауында белгіленген жағдайларда 
жəне талаптарда реквизицияланған 
мүлікке ақшалай өтем төлейді

 

ЭҚ
Б 

57 «Мемлекеттік мүлік тура-
лы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 6-тарауында белгіленген 
жағдайларда жер учаскесін мемле-
кет мұқтажы үшін алып қоюға бай-
ланысты жер учаскесін немесе өзге 
де жылжымайтын мүлікті иеліктен 
шығарған кезде өтем төлейді

 

ЭҚ
Б 

58 жер учаскесін мемлекет мұқтажы 
үшін алып қоюға байланысты жер 
учаскесін немесе өзге де жылжы-
майтын мүлікті сатып алу туралы 
шарт жасайды;

Жер учаскесін мемлекет 
мұқтажы үшін алып қоюға 
байланысты жер учаскесін 
немесе өзге де жылжымай-
тын мүлікті сатып алу туралы 
шарттар тізілімі

ЭҚ
Б 

59 аудандық коммуналдық мүлікті 
жекешелендіруді жүзеге асыра-
ды, оның ішінде жекешелендіру 
процесін ұйымдастыру үшін дел-
далды тартады 

 

ЭҚ
Б 

60 жекешелендіру объектісін 
бағалауды қамтамасыз етеді 

 

ЭҚ
Б 

61  жекешелендіру объектісінің сатып 
алу-сату шарттарын əзірлеу мен 
жасасуды жəне сатып алу-сату 
шарттары талаптарының сақталуын 
бақылауды жүзеге асырады

 

ЭҚ
Б 

62 жергілікті қоғамдастық жиналы-
сымен келісу бойынша жергілікті 
өзін-өзі басқару қаражаты есебінен 
сатып алынған мүлікті иеліктен 
шығару туралы шешім қабылдайды

Жергілікті қоғамдастық жи-
налысымен келісу бойынша 
жергілікті өзін-өзі басқару 
қаражаты есебінен сатып 
алынған мүлікті иеліктен 
шығару туралы мəліметтер

ЭҚ
Б 

63 аудандық коммуналдық мүлікті 
пайдалануын жəне сақталуын 
бақылауды қамтамасыз етеді

 

ЭҚ
Б 

64 аудандардың, облыстық маңызы 
бар қалалардың жергілікті 
атқарушы органдарымен құрылған 
мемлекеттік коммуналдық 
кəсіпорындарды, мемлекет-
пен бақыланатын акционерлік 
қоғамдарды жəне жауапкершілігі 
шектеулі серіктестерді дамы-
ту жоспарларының орындалуын 
бақылауды жүзеге асырады

 

ЭҚ
Б 

65 сенімгерлікпен басқарушының 
облыстық коммуналдық мүлікті 
сенімгерлікпен басқару шарты бой-
ынша міндеттемелерін орындауын 
бақылауды жүзеге асырады

 

ЭҚ
Б 

66 коммуналдық меншікке 
айналдырылған (түскен), иесі 
жоқ деп танылған, мемлекетке 
мұрагерлік құқығы бойынша өткен 
аудандық коммуналдық мүліктің, 
сондай-ақ коммуналдық меншікке 
өтеусіз өткізілген иесіз қалған 
мүліктің, олжаның, қараусыз қалған 
жануарлардың, құрамында мəдени 
құндылықтарға жататын зат жоқ 
көмбелердің үлестерін есепке алу-
ды, сақтауды, бағалауды жəне одан 
əрі пайдалануды ұйымдастырады 

 

ЭҚ
Б 

67 коммуналдық меншікке 
айналдырылған (түскен), иесі 
жоқ деп танылған, мемлекетке 
мұрагерлік құқығы бойынша өткен 
аудандық коммуналдық мүліктің, 
сондай-ақ коммуналдық меншікке 
өтеусіз өткізілген иесіз қалған 
мүліктің, олжаның, қараусыз қалған 
жануарлардың, құрамында мəдени 
құндылықтарға жататын зат жоқ 
көмбелердің үлестерін есепке алу-
ды, сақтауды, бағалауды жəне одан 
əрі пайдалануды ұйымдастырады

 

ҚТ
КШ

Б 

68 өз құзыреті шегінде мəдениет 
саласындағы коммуналдық меншікті 
басқаруды жүзеге асырады

 

М
ТД

Б

69 жер учаскелерін мемлекеттік 
қажеттіктер үшін алып қою, оның 
ішінде сатып алу арқылы алып 
қоюды жүзеге асырады

 

Ж
ҚА

Ш
Б

70 ведомстволық бағынысты жер 
учаскелерін құрылыс салу немесе 
өзге де қала құрылысын игеруге 
арналған жер учаскелерін таңдау, 
беру, ал заңнамалық актілерде 
көзделген жағдайларда алып қою 
жөнінде шешім қабылдайды 

Ведомстволық бағынысты 
жер учаскелерін құрылыс 
салу немесе өзге де қала 
құрылысын игеруге арналған 
жер учаскелерін таңдау, 
беру, ал заңнамалық 
актілерде көзделген 
жағдайларда алып қою 
жөнінде шешімдер тізілімі

СҚ
Б

71 ведомстволық бағынысты жер 
учаскелерін құрылыс салу немесе 
өзге де қала құрылысын игеруге 
арналған жер учаскелерін таңдау, 
беру, ал заңнамалық актілерде 
көзделген жағдайларда алып қою 
жөнінде шешім қабылдайды 

 

СҚ
Б

72 ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) коммуналдық меншігін 
басқарады, оны қорғау бойынша 
шараларды жүзеге асырады 

 

Ə
А

73 бюджетті атқару жөніндегі 
орталық уəкілетті органға 
шоғырландырылған қаржылық 
есептілікті ұсынады 

 

ЭҚ
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спорттық разрядтарды: 2 -раз-
рядты спортшы, 3- разрядты 
спортшы, 1- разрядты спортшы, 
жасөспiрiмдер арасындағы 2-раз-
рядты спортшы, жасөспiрiмдер 
арасындағы 3-разрядты спорт-
шы жəне біліктілік санаттарды 
беру: бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегi 
екiншi санатты жаттықтырушы, 
бiлiктiлiгi орта деңгейдегi екiншi 
санатты жаттықтырушы, бiлiктiлiгi 
жоғары деңгейдегi екiншi санатты 
əдiскер, бiлiктiлiгi орта деңгейдегi 
екiншi санатты əдiскер, бiлiктiлiгi 
жоғары деңгейдегi екiншi санатты 
нұсқаушы-спортшы, спорт төрешісі 

 

Өтініштерді қабылдау 
жəне қарау, шешімдерді 
келісу жəне беру 
процестерін автомат-
тандыру 

Спорттық разрядтарды беру-
ге өтініштер тізілімі спорттық 
разрядты беру туралы 
куəліктердің, біліктілік са-
натты тағайындау туралы 
куəліктердің тізілімі немесе 
спорттық разрядты, біліктілік 
санатты тағайындау туралы 
бұйрықтың көшірмесі ДШ

СБ
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жеке адамдардың тұрғылықты 
жерi бойынша жəне олардың 
көпшiлiк демалу орындарын-
да спортпен шұғылдануы үшiн 
инфрақұрылымды құрады 

ЭМ
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Бұқаралық-спорттық 
іс-шаралардың өңірлік 
күнтізбесін жүргізуді 
автоматтандыру. 
Спорт түрлері бойын-
ша өткізілетін спорттық 
жарыстар туралы 
мəліметтерді есепке 
алу. олимпиада

Жеке адамдардың 
тұрғылықты жерi бойын-
ша жəне олардың көпшiлiк 
демалу орындарында 
спортпен шұғылдануы үшiн 
инфрақұрылым бойынша 
мəліметтер 

ДШ
СБ
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чемпиондарын жəне 
жеңімпаздарын тұрғын 
үймен қамтамасыз ету 
туралы мəліметтерді 
автоматтандыру. 
əкімшілік-аумақтық 
бірлік аумағында дене 
шынықтыру мен спорт-
ты дамыту жөніндегі 
ақпаратты жинауды 
жəне талдауды авто-
маттандыру.

76 жергілікті аккредиттелген спорт 
федерацияларымен бірлесіп 
спорт түрлерi бойынша аудандық 
облыстық маңызы бар қалалық 
деңгейде жарыстар өткiзедi 

Жергілікті аккредиттелген 
спорт федерацияларымен 
бірлесіп спорт түрлерi бой-
ынша өткізілген спорттық 
жарыстар туралы мəліметтер 

ДШ
СБ

77 спорттың əр түрi бойынша 
аудандық, облыстық маңызы бар 
қалалық құрама командаларды дай-
ындауды жəне олардың облыстық 
спорт жарыстарында өнер көрсетуiн 
қамтамасыз етеді 

 

ДШ
СБ

78 тиiстi əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң 
аумағында бұқаралық спортты жəне 
ұлттық спорт түрлерiн дамытуды 
қамтамасыз етеді 

 

ДШ
СБ

79 тиiстi əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң 
аумағында аудандық, облыстық 
маңыздағы қалалық дене 
шынықтыру-спорт ұйымдарының 
қызметiн үйлестiредi 

Дене шынықтыру-спорт 
ұйымдарының тізбесі

ДШ
СБ

80 тиiстi əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң 
аумағында спорттық iс-шараларды 
ұйымдастыруды жəне өткiзудi 
үйлестiредi

 

ДШ
СБ

81 ресми дене шынықтыру жəне 
спорттық іс-шаралардың 
медициналық қамсыздандыруын 
ұйымдастырады 

 

ДШ
СБ

82 дене шынықтыру жəне спорттық іс-
шараларды өткізген кезде қоғамдық 
тəртіпті жəне қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етеді 

 

ДШ
СБ

83 спорт ұйымдарына əдiстемелiк 
жəне консультациялық көмек 
көрсетедi

 

ДШ
СБ

84 аудандық жəне қалалық 
мамандандырылмаған балалар-
жасөспірімдер мектептерінің 
қызметін қамтамасыз етеді 

Аудандық жəне қалалық 
мамандандырылмаған 
балалар-жасөспірімдер 
мектептерінің тізбесі ДШ

СБ

85 өңірлік жəне жергілікті спорт 
федерацияларының ұсыныстары 
бойынша спорт түрлері бойынша 
аудандық, облыстық маңызы бар 
қалалық құрама командалардың 
тізімін құрады жəне бекітеді 

Спорт түрлері бойын-
ша аудандық, облыстық 
маңызы бар қалалық құрама 
командалардың тізімі ДШ

СБ

86 «Дене шынықтыру жəне спорт ту-
ралы» Қазақстан Республикасының 
Заңынасəйкес, Олимпиадалық, 
Паралимпиадалық жəне 
Сурдлимпиадалық чемпиондарын 
жəне жүлдегерлерін тұрғын үймен 
қамтамасыз етеді 

«Дене шынықтыру жəне 
спорт туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына 
сəйкес, Олимпияда, 
Паралимпияда жəне 
Сурдлимпияда чемпион-
дарын жəне жүлдегерлерін 
тұрғын үймен қамтамасыз 
ету туралы мəліметтер 

ДШ
СБ

87 аудан, облыстық маңызы бар қала 
аумағында спорттық ғимараттарды 
салу мəселелерін үйлестіреді жəне 
олардың халыққа қолжетімдігін 
қамтамасыз етеді 

 

ДШ
СБ

88 спорттық-бұқаралық іс-шаралардың 
өңірлік күнтізбесін іске асырады 

 

ДШ
СБ

89 тиiстi əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк бой-
ынша дене шынықтыру мен спорт-
ты дамыту туралы мəлiметтердi 
жинауды жəне талдауды жүзеге 
асырады 

Тиiстi əкiмшiлiк-аумақтық 
бiрлiк бойынша дене 
шынықтыру мен спортты да-
мыту туралы ақпарат ДШ

СБ

90 Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген нысан-
да жəне мерзімдерде облыстың, 
республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың жергілікті 
атқарушы органына тиiстi əкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiк бойынша дене 
шынықтыру мен спортты дамыту 
туралы мəлiметтердi ұсынады 
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тұрғын үй көмегін тағайындау

ЭҮ
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Автоматтандырылмаған 
қызметтер үшін 
өтініштерді қабылдау 
жəне қарау, шешімдерді 
келісу жəне беру 
процестерін автомат-
тандыру 

Тұрғын үй көмегін алуға 
өтініштер тізілімі Тұрғын үй 
көмегін тағайындау тура-
лы хабарламалар тізілімі  
Оларға тұрғын үй көмегі 
көрсетілген адамдар тізілімі ҚТ

КШ
Б 

92 мемлекеттік тұрғын үй қорынан 
тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй 
қорынан жергілікті атқарушы орган 
жалдаған тұрғын үйге мұқтаж аза-
маттарды есепке алу жəне кезекке 
қою, сондай-ақ жергілікті атқарушы 
органдардың тұрғын үй беру тура-
лы шешім қабылдауы
 

Қызметті берушімен 
коммуналдық тұрғын үй 
қорынан тұрғын үй болу-
ын немесе жоқтығын тек-
серуге келісімін көрсетіп, 
коммуналдық тұрғын үй 
қорынан тұрғын үйге мұқтаж 
азаматтарды есепке алу 
туралы өтініштер тізілімі  
Кезектің реттік нөмірі 
көрсетілген есепке алу тура-
лы хабарламалар тізілімі 
коммуналдық тұрғын үй 
қорынан тұрғын үйге мұқтаж 
азаматтарды есепке алу 
тізілімі 

ҚТ
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Б 

93 мемлекеттік кəсіпорынның не 
мемлекеттік мекеменің тұрғын 
үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж 
азаматтарға тұрақты пайдалануын-
да коммуналдық тұрғын үй қорынан 
берілген тұрғын үйдің немесе 
жергілікті атқарушы орган жеке 
тұрғын үй қорынан жалдаған тұрғын 
үйдің болуы (болмауы) туралы 
анықтама беру

Мемлекеттік кəсіпорынның 
не мемлекеттік мекеменің 
тұрғын үй қорынан тұрғын 
үйге мұқтаж азаматтарға 
тұрақты пайдалануында 
коммуналдық тұрғын үй 
қорынан берілген тұрғын 
үйдің немесе жергілікті 
атқарушы орган жеке тұрғын 
үй қорынан жалдаған тұрғын 
үйдің болуы (болмауы) ту-
ралы анықтаманы алуға 
өтініштер тізілімі Мемлекеттік 
кəсіпорынның не мемлекеттік 
мекеменің тұрғын үй 
қорынан тұрғын үйге мұқтаж 
азаматтарға тұрақты пай-
далануында коммуналдық 
тұрғын үй қорынан берілген 
тұрғын үйдің немесе 
жергілікті атқарушы орган 
жеке тұрғын үй қорынан 
жалдаған тұрғын үйдің болуы 
(болмауы) туралы берілген 
анықтамалар тізілімі 

ҚТ
КШ

Б 
94 тіреу жəне қоршау конструкци-

яларын, инженерлік жүйелері 
мен жабдықтарды өзгертуге бай-
ланысты емес қолданыстағы 
ғимараттардың үй-жайларын 
(жекелеген бөліктерін) 
реконструкциялауға (қайта 
жоспарлауға, қайта жабдықтауға) 
шешім беру 

Тіреу жəне қоршау кон-
струкцияларын, инженерлік 
жүйелері мен жабдықтарды 
өзгертуге байланы-
сты емес қолданыстағы 
ғимараттардың үй-жайларын 
(жекелеген бөліктерін) 
реконструкциялауға 
(қайта жоспарлауға, қайта 
жабдықтауға) шешім алуға 
өтініштер тізілімі Тіреу жəне 
қоршау конструкцияларын, 
инженерлік жүйелері мен 
жабдықтарды өзгертуге бай-
ланысты емес қолданыстағы 
ғимараттардың үй-жайларын 
(жекелеген бөліктерін) 
реконструкциялауға 
(қайта жоспарлауға, қайта 
жабдықтауға) қызмет 
берушінің шешімдер тізілімі

ҚТ
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у тұрғын үй қорын басқару сала-
сында мемлекеттік бақылауды 
ұйымдастырады

ЭМ
С 
АА

Ж
, М

О
ИП

Тұрғын үй қоры туралы 
мəліметтерді есепке 
алуды автоматтан-
дыру. мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан 
тұрғын үйге мұқтаж 
азаматтарды есепке 
алу. Кондоминимум 
объектісіне техникалық 
паспорттарды жасауға 
жұмсалған шығындарды 
өтеу процестерін авто-
маттандыру 

 

ҚТ
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Б 

96 кондоминиум объектісін басқару 
органдарының тұрғын үй қорын 
сақтау жəне тиісті дəрежеде 
пайда лану жөніндегі қызметін 
бақы лау бойынша тұрғын үй 
инспек циясының жұмысын 
ұйымдастырады 

 

ҚТ
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97 тұрғын үй қорын сақтау жəне тиісті 
дəрежеде пайдалану жөнінде 
іс-шаралар ұйымдастыруды 
қамтамасыз етеді 

 

ҚТ
КШ

Б 

98 Республиканың сейсмикалық қауіпті 
өңірлерінде орналасқан тұрғын 
үйлердің сейсмиялық тұрақтылығын 
сақтауға бағытталған іс-шараларды 
жүргізеді 

 

ҚТ
КШ

Б 

99 «Тұрғын үй қатынастары тура-
лы» Қазақстан Республикасы 
Заңы 32-бабының 2-2-тармағымен 
көзделген жағдайда кондоминиум 
объектісіне техникалық паспорт 
дайындау бойынша шығындарды 
бюджет қаражаты есебінен өтеуді 
қамтамасыз етеді 

Кондоминиум объектісіне 
техникалық паспорт дайын-
дау бойынша шығындарды 
өтеу туралы мəліметтер 

ҚТ
КШ

Б 

100 коммуналдық тұрғын үй қорынан 
тұрғын үйлерді «Тұрғын үй 
қатынастары туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында 
көзделген шарттарменаҚазақстан 
Республикасы азаматтарының 
меншігіне беруді жүзеге асырады

Коммуналдық тұрғын үй 
қорынан тұрғын үйлерді 
азаматтарының меншігіне 
беру туралы мəліметтер 

ҚТ
КШ

Б 

101 Авариялық тұрғын үйді бұзуды 
ұйымдастырады 

Авариялық тұрғын үйді бұзу 
туралы мəліметтер

ҚТ
КШ

Б 

102 тұрғын үй қорын түгендеуді 
жүргізеді 

Тұрғын үй қорын түгендеу 
туралы мəліметтер

ҚТ
КШ

Б 

103 мемлекеттік тұрғын үй қорынан 
тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй 
қорынан жергілікті атқарушы орган 
жалдаған тұрғын үйге мұқтаж аза-
маттарды есепке алуды жəне кезек-
ке қоюды жүзеге асырады 

Мемлекеттік тұрғын үй 
қорынан тұрғын үйге мұқтаж 
азаматтарды есепке алу бой-
ынша мəліметтер ҚТ

КШ
Б 

104

Құ
ры

лы
с 

са
ла
сы

нд
ағ
ы 

қы
зм
ет
ті 

ұй
ым

да
ст
ыр

у 

 ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) су құбырларын, та-
зарту құрылыстарын, жылу мен 
электр желiлерiн жəне басқа 
да көлiктiк жəне инженерлiк 
инфрақұрылымдар объектiлерiнiң 
құрылысын салуды жəне пайдала-
нуды ұйымдастырады

ЭМ
С 
АА

Ж

Салынып жатқан 
(салуға белгіленген) 
объектілерді есепке 
алуды жəне олардың 
мониторингін автомат-
тандыру 

ауданның (облыстық 
маңы зы бар қаланың) 
су құбыр ларын, тазарту 
құрылыстарын, жылу мен 
электр желiлерiн жəне басқа 
да көлiктiк жəне инженерлiк 
инфрақұрылымдар объектi-
лерiнiң құрылысын пайдала-
ну тізбелері жəне мəліметтер 

ҚТ
КШ

Б 

105 аудандық (облыстық маңызы бар 
қалалық) маңызы бар жолдарды 
салуды, пайдалануды жəне күтiп 
ұстауды ұйымдастырады

Аудандық (облыстық маңызы 
бар қалалық) маңызы бар 
жолдарды пайдалану бойын-
ша тізбелер жəне мəліметтер ҚТ

КШ
Б 

106 коммуналдық тұрғын үй қорының 
тұрғын үйін салуын жəне оны бөлуін 
ұйымдастырады

Коммуналдық тұрғын үй қоры 
бойынша мəліметтер

ҚТ
КШ

Б 

107 жеке тұрғын үй құрылысы 
аумағында əлеуметтік, инженерлік 
жəне көліктік инфрақұрылымдарды 
салуды жəне пайдалануды 
қамтамасыз етеді 

Жеке тұрғын үй құрылысы 
аумағында əлеуметтік, 
инженерлік жəне көліктік 
инфрақұрылымдарды пайда-
лану тізбесі жəне мəліметтер

ҚТ
КШ

Б 

108  жеке тұрғын үйлерді, басқа 
құрылыстарды салу жəне пайдала-
ну жəне жер учаскелерін пайдалану 
туралы қағидалары туралы азамат-
тарды хабардар етеді 

 

ҚТ
КШ

Б 

(Жалғасы. Басы 15-23-беттерде) 

(Жалғасы бар) 


