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30 МАМЫР 2019 ЖЫЛ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

«Қазақстан Республикасындағы мерекелік
күндердің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы
31 қазандағы № 689 қаулысына толықтыру
енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы
13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабына
сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасындағы мерекелік күндердің тізбесін
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 31
қазандағы № 689 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы,
2017 ж., № 53, 343-құжат) мынадай толықтыру енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы
мерекелік күндердің тізбесі:
мынадай мазмұндағы 36-1-тармақпен толықтырылсын:
«36-1. Қазақстан кəсіптік одақтарының күні - 10 қазан».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

2019 жылғы 29 мамыр

«Бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) мен
дизель отынына арналған акциздер
мөлшерлемелерін бекіту және Қазақстан
Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің
күші жойылды деп тану туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2018 жылғы 6 сәуірдегі № 173 қаулысына өзгеріс
енгізу туралы

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 24 мамыр №319 Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі
«Азаматтық қорғаныс объектілерін құру және
пайдалану қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы
19 желтоқсандағы № 1357 қаулысына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Азаматтық қорғаныс объектілерін құру жəне пайдалану
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2014 жылғы 19 желтоқсандағы № 1357 қаулысына (Қазақстан
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 81, 706-құжат) мынадай
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Азаматтық қорғаныс объектілерін
құру жəне пайдалану қағидаларында:
мынадай мазмұндағы 3-1 жəне 3-2-тармақтармен толықтырылсын:
«3-1. Орталық атқарушы органдарды салалық белгісі бойынша
бір қосалқы (қалалық, қала сыртындағы) басқару пунктінде бірге
орналастыруға рұқсат етіледі.
3-2. Жылжымалы басқару пункттері азаматтық қорғаудың республикалық қызметтерін қамтамасыз етуге жəне олардың жұмыс
істеуіне жауапты орталық атқарушы органдарда, сондай-ақ азаматтық қорғаныс бойынша топтарға жатқызылған қалалардың жергілікті
атқарушы органдарында құрылады.»; 18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын бейбіт
уақытта пайдалану кезінде паналаушылардың болуына жəне 12
сағат ішінде паналаушыларды қабылдау үшін əзірлікке келтіруге,
ал атом станциялары мен күшті эсер ететін улы заттарды пайдаланатын ұйымдарда паналаушыларды шұғыл қабылдауға арналған
жағдайларды қамтамасыз ететін талаптар орындалады.»;
21 жəне 22-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«21. Бейбіт уақытта азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарының үй-жайлары «Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстары» ҚР ҚН 2.03-03-2014 жəне ҚР ҚҚ 2.04-101-2014 талаптарына
сəйкес пайдаланылады.
22. Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын қойма үй-жайлары, автомобиль тұрақтары, шеберханалар ретінде
пайдаланған кезде үй-жайларды құрылыстың есептік сыйымдылығынан (сақтауда тұрған мүліктен босатпастан) паналаушылардың
50 %-ын қабылдауды қамтамасыз ететіндей жүктеуге жол беріледі.
Паналайтын жер режиміне ауыстыру кезінде үй-жайларды мүліктен
босату 12 сағаттан аспайтын мерзімде жүзеге асырылады. Мүлікті
орналастыру жəне қоймаға сақтау техникалық үй-жайлар мен
инженерлік-техникалық жабдықтарға үнемі еркін қолжетімділікті
қамтамасыз етуді ескере отырып жүзеге асырылады.».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 27 мамыр

Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы №331 қаулысына қосымша

Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2018 жылғы 6 сəуірдегі №173 қаулысымен бекітілген

«Мұнай өнімдерін жеткізу жөніндегі бірыңғай
операторды белгілеу туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы
12 желтоқсандағы № 1304 қаулысына өзгерістер
енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Мұнай өнімдерін жеткізу жөніндегі бірыңғай операторды
белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы
12 желтоқсандағы № 1304 қаулысына (Қазақстан Республикасының
ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 80, 687-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақта:
1) тармақша алып тасталсын;
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) бензинді, дизель отынын, мазутты, авиациялық отынды
(МемСТ 10227-86 «Реактивті қозғалтқыштарға арналған отын. Техникалық шарттар») – «ҚазМұнайГаз - Аэро» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі.».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

22 Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын
жергілікті атқарушы
органдарға көлік қызметін
көрсету *****
Ақмола облысы

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

2019 жылғы 24 мамыр №316 Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

Павлодар облысы

Бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) мен дизель
отынына арналған акциздер мөлшерлемелері

Солтүстік Қазақстан облысы
Түркістан облысы

1 тоннаға акциздер
мөлшерлемелері
(теңгемен)

Р/с
№

1
2
1. Өндірушілердің өздері өндірген
бензинді (авиациялық бензинді
қоспағанда) жəне дизель отынын
көтерме саудада өткізуі (шілде –
қараша)
2. Өндірушілердің өздері өндірген
бензинді (авиациялық бензинді
қоспағанда) жəне дизель отынын
көтерме саудада өткізуі (желтоқсан
– маусым)
3. Жеке жəне заңды тұлғалардың
бензинді (авиациялық бензинді
қоспағанда) жəне дизель отынын
көтерме саудада өткізуі
4. Өндірушілердің бензинді (авиациялық бензинді қоспағанда) жəне
дизель отынын бөлшек саудада
өткізуі, өздерінің өндірістік қажеттілігіне пайдалануы (шілде – қараша)
5. Өндірушілердің бензинді (авиациялық бензинді қоспағанда) жəне
дизель отынын бөлшек саудада
өткізуі, өздерінің өндірістік қажеттілігіне пайдалануы (желтоқсан –
маусым)
6. Жеке жəне заңды тұлғалардың
бензинді (авиациялық бензинді
қоспағанда) жəне дизель отынын
бөлшек саудада өткізуі, өздерінің
өндірістік қажеттілігіне пайдалануы
7. Импорт
8. Салық кодексінің 462-бабының
5) тармақшасында көрсетілген алысберіс шикізатын өңдеу өнімі болып
табылатын акцизделетін тауарларды
беру (шілде – қараша)
9. Салық кодексінің 462-бабының
5) тармақшасында көрсетілген алысберіс шикізатын өңдеу өнімі болып
табылатын акцизделетін тауарларды
беру (желтоқсан – маусым)
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Бензинді (авиациялық бензинді қоспағанда) бөлшек саудада
өткізген кезде көлемнің өлшем бірлігі литр болған жағдайда, литрден
тоннаға көшіру мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:
V х 0,730
М = --------------------, мұндағы:
1000
М - өткізілген бензиннің (авиациялық бензинді қоспағанда)
тоннамен есептегендегі көлемі;
V - өткізілген бензиннің (авиациялық бензинді қоспағанда) литрмен есептегендегі көлемі;
0,730 - бензиннің (авиациялық бензинді қоспағанда) барлық
түрлері үшін тығыздық көрсеткіші, кг/литр.
Дизель отынын бөлшек саудада өткізген кезде көлемнің өлшем
бірлігі литр болған жағдайда, литрден тоннаға көшіру мынадай
формула бойынша жүзеге асырылады:
V х 0,769
М = -------------------, мұндағы:
1000
М - өткізілген дизель отынының тоннамен есептегендегі көлемі;
V - өткізілген дизель отынының литрмен есептегендегі көлемі;
0,769 - дизель отыны үшін тығыздық көрсеткіші, кг/литр.

Астана қаласы
Алматы қаласы
Шымкент қаласы

1

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Отставкадағы судьяға өмір бойғы ай сайынғы қамтылым
төлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 қарашадағы № 961 қаулысына (Қазақстан
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 59-60-61, 480-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Отставкадағы судьяға өмір бойғы
ай сайынғы қамтылым төлеу қағидаларында:
2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) ай сайынғы өмір бойғы қамтылымды алушы – Конституциялық
заңның 35-бабының 1, 1-1 жəне 2-1-тармақтарына сəйкес «Қазақстан
Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан
Республикасының Заңында белгіленген зейнеткерлік жасқа жеткен жəне Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының, жергілікті
жəне басқа соттардың қызметін ұйымдық жəне материалдықтехникалық қамтамасыз ету жөніндегі уəкілетті органға өтініш берген
отставкадағы, оның ішінде 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін отставкаға
шыққан судья;»;
23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«23. Ай сайынғы өмір бойғы қамтылымды төлеу Конституциялық
заңның 35-’бабының 3-тармағында көзделген негіздер бойынша
судьяның отставкасы тоқтатылған жағдайда тоқтатылады.
Отставкадағы судья қайтыс болған немесе оны қайтыс болды
деп жариялау туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайда
ай сайынғы өмір бойғы қамтылымды төлеу қайтыс болған ай қоса
есептеліп жүзеге асырылады.».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

Астана қаласы

«Мемлекеттік органдарды қызметтік және
кезекші автомобильдермен, телефон
байланысымен, кеңсе жиһазымен және
мемлекеттік органдардың аппаратын
орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз
етудің заттай нормаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2015 жылғы 17 наурыздағы №179 бұйрығына
өзгерістер енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Мемлекеттік органдарды қызметтік жəне кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен жəне мемлекеттік
органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз
етудің заттай нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы №179 бұйрығына
(Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде №10762
тіркелді, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 30
сəуірде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
Мемлекеттік органдарды қызметтік жəне кезекші автомобильдермен қамтамасыз етудің заттай нормаларында:
реттік нөмірі 20-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
20

Қазақстан Республикасының
Жоғарғы Соты мен Бас прокуратурасын, сондай-ақ арнайы
көлігі барларын қоспағанда,
қызметкерлерінің саны:
100-ге дейін
100-ден 200-ге дейін орталық
мемлекеттік органдардың
аумақтық бөлімшелеріне

1
2

3000-нан ***
көп емес
3000-нан ***
көп емес

*****

14

*****
*****
*****

5

қалалық (ауылдық)
нөмірлермен телефон байланысы

6

пəтерге орнатылған
республика ішіндегі
қалааралық телефон байланысы (халықаралық
байланысқа шығу
құқығынсыз)

*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****

15

*****

орталық мемлекеттік органдардың облыстардағы, республикалық маңызы бар қалалардағы,
астанадағы, аудандардағы
(облыстық маңызы бар
қалалардағы), жергілікті атқарушы
органдардың қызметкерлері (басшылар, басшылардың қабылдау
бөлмелері, олардың орынбасарлары, құрылымдық бөлімшелердің
бастықтары, қаладағы ауданның,
аудандық маңызы бар қаланың,
кенттің, ауылдың (селоның),
ауылдық (селолық) округтің əкімі,
аға прокурорлар - бір нөмірден
жəне прокурорлар, мамандар үшеуге бір нөмір)
облыстардың жəне республикалық
маңызы бар қалалардың,
астананың əкімдері

»;
Мемлекеттік органдарды кеңсе жиһазымен қамтамасыз етудің
заттай нормаларында*:
«Облыстардағы, Астана мен Алматы қалалардағы аумақтық органдар ****» жолдың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«Облыстардағы, республикалық маңызы бар қалалардағы,
астанадағы аумақтық органдар ****»;
«Облыстық бюджеттен, Астана, Алматы қалаларының бюджетінен
қаржыландырылатын жергілікті атқарушы органдар» жолдың атауы
мынадай редакцияда жазылсын:
«Облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджетінен қаржыландырылатын жергілікті атқарушы
органдар»;
реттік нөмірлері 13, 14 жəне 15-жолдары мынадай редакцияда
жазылсын:
«
13

Облыстың
(республикалық
маңызы бар
қаланың,
астананың) əкімі

Облыс
(республикалық
маңызы бар
қала, астана
қаласы) əкімінің
орынбасарлары
мен əкімінің аппарат басшысы

*****

орталық мемлекеттік органдардың басшылары, олардың орынбасарлары, орталық
мемлекеттік органдар басшыларының жəне
олардың орынбасарларының қабылдау
бөлмелері, алқалы мемлекеттік органдардың
мүшелері; орталық атқарушы органдардың
жауапты хатшылары (белгіленген тəртіппен
орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген
лауазымды адамдар), аппарат басшылары (заңнамаға сəйкес мұндай лауазым болғанда); ведомстволардың басшылары, олардың орынбасарлары;
департаменттердің басшылары жəне
бөлім меңгерушілері, олардың орынбасарлары; басқармалардың басшылары,
олардың орынбасарлары (заңнамаға сəйкес
мұндай лауазым болғанда), облыстардың,
республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың, аудандардың (облыстық маңызы
бар қалалардың) əкімдері, облыстардың,
республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың, аудандардың (облыстық маңызы
бар қалалардың) əкімдерінің орынбасарлары, орталық мемлекеттік органдардың
облыстардағы, республикалық маңызы бар
қалалардағы, астанадағы, аудандардағы
(облыстық маңызы бар қалалардағы)
орталық аумақтық органдары құрылымдық
бөлімшелерінің, облыстық бюджеттен,
республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен, аудан (облыстық
маңызы бар қаланың) бюджетінен
қаржыландырылатын атқарушы органдардың
басшылары, басшыларының орынбасарлары,
бастықтары; облыстардың, республикалық
маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының төрағалары, мүшелері
жəне құрылымдық бөлімшелерінің басшылары
2 Тəуелсіз
орталық мемлекеттік органдардың басшыМемлекеттер лары, олардың орынбасарлары; орталық
Достастығы
атқарушы органдардың жауапты хатшылары
елдерімен
(белгіленген тəртіппен орталық атқарушы
халықаралық органның жауапты хатшысының өкілеттіктері
телефон бай- жүктелген лауазымды адамдар), аппарат
ланысы
басшылары (заңнамаға сəйкес мұндай лауазым болғанда); облыстардың, республикалық
маңызы бар қалалардың, астананың
əкімдері, облыстар, республикалық маңызы
бар қалалардың, астананың əкімдерінің
орынбасарлары (аппарат басшылары)
жəне Қазақстан Республикасы Сыртқы
істер министрлігінің лауазымды адамдары
(Министр, оның орынбасарлары, жауапты
хатшы, комитеттер мен департаменттердің
басшылары, олардың орынбасарлары) жəне
функцияларына халықаралық ұйымдармен
өзара іс-қимыл жасау кіретін орталық
мемлекеттік органдардың құрылымдық
бөлімшелерінің басшылары
»;
реттік нөмірлері 5 жəне 6-жолдары мынадай редакцияда жазылсын:
«

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
№1112

*****

республика ішіндегі
қалааралық
телефон байланысы *

Ескертпе: тауар номенклатурасы ЕАЭО СЭҚ ТН кодымен жəне
(немесе) тауардың атауымен айқындалады.

2018 жылғы 26 желтоқсан

306 3000-нан
көп емес
216 3000-нан
көп емес
306 3000-нан
көп емес
141 3000-нан
көп емес
306 3000-нан
көп емес
186 3000-нан
көп емес
216 3000-нан
көп емес
291 3000-нан
көп емес
321 3000-нан
көп емес
141 3000-нан
көп емес
126 3000-нан
көп емес
216 3000-нан
көп емес
231 3000-нан
көп емес
224 3000-нан
көп емес
35 3000-нан
көп емес
40 3000-нан
көп емес
22 3000-нан
көп емес

»;
Мемлекеттік органдарды телефон байланысымен қамтамасыз
етудің заттай нормаларында:
реттік нөмірлері 1 жəне 2-жолдары мынадай редакцияда жазылсын:
«

№322 Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Отставкадағы судьяға өмір бойғы ай сайынғы
қамтылым төлеу қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы
28 қарашадағы №961 қаулысына өзгерістер
енгізу туралы

»

реттік нөмірі 22-жол мынадай редакцияда жазылсын:»
«

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) мен дизель
отынына арналған акциздер мөлшерлемелерін бекіту жəне
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші
жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018
жылғы 6 сəуірдегі № 173 қаулысына (Қазақстан Республикасының
ПҮАЖ-ы, 2018 ж., № 17-18, 89-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген бензин (авиациялық бензинді
қоспағанда) мен дизель отынына арналған акциздер мөлшерлемелері осы қаулыға қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы 2019 жылғы 1 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға тиіс.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

Облыс
(республикалық
маңызы бар
қала, астана)
əкімінің демалыс
бөлмесі
Облыс
(республикалық
маңызы бар
қала, астана) əкімінің
қабылдау
бөлмесі

жəне олардың облыстардағы,
республикалық маңызы бар
қаладағы, астанадағы** ведомстволарына көлік қызметін көрсету

№331 Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

Бензин (авиациялық бензинді
қоспағанда) (ЕАЭО СЭҚ ТН
коды 2710 12411 02710 12590 0)
Дизель отыны
(ЕАЭО СЭҚ ТН коды 2710
19310 02710 19 480 0)

2019 жылғы 22 мамыр №303 Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

13

Басшының үстелі

1

Қағазға арналған тумба
Ұйымдастыру техникасының
астына қоятын тумба
Жалғамалы мінбе
Кеңселік қабырға жиһазы
Келіссөздер жүргізуге
арналған үстел
Қағазға арналған шкаф
Сырт киімге арналған шкаф
Басшыға арналған кресло
Келушілерге арналған кресло

1
1
1
1
1
1
1
1
12

Облыс (республикалық маңызы
бар қала, астана қаласы) əкімі
орынбасарларының жəне
əкімі аппараты
басшысының демалыс бөлмесі
***
Облыс
(республикалық
маңызы бар
қала, астана)
əкімі орынбасарларының
жəне əкімі аппараты басшысының қабылдау
бөлмесі
Облыс
(республикалық
маңызы бар
қала, астана)
əкімінің аппараты құрылымдық
бөлімшесінің
басшысы

Жұмсақ жиһаз

1 жиынтық
(1 диван, 2
кресло)
Телевизордың астына қоятын
1
тумба
Журнал үстелі
1
Үстел
1
Қағазға арналған тумба
1
Қағазға арналған шкаф
1
Ұйымдастыру техникасының
1
астына қоятын тумба
Сырт киімге арналған шкаф
1
Келушілерге арналған
4
орындық
Кресло
1
Үстел
1
Қағазға арналған тумба
1
Ұйымдастыру техникасының
1
астына қоятын тумба
Жалғамалы мінбе
1
Кеңселік қабырға жиһазы
1
Келіссөздер жүргізуге
1
арналған үстел
Қағазға арналған шкаф
1
Сырт киімге арналған шкаф
1
Кресло
1
Келушілерге арналған кресло
6
Жұмсақ жиһаз
1 жиынтық
(1 диван,
2 кресло)
Телевизордың астына қоятын
1
тумба
Журнал үстелі
1

Үстел
Қағазға арналған тумба
Қағазға арналған шкаф
Ұйымдастыру техникасының
астына қоятын тумба
Сырт киімге арналған шкаф
Келушілерге арналған
орындық
Кресло

1
1
1
1

Жалғамалы үстел
Қағазға арналған тумба
Ұйымдастыру техникасының
астына қоятын тумба
Сырт киімге арналған шкаф
Қағазға арналған шкаф
Келушілерге арналған
орындық
Телевизордың астына қоятын
тумба
Кресло

1
1
1

1
4
1

1
1
4
1
1

»;
реттік нөмірі 18-жолды мынадай редакцияда жазылсын:
«
18 Атқарушы орган- Үстел
1
ның құрылымдық Қағазға арналған тумба
1
бөлімшесінің бас- Қағазға арналған шкаф
1 (2 бірлікке)
шысы, облыс
Сырт киімге арналған
1 (2 бірлікке)
(республикалық
шкаф
маңызы бар қала, Құжаттарға арналған
1 (3 бірлікке)
астана) əкімі
сөрелер
аппаратының,
Келушілерге арналған
1
атқарушы
орындық
органының
Кресло
1
қызметкері
»;
Мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларында:
«Орталық мемлекеттік органдардың облыстардағы, Астана жəне
Алматы қалаларындағы аумақтық органдары» жолдың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«Орталық мемлекеттік органдардың облыстардағы, республикалық
маңызы бар қалалардағы, астанадағы аумақтық органдары»;
«Облыстық бюджеттен, Астана, Алматы қалаларының бюджетінен
қаржыландырылатын жергілікті атқарушы органдар» жолдың атауы
мынадай редакцияда жазылсын:
«Облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қала, астана
бюджетінен қаржыландырылатын жергілікті атқарушы органдар»;
реттік нөмірлері 19, 20, 21 жəне 22-жолдар мынадай редакцияда
жазылсын:
«
19
Облыс (республикалық маңызы бар қала,
шаршы 54
***** астана) əкімінің кабинеті
метр
Облыс (республикалық маңызы бар қала,
шаршы 15
астана) əкімінің демалыс бөлмесі
метр
Облыс (республикалық маңызы бар қала,
шаршы 12
астана) əкімінің қабылдау бөлмесі
метр
20
Облыстың (республикалық маңызы бар
шаршы 36
қаланың, астананың) əкімі орынбасарының метр
(аппарат басшысының) кабинеті
шаршы 12
Облыстың (республикалық маңызы бар
қаланың, астананың) əкімі орынбасарының метр
(аппарат басшысының) демалыс бөлмесі
Облыстың (республикалық маңызы бар
шаршы 10
қаланың, астананың) əкімі орынбасарының метр
(аппарат басшысының) қабылдау бөлмесі
21
Облыстың (республикалық маңызы бар
шаршы 12
қаланың, астананың) əкімі аппаратының
метр
құрылымдық бөлімшесі басшысының
кабинеті
22
Облыс (республикалық маңызы бар қала,
шаршы 7,5
астана) əкімінің аппараты қызметкерінің
метр
кабинеті (1 қызметкерге)
»;
реттік нөмірі 32-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
32

Атқарушы орган басшысының
кабинеті*******
Атқарушы орган басшының
қабылдау бөлмесі

шаршы метр

15

шаршы метр

10

»;
«Облыстық бюджеттен, Астана, Алматы қалаларының бюджеттерінен қаржыландырылатын облыстардың, республикалық маңызы
бар қалалардың, астананың тексеру комиссиялары» жолдың атауы
мынадай редакцияда жазылсын:
«Облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қала, астана
бюджеттерінен қаржыландырылатын облыстардың, республикалық
маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссиялары»;
реттік нөмірлері 38, 39 жəне 40-жолдары мынадай редакцияда
жазылсын:
«
38 Облыстың (республикалық маңызы бар
шар36
қаланың, астананың) тексеру комиссиясы
шы м
төрағасының кабинеті
Облыстың (республикалық маңызы бар
шаршы
12
қаланың, астананың) тексеру комиссиясы
метр
төрағасының демалыс бөлмесі
Облыстың (республикалық маңызы бар
шаршы
10
қаланың, астананың) тексеру комиссиясы
метр
төрағасының қабылдау бөлмесі
39 Облыстың (республикалық маңызы бар
шаршы
20
метр
қаланың, астананың) тексеру комиссиясы
мүшесінің кабинеті
40 Облыстың (республикалық маңызы бар
шаршы 7,5
қаланың, астананың) тексеру комиссиясы
метр
қызметкерінің кабинеті (1 қызметкерге)
»;
Ескертпенің екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Егер мемлекеттік органдардың ғимараттарында қызметтік үйжайларды жоспарлаудың ерекшелігі осы алаңдарды қысқартуға
мүмкіндік бермеген жағдайда, орталық мемлекеттік органдардың
бірінші басшыларының, олардың орынбасарларының, орталық
атқарушы органдардың жауапты хатшыларының (белгіленген
тəртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды адамдардың), аппарат басшыларының
(заңнамаға сəйкес мұндай лауазым болғанда), ведомстволар мен
департаменттер басшыларының, олардың орынбасарларының,
бөлім меңгерушілерінің, аудан, облыстық маңызы бар қалалар, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана əкімдерінің
жəне олардың орынбасарларының қызметтік алаңдарының заттай
нормаларын асыруға жол беріледі.».
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген
тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он
күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу
үшін Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгінің «Республикалық
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
интернет-ресурсында орналастырылуын;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың
1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы
туралы мəліметтердің Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен кейін қолданысқа
енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі Ə.СМАЙЫЛОВ
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2018 жылғы 27 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18050 болып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 18 сәуір

№356

Нұр-Сұлтан қаласы

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай
бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері»
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2014 жылғы
18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мəселелері» Қазақстан Республикасы Қаржы
министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756
болып тіркелген, 2014 жылғы 17 қазанда «Əділет» ақпараттыққұқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен
толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының
Бірыңғай бюджеттік сыныптамасында:
бюджет түсiмдерiнiң сыныптамасында:
4 «Трансферттердің түсімдері» санатында:
01 «Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер» сыныбында:
1 «Облыстық бюджеттерден, республикалық маңынызы бар
қалалардың, астана бюджеттерінен трансферттер» кіші сыныбы
мынадай редакцияда жазылсын:
«1 Облыстық бюджеттерден, республикалық маңызы бар
қалалардың, астана бюджеттерінен трансферттер»;
07 «Астана қаласының бюджетiнен алынатын бюджеттік алу»
ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:
«07 Нұр-Сұлтан қаласының бюджетiнен алынатын бюджеттік
алу»;
бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер» функционалдық
тобында:
1 «Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы жəне басқа органдар» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 123 бюджеттік кіші бағдарламасымен 001
бюджеттік бағдарламасы бар 108 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«108 Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының Кеңсесі
001 Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
123 Ағымдағы əкімшілік шығыстар»;
мынадай мазмұндағы 100 жəне 111 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 008 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«008 Қазақстан Республикасының Тұнғыш Президенті – Елбасы
кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
100 Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы
кітапханасының қызметін қамтамасыз ету
111 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің
күрделі шығыстары»;
мынадай мазмұндағы 100, 101, 105, 109, 114 жəне 119 бюджеттік
бағдарламаларымен толықтырылсын:
«100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві
есебінен іс-шаралар өткізу
101 Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-шаралар
өткізу
105 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық
сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
114 Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты
есебінен соттардың шешімдері бойынша орталық мемлекеттік
органдардың міндеттемелерін орындау
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізу»;
124 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
əкімінің аппараты» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
115 «Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың
міндеттемелерін орындау» бюджеттік бағдарламасы алып тасталсын;
694 «Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің жəне
мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік
бағдарламасы мен 100 «Мемлекет басшысының, ПремьерМинистрдің жəне мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету» бюджеттік кіші
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«001 Мемлекет басшысының, Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті – Елбасының, Премьер-Министрдің жəне
мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
100 Мемлекет басшысының, Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті – Елбасының, Премьер-Министрдің жəне
мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының
қызметін қамтамасыз ету»;
мынадай мазмұндағы 055 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«055 Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін
жаңарту»;
2 «Қаржылық қызмет» кіші функциясында:
217 «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
030 «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық
жүйелерін құру жəне дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 102 бюджеттік кіші бағдарламасымен
толықтырылсын:
«102 Салықтық əкімшілендірудің біріктірілген жүйесі» ақпараттық
жүйесін құру, енгізу жəне дамыту»;
332 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың активтер жəне мемлекеттік сатып алу басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде коммуналдық мүлікті жəне мемлекеттік
сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
3 «Сыртқы саяси қызмет» кіші функциясында:
204 «Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 159 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«159 Қазақстан Республикасы мен Экономикалық ынтымақтастық
жəне даму ұйымының арасындағы ынтымақтастық шеңберінде
Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық жағдайына
зерттеулер жүргізуді қамтамасыз ету»;
мынадай мазмұндағы 159 бюджеттік бағдарламасы бар 213
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«213 Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтiк
қорғау министрлiгi
159 Қазақстан Республикасы мен Экономикалық ынтымақтастық
жəне даму ұйымының арасындағы ынтымақтастық шеңберінде
Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық жағдайына
зерттеулер жүргізуді қамтамасыз ету»;
4 «Iргелi ғылыми зерттеулер» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 131 бюджеттік бағдарламасы бар 210
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«210 Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі
131 Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет
субъектілерін базалық қаржыландыруды қамтамасыз ету»;
5 «Жоспарлау жəне статистикалық қызмет» кіші функциясында:
345 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың стратегиялық жəне бюджеттік жоспарлау басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде экономикалық саясатты, мемлекеттік
жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
9 «Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 100, 102, 103, 104, 110, 111, 123 жəне 124
бюджеттік кіші бағдарламасымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар
209 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«209 Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму
министрлігі
001 Ақпарат жəне қоғамдық даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

100 Ақпарат жəне қоғамдық даму саласындағы уəкілетті
органның қызметін қамтамасыз ету
102 Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз
ету
103 Социологиялық, талдамалық зерттеулер жүргізу жəне
консалтингтік қызметтер көрсету
104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жəне
мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
110 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің
күрделі шығыстары
111 Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму
министрлігінің күрделі шығыстары
123 Ағымдағы əкімшілік шығыстар
124 Қоғамдық сананы жаңғырту саласындағы іс-шараларды
өткізу»;
мынадай мазмұндағы 100 жəне 102 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 002 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«002 Қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру
100 Этносаралық келісімді нығайту бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру
102 Конфессияаралық келісімді нығайту бойынша мемлекеттік
саясатты іске асыру»;
мынадай мазмұндағы 005, 008, 100, 101, 102, 105, 109, 114, 116,
119 жəне 122 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«005 «Конфессияаралық жəне өркениетаралық диалогты дамыту жөніндегі Н. Назарбаев орталығы» КеАҚ жарғылық капиталын
қалыптастыру
008 «Рухани жаңғыру» қазақстандық қоғамдық даму институты»
КеАҚ жарғылық капиталын қалыптастыру
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен
іс-шаралар өткізу
101 Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-шаралар
өткізу
102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер
105 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық
сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
114 Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты
есебінен соттардың шешімдері бойынша орталық мемлекеттік
органдардың міндеттемелерін орындау
116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізу
122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер»;
мынадай мазмұндағы 100, 103, 104, 111 жəне 123 бюджеттік
кіші бағдарлама-ларымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар 210
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«210 Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі
001 Қорғаныс, аэроғарыштық жəне электрондық өнеркəсіп,
ақпараттандыру жəне байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), жұмылдыру даярлығы жəне жұмылдыру
саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру жəне іске асыру,
мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру жəне дамыту,
бірыңғай əскери-техникалық саясатты жəне əскери-техникалық
ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты
қалыптастыру, орналастыру жəне орындау саласындағы басшылық
100 Қорғаныс, аэроғарыш өнеркəсібі жəне электрондық
өнеркəсіп, ақпараттандыру жəне байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), жұмылдыру даярлығы жəне
жұмылдыру саласындағы уəкілетті органның қызметін қамтамасыз
ету, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру жəне дамыту, бірыңғай əскери-техникалық саясатты жəне əскери-техникалық
ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты
қалыптастыру, орналастыру жəне орындау саласындағы басшылық
103 Социологиялық, талдамалық зерттеулер жүргізу жəне
консалтингтік қызметтер көрсету
104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жəне
мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
111 Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің күрделі шығыстары
123 Ағымдағы əкімшілік шығыстар»;
мынадай мазмұндағы 002, 100, 101, 102, 105, 109, 114, 116, 119
жəне 122 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«002 Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық
жүйесін құру
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен
іс-шаралар өткізу
101 Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-шаралар
өткізу
102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер
105 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық
сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
114 Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты
есебінен соттардың шешімдері бойынша орталық мемлекеттік
органдардың міндеттемелерін орындау
116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізу
122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер»;
271 «Облыстың құрылыс басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
061 «Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
337 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық орта сапасы жəне бақылау басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы, еңбек, тұрғын
үй қоры, мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылау, жерлердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы
бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
338 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық
даму істері басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде дін қызметі, жастар жəне ішкі саясат
мəселелері жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
340 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық
ортаны регенерациялау басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде коммуналдық меншік салу саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
341 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс
жəне тұрғын үй саясаты басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде құрылыс жəне тұрғын үй саясаты салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
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343 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың отынэнергетикалық кешені жəне коммуналдық шаруашылық басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Жергiлiктi деңгейде энергетика жəне коммуналдық
шаруашылық салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
344 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сəулет,
қала құрылысы жəне жер қатынастары басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде сəулет, қала құрылысы, жер қатынастарын реттеу салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
369 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дін істері
басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде дін қызметі саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы
бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
475 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік,
ауыл шаруашылығы жəне ветеринария бөлімі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті, ауыл шаруашылығы мен
ветеринарияны дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
490 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары
бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы
бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар 808 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«808 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік,
ауыл шаруашылық, жер қатынастар жəне ветеринария бөлімі
001 Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті, ауыл шаруашылық, жер
қатынастар жəне ветеринария дамыту саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 002, 003, 032, 100, 102, 103, 106, 107, 108,
109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 127 жəне
128 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«002 Ақпараттық жүйелер құру
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен
ұйымдардың күрделі шығыстары
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен
іс-шаралар өткізу
102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер
103 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше
резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалықэкономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ
қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік
жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму
трансферттері
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың
міндеттемелерін орындау
116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін
трансферттер
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізу
121 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси,
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси,
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу
127 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға аудандық маңызы бар қалалардың,
ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
128 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың,
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар 809 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сəулет жəне
қала құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 015, 020, 032, 040, 100, 102, 103, 106, 107,
108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 127
жəне 128 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:

«015 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
020 Ақпараттық жүйелер құру
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен
ұйымдардың күрделі шығыстары
040 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен
іс-шаралар өткізу
102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер
103 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше
резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалықэкономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондайақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік
əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың
міндеттемелерін орындау
116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін
трансферттер
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізу
121 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше
резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа
деңгейлеріне берілетін трансферттер
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси,
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси,
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу
127 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға аудандық маңызы бар қалалардың,
ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
128 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың,
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері»;
02 «Қорғаныс» функционалдық тобында:
1 «Əскери мұқтаждар» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 100 бюджеттік кіші бағдарламасымен 017
бюджеттік бағдарламасы бар 210 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«210 Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі
017 Қорғаныстық-өнеркəсіптік кешен жəне ақпараттық қауіпсіздік
саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
100 Бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру шеңберіндегі
ғылыми зерттеулер»;
мынадай мазмұндағы 018 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«018 Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындауды қамтамасыз ету»;
03 «Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстықатқару қызметі» функционалдық тобында:
1 «Құқық қорғау қызметi» кіші функциясында:
201 «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
076 «Қоғамдық тəртіпті сақтау жəне қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 139 жəне 140 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«139 Маңғыстау облысының облыстық бюджетіне Маңғыстау
облысы ішкі істер органдарының бөліністерін материалдықтехникалық жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
140 Түркістан облысының облыстық бюджетіне қоғамдық тəртіп
пен қауіпсіздік объектілерін салуға берілетін нысаналы даму
трансферттері»;
271 «Облыстың құрылыс басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
053 «Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік объектілерін салу»
бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
352 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
004 «Астана қаласында нашақорлықтың жəне есірткі бизнесінің
алдын алу жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«004 Нұр-Сұлтан қаласында нашақорлықтың жəне есірткі
бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер»;
мынадай мазмұндағы 066 бюджеттік бағдарламасы бар 809
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
066 Қоғамдық тəртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу»;
4 «Заңды жəне құқықтық тəртiптi қамтамасыз ету жөніндегі
қызмет» кіші функциясында:
502 «Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
015 «Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің
жедел жүйесін құру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 104 бюджеттік кіші бағдарламасымен
толықтырылсын:
«104 «Электрондық іс» ақпараттық жүйесін құру»;
9 «Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік саласындағы басқа да
қызметтер» кіші функциясында:
221 «Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгi» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
047 «Мемлекет мүдделерін білдіру жəне қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау жəне жер
қойнауын пайдалануға келісімшарттар жəне инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«047 Төреліктерде, шетелдік төреліктерде, шетелдік мемлекеттік
жəне сот органдарында, сондай-ақ төрелікке жəне сотқа дейінгі
дауларды реттеу процесінде мемлекеттің мүдделерін қорғау жəне
білдіру, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қатысуымен шетелде
өткізілетін сот немесе төрелік талқылаулардың перспективаларын бағалау»;
мынадай мазмұндағы 021 бюджеттік бағдарламасы бар 809
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
(Жалғасы 15-бетте)
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«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз
ету»;
04 «Бiлiм беру» функционалдық тобында:
1 «Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту» кіші функциясында:
471 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене
шынықтыру жəне спорт бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 045 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«045 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік
білім беру тапсырыстарын іске асыруға аудандық маңызы бар
қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 037 бюджеттік бағдарламасы бар 809
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
037 Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту объектілерін салу жəне
реконструкциялау»;
2 «Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру» кіші
функциясында:
225 «Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімішісі бойынша:
099 «Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету»
бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 111 жəне 124 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«111 Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары
124 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қалалардың, астана бюджеттеріне бастауыш, негізгі жəне жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдері мен педагогпсихологтарының еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттер»;
261 «Облыстың білім басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың
əкімішісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 078 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«078 Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне
бастауыш, негізгі жəне жалпы орта білім беру ұйымдарының
мұғалімдері мен педагог-психологтарының еңбегіне ақы төлеуді
ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 022 бюджеттік бағдарламасы бар 809 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
022 Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру
объектілерін салу жəне реконструкциялау
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
4 «Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру»
кіші функциясында:
225 «Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
203 «Техникалық жəне кəсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз
ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 116 бюджеттік кіші бағдарламасымен
толықтырылсын:
«116 «Жас маман» жобасы шеңберінде колледждерді жаңғырту»;
5 «Мамандарды қайта даярлау жəне біліктіліктерін арттыру»
кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 138 бюджеттік бағдарламасы бар 209
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«209 Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму
министрлігі
138 Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету»;
мынадай мазмұндағы 005 жəне 138 бюджеттік бағдарламалары
бар 210 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«210 Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі
005 Ғарыш саласындағы кадрларды қайта даярлау жəне
олардың біліктілігін арттыру
138 Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету»;
261 «Облыстың білім басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
052 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру,
даярлау жəне қайта даярлау» бюджеттік бағдарламасының атауы
мынадай редакцияда жазылсын:
«052 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау жəне қайта даярлау»;
360 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім
басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
038 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру,
даярлау жəне қайта даярлау» бюджеттік бағдарламасының атауы
мынадай редакцияда жазылсын:
«038 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау жəне қайта даярлау»;
6 «Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейін бiлiм беру» кіші
функциясында:
225 «Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
204 «Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 117 жəне 118 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«117 Əлеуметтік студенттік несиені іске асыру
118 Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын қазақ ұлтының өкілдерін (диаспора) оқыту үшін стипендиялық
бағдарламалар»;
9 «Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер» кіші функциясында:
240 «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 045 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«045 Туризм саласында кадрларды даярлау үшін білім беру
қызметін ұйымдастыру бойынша қызметтер»;
мынадай мазмұндағы 068 бюджеттік бағдарламасы бар бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«313 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрландыру басқармасы
068 Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламасымен 021 бюджеттік бағдарламасы бар 329 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«329 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың отбасы,
балалар жəне жастар істері жөніндегі басқармасы»
021 Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-аналарының
қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 027 бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«027 Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны
үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге
арналған төлемдер»;
471 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене
шынықтыру жəне спорт бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламасы
бар 046 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«046 Əдістемелік жұмыс
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
05 «Денсаулық сақтау» функционалдық тобында:
2 «Халықтың денсаулығын қорғау» кіші функциясында:
226 «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
053 «Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету
жəне денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
117 «Алматы облысының жəне Алматы қаласының бюджетіне
сейсмикалық күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі
жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«117 Алматы облысының облыстық бюджетіне сейсмикалық
күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»;

06 «Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру» функционалдық тобында:
1 «Əлеуметтiк қамсыздандыру» кіші функциясында:
329 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың отбасы,
балалар жəне жастар істері жөніндегі басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
015 «Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған
балаларды əлеуметтік қамсыздандыру» бюджеттік бағдарламасы
бойынша:
мынадай мазмұндағы 102 жəне 104 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«102 Кəмелетке толмаған балалар үшін баспана
104 Патронат тəрбиешілерге берілген баланы (балаларды)
асырап бағу»;
2 «Əлеуметтiк көмек» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 068 бюджеттік бағдарламасы бар 809
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
068 Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық
қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру
түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын əлеуметтік қолдау»;
9 «Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер» кіші функциясында:
213 «Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтiк
қорғау министрлiгi» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
068 «Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасын іске асыру» бюджеттік бағдарламасының атауы
мынадай редакцияда жазылсын:
«068 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасын іске асыру»;
101 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасын іске асыру шеңберінде ағымдағы ісшараларды өткізу» бюджеттік кіші бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«101 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасын іске асыру шеңберінде ағымдағы іс-шараларды
өткізу»;
256 «Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне əлеуметтік
бағдарламалар басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі
бойынша:
019 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға
бағытталған, ағымдағы іс-шараларды іске асыру» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«019 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын дамытуға бағытталған,
ағымдағы іс-шараларды іске асыру»;
037 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға
бағытталған, іс-шараларын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай
редакцияда жазылсын:
«037 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын дамытуға бағытталған
іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»;
265 «Облыстың кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп басқармасы»
бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
009 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу
үшін бюджеттік кредиттер беру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«009 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу үшін
бюджеттік кредиттер беру»;
018 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«018 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту»;
266 «Облыстың кəсіпкерлік жəне индустриалдық-инновациялық
даму басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
006 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу
үшін бюджеттік кредиттер беру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«006 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу үшін
бюджеттік кредиттер беру»;
013 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«013 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту»;
275 «Облыстың кəсіпкерлік басқармасы», 278 «Облыстың
кəсіпкерлік жəне сауда басқармасы» жəне 289 «Облыстың
кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы» бюджеттік бағдарламалар
əкімшілері бойынша:
013 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу
үшін бюджеттік кредиттер беру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«013 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу үшін
бюджеттік кредиттер беру»;
014 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«014 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту»;
326 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кəсіпкерлік
жəне инвестициялар басқармасы» бюджеттік бағдарламалар
əкімшісі бойынша:
031 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«031 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту»;
355 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен
қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде халық үшін облыстың жұмыспен
қамтуды қамтамасыз ету жəне əлеуметтік бағдарламаларды іске
асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
393 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кəсіпкерлік жəне индустриалды-инновациялық даму басқармасы»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
022 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«022 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту»;
451 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту
жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 041 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«041 Əлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу жəне реконструкциялау»;
701 «Облыстың кəсіпкерлік, сауда жəне туризм басқармасы»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
013 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу
үшін бюджеттік кредиттер беру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«013 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу үшін
бюджеттік кредиттер беру»;
719 «Облыстың ветеринария басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
037 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу
үшін бюджеттік кредиттер беру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«037 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу үшін
бюджеттік кредиттер беру»;

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 050 бюджеттік бағдарламасы бар 809 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
050 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын
қамтамасыз етуге жəне өмір сүру сапасын жақсарту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
07 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық
тобында:
1 «Тұрғын үй шаруашылығы» кіші функциясында:
123 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл,
ауылдық округ əкімінің аппараты» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
027 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«027 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру»;
249 «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық
даму министрлігі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 227 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«011 Маңғыстау облысының облыстық бюджетіне Жаңаөзен
қаласы тұрғындарын көшіру үшін Ақтау қаласында тұрғын үйлерді
сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
227 Қарағанды облысының бюджетіне бұзылу аймақтарынан
тұрғындарды көшіру үшін тұрғын үйлер мен жатақханалар
құрылысына берілетін нысаналы даму трансферттері»;
228 «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде
іс-шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 102 бюджеттік кіші бағдарламасымен
толықтырылсын:
«102 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қалалардың, астана бюджеттеріне аз қамтылған көп балалы
отбасыларға коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып
алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»;
253 «Облыстың денсаулық сақтау басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
047 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«047 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу»;
254 «Облыстың табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
007 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«007 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу»;
042 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін абаттандыру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«042 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін абаттандыру»;
255 «Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
044 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«044 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу»;
256 «Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне əлеуметтік
бағдарламалар басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
043 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«043 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу»;
259 «Облыстың архивтер жəне құжаттама басқармасы»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
042 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«042 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу»;
261 «Облыстың білім басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
064 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«064 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу»;
262 «Облыстың мəдениет басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
016 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«016 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу»;
268 «Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары
басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
024 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«024 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу»;
271 «Облыстың құрылыс басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 140 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«140 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне аз қамтылған көп балалы отбасыларға коммуналдық
тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алуға берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
273 «Облыстың мəдениет, архивтер жəне құжаттама басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
016 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«016 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу»;
279 «Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 033 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«033 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне Жаңаөзен қаласы тұрғындарын көшіру үшін Ақтау
қаласында тұрғын үйлерді сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
045 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«045 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру»;
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мынадай мазмұндағы 082 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«082 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне тұрғын үй қарыздарын беру үшін «Қазақстанның
Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ны кредиттеуге кредит беру»;
283 «Облыстың жастар саясаты мəселелерi жөніндегі
басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
024 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«024 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу»;
мынадай мазмұндағы 082 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«082 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне тұрғын үй қарыздарын беру үшін «Қазақстанның
Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ны кредиттеуге кредит беру»;
285 «Облыстың дене шынықтыру жəне спорт басқармасы»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
010 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«010 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу»;
286 «Облыстың туризм жəне сыртқы байланыстар басқармасы»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
043 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«043 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу»;
288 «Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 063 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«063 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне бұзылу аймақтарынан тұрғындарды көшіру үшін тұрғын
үйлер мен жатақханалар құрылысына берілетін нысаналы даму
трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 097 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«097 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне аз қамтылған көп балалы отбасыларға коммуналдық тұрғын
үй қорының тұрғын үйін сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер»;
289 «Облыстың кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
043 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«043 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу»;
314 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жайлы
қалалық орта басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
023 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу,
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту,
жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«023 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған
жатақханаларды салу, салып бітіру»;
090 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«090 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу»;
098 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып
алу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
315 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жасыл
экономика басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
038 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«038 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу»;
316 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энерготиімділік жəне инфрақұрылымдық даму басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
035 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«035 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу»;
317 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық
мобилділік басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
012 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«012 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу»;
322 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық
денсаулық басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
037 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«037 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу»;
323 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың спорт
басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
034 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«034 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу»;
327 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік əл-ауқат басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
031 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«031 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу»;
329 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың отбасы,
балалар жəне жастар істері жөніндегі басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
024 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«024 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу»;
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333 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту жəне əлеуметтік қорғау басқармасы», 335 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік жəне жол-көлік
инфрақұрылымын дамыту басқармасы» жəне 339 «Республикалық
маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау
басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері бойынша:
047 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«047 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін жөндеу»;
340 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық
ортаны регенерациялау басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
023 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу,
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға
арналған жатақханаларды салу, салып бітіру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«023 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған
жатақханаларды салу, салып бітіру»;
090 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«090 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу»;
341 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс
жəне тұрғын үй саясаты басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
023 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу,
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға
арналған жатақханаларды салу, салып бітіру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«023 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған
жатақханаларды салу, салып бітіру»;
090 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«090 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу»;
098 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып
алу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
342 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет
жəне спорт басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
047 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«047 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін жөндеу»;
347 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет
жəне архивтер басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
033 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«033 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін жөндеу»;
348 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшілері бойынша:
012 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«012 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу»;
353 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық сақтау басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
037 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«037 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу»;
354 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшілері бойынша:
038 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«038 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу»;
355 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен
қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
031 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«031 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу»;
360 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім
басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
035 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«035 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу»;
361 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет
басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
033 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«033 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін жөндеу»;
371 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика жəне коммуналдық шаруашылық басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
035 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«035 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу»;
373 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс
басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
023 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу,
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«023 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған
жатақханаларды салу, салып бітіру»;
090 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті

дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«090 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу»;
098 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып
алу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
380 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың туризм
басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
033 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«033 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін жөндеу»;
381 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене
шынықтыру жəне спорт басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
034 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«034 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу»;
399 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың туризм
жəне сыртқы байланыстар басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
033 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін
жөндеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«033 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың объектілерін жөндеу»;
451 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен
қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі», 455 «Ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі» жəне 457 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
мəдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру жəне спорт бөлімі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері бойынша:
024 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«024 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу»;
458 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль
жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
041 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«041 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру»;
мынадай мазмұндағы 083 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«083 Тұрғын үй қарыздарын беру үшін «Қазақстанның Тұрғын
үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ны кредиттеу»;
464 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
026 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«026 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу»;
465 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру жəне спорт бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
009 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«009 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу»;
466 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, қала
құрылысы жəне құрылыс бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
072 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу,
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«072 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған
жатақханаларды салу, салып бітіру»;
074 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту жəне/немесе салу»
бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«074 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту жəне/немесе салу»;
090 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«090 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу»;
091 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде іске асырып жатқан жобалар
үшін жабдықтар сатып алу» бюджеттік бағдарламасының атауы
мынадай редакцияда жазылсын:
«091 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде іске асырып жатқан жобалар үшін
жабдықтар сатып алу»;
098 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып
алу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
467 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс
бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
022 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық
инфрақұрылымдардың дамуы» бюджеттік бағдарламасының атауы
мынадай редакцияда жазылсын:
«022 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық
инфрақұрылымдардың дамуы»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 063 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«063 Бұзылу аймақтарынан тұрғындарды көшіру үшін тұрғын
үйлер мен жатақханалар құрылысын салу
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
072 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу,
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«072 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған
жатақханаларды салу, салып бітіру»;
074 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту жəне/немесе салу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«074 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек»
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мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту жəне/немесе салу»;
090 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«090 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу»;
091 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде іске асырып жатқан жобалар
үшін жабдықтар сатып алу» бюджеттік бағдарламасының атауы
мынадай редакцияда жазылсын:
«091 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде іске асырып жатқан жобалар үшін
жабдықтар сатып алу»;
098 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып
алу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
471 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене
шынықтыру жəне спорт бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
026 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«026 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу»;
472 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс,
сəулет жəне қала құрылысы бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
072 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу,
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту,
жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«072 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған
жатақханаларды салу, салып бітіру»;
074 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту жəне/немесе салу»
бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«074 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту жəне/немесе салу»;
090 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«090 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу»;
091 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде іске асырып жатқан жобалар
үшін жабдықтар сатып алу» бюджеттік бағдарламасының атауы
мынадай редакцияда жазылсын:
«091 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде іске асырып жатқан жобалар үшін
жабдықтар сатып алу»;
098 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып
алу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
478 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат,
мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
024 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«024 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу»;
041 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«041 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру»;
479 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 083 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«083 Тұрғын үй қарыздарын беру үшін «Қазақстанның Тұрғын
үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ны кредиттеу»;
483 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
011 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«011 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру»;
051 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту жəне/немесе салу»
бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«051 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту жəне/немесе салу»;
052 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық
инфрақұрылымдардың дамуы» бюджеттік бағдарламасының атауы
мынадай редакцияда жазылсын:
«052 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдардың дамуы»;
053 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу,
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«053 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған
жатақханаларды салу, салып бітіру»;
090 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«090 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу»;
091 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде іске асырып жатқан жобалар
үшін жабдықтар сатып алу» бюджеттік бағдарламасының атауы
мынадай редакцияда жазылсын:
«091 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде іске асырып жатқан жобалар үшін
жабдықтар сатып алу»;
098 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып
алу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
485 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар
көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:

004 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«004 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру»;
487 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
041 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«041 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру»;
мынадай мазмұндағы 083 бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«083 Тұрғын үй қарыздарын беру үшін «Қазақстанның Тұрғын
үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ны кредиттеу»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 098 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«098 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
492 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
041 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«041 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 098 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«098 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
495 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет,
құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
030 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық
инфрақұрылымдарды дамыту» бюджеттік бағдарламасының атауы
мынадай редакцияда жазылсын:
«030 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту»;
042 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«042 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру»;
072 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу,
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту,
жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«072 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған
жатақханаларды салу, салып бітіру»;
073 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде ауылдық елді мекендерді дамыту
шеңберінде объектілерді салу жəне реконструкциялау» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«073 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде ауылдық елді мекендерді дамыту
шеңберінде объектілерді салу жəне реконструкциялау»;
074 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту жəне/немесе салу»
бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«074 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту жəне/немесе салу»;
090 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«090 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу»;
091 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде іске асырып жатқан жобалар
үшін жабдықтар сатып алу» бюджеттік бағдарламасының атауы
мынадай редакцияда жазылсын:
«091 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде іске асырып жатқан жобалар үшін
жабдықтар сатып алу»;
098 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып
алу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
496 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй
инспекциясы жəне коммуналдық шаруашылық бөлімі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
041 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«041 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру»;
497 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
041 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«041 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 098 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«098 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
700 «Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта жəне
су ресурстары басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
042 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық
елді мекендердің объектілерін абаттандыру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«042 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін абаттандыру»;
719 «Облыстың ветеринария басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
044 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«044 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу»;
738 «Облыстың отбасы, балалар жəне жастар істері жөніндегі
басқармасы», 801 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
жұмыспен қамту, əлеуметтік бағдарламалар жəне азаматтық хал
актілерін тіркеу бөлімі» жəне 802 «Ауданның (облыстық маңызы бар
қаланың) мəдениет, дене шынықтыру жəне спорт бөлімі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
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024 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«024 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламасымен 016 бюджеттік бағдарламасы бар 808 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«808 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік,
ауыл шаруашылық, жер қатынастар жəне ветеринария бөлімі
016 Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 002, 003, 004, 005, 006 жəне 031
бюджеттік бағдарламалары бар 809 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
002 Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою,
соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою жəне осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру
003 Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
004 Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
005 Авариялық жəне ескі тұрғын үйлерді бұзу
006 Қазақстан Республикасының сейсмоқауіпті өңірлерінде
орналасқан тұрғын үйлердің сейсмотұрақтылығын қолдауға бағытталған іс-шаралар
031 Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 033 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«033 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,
дамыту жəне (немесе) жайластыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011, 015 жəне 034 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 035 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«035 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне
(немесе) салу, реконструкциялау
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін
кредиттер есебінен»;
мынадай мазмұндағы 041 жəне 049 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«041 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу жəне абаттандыру
049 Көп пəтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу»;
мынадай мазмұндағы 013 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 053 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«053 Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструкция жəне құрылыс үшін кредит беру
013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 054, 072, 074, 090, 091 жəне 098 бюджеттік
бағдарламаларымен толықтырылсын:
«054 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне
жəрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің
жарғылық капиталын ұлғайту
072 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған
жатақханаларды салу, салып бітіру
074 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек»
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту жəне/немесе салу
090 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу
091 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде іске асырып жатқан жобалар үшін
жабдықтар сатып алу
098 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу»;
2 «Коммуналдық шаруашылық» кіші функциясында:
241 «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
042 «Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қалалардың, астананың бюджеттеріне жылумен жабдықтау
жүйелерін реконструкциялау жəне құрылыс үшін кредит беру»
бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«042 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қалалардың, астана бюджеттеріне жылумен жабдықтау жүйелерін
реконструкциялау жəне құрылыс үшін кредит беру»;
279 «Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
038 «Коммуналдық шаруашылығын дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
804 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тəрбиесі,
спорт жəне туризм бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері
бойынша:
009 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу» бюджеттік бағдарламасының
атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«009 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді
мекендердің объектілерін жөндеу»;
мынадай мазмұндағы 011, 012, 026, 027 жəне 028 бюджеттік
бағдарламалары бар 809 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
011 Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету
012 Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық
меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
027 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық
меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
028 Развитие коммунального хозяйства»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 029 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«029 Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 048 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«048 Қаланы жəне елді мекендерді абаттандыруды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 058 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
3 «Елді-мекендерді көркейту» кіші функциясында:
314 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жайлы
қалалық орта басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
007 «Қаланы абаттандыру мен көгалдандыру» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«007 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру»;
мынадай мазмұндағы 007, 016, 017 жəне 018 бюджеттік бағдарламалары бар 809 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен
толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
007 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
017 Жерлеу орындарын ұстау жəне туыстары жоқ адамдарды
жерлеу
018 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру»;
08 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк» функционалдық тобында:
1 «Мəдениет саласындағы қызмет» кіші функциясында:
240 «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімішісі бойынша:

033 «Мəдениет жəне өнер саласындағы бəсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мəдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау жəне мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 118 бюджеттік кіші бағдарламасымен
толықтырылсын:
«118 Ұлттық фильмдерді қолдау жəне ілгерілету бойынша
жұмыстарды ұйымдастыру»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар 312 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«312 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет,
тілдерді дамыту жəне архивтер басқармасы
001 Жергiлiктi деңгейде мəдениет, тілдерді дамыту жəне архивтер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 002 бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«002 Ақпараттық жүйелер құру»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 003 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«003 Мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан халқының басқа да
тiлдерін дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 004 бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«004 Мемлекет қайраткерлерін мəңгі есте сақтау»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 005 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«005 Тарихи-мəдени мұраны сақтауды жəне оған қолжетімділікті
қамтамасыз ету
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 006 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«006 Мəдени-демалыс жұмысын қолдау
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 007 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«007 Театр жəне музыка өнерін қолдау
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 010 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«010 Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 020 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«011 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
020 Мəдениет саласындағы жергілікті маңызы бар əлеуметтік
маңызды іс-шараларды іске асыру»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 032 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен
ұйымдардың күрделі шығыстары
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 За счет средств местного бюджета»;
мынадай мазмұндағы 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123
жəне 124 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві
есебінен іс-шаралар өткізу
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше
резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 есебінен іс-шаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалықэкономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондайақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік
əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізу
115 Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың
міндеттемелерін орындау
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізу
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси,
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси,
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;
мынадай мазмұндағы 009 бюджеттік бағдарламасымен 809
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
009 Мəдениет объектілерін дамыту»;
2 «Спорт» кіші функциясында:
240 «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
036 «Жоғары жетістіктер спортын дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 111 бюджеттік кіші бағдарламасымен
толықтырылсын:
«111 Спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі
шығыстары»;
мынадай мазмұндағы 008 бюджеттік бағдарламасымен 809
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
008 Cпорт объектілерін дамыту»;
3 «Ақпараттық кеңiстiк» кіші функциясында:
121 «Республикалық маңызы бар қала, астана əкімінің аппараты» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша 009
«Мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан халқының басқа да тiлдерін
дамыту» бюджеттік бағдарламасының атауына орыс тілінде өзгеріс
енгізілді, мемлекеттік тілдегі мəтін өзгермейді;
мынадай мазмұндағы 100, 101 жəне 102 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 003 бюджеттік бағдарламасы бар 209 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«209 Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму
министрлігі
003 Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу
100 Мемлекеттік ақпараттық тапсырысты орналастыру
101 Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру»
102 Мемлекеттік ақпараттық саясат шеңберінде ұлттық телерадио хабарлар тарату операторының ақпарат тарауын қамтамасыз
ету»;
мынадай мазмұндағы 004 жəне 006 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«004 Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара
қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету
006 Ақпараттық кеңістікті мониторингтеу»;
259 «Облыстың архивтер жəне құжаттама басқармасы»
бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде архив ісін басқару жөніндегі
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 008 бюджеттік бағдарламасы бар 312 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«312 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет,
тілдерді дамыту жəне архивтер басқармасы
008 Қалалық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 009 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«009 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші

бағдарламаларымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар 313 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«313 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрландыру басқармасы
001 Жергілікті деңгейде цифрландыру саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 002, 009, 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118,
119, 123 жəне 024 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«002 Ақпараттық жүйелер құру
009 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен
іс-шаралар өткізу
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше
резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған
резерві есебінен іс-шаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалықэкономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондайақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік
əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу
109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізу
115 Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың
міндеттемелерін орындау
118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен
іс-шаралар өткізу
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси,
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы
шығыстарға іс-шаралар өткізу
124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси,
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;
325 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық
даму басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
005 «Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
346 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тілдерді дамыту жəне мұрағат ісі басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту жəне мұрағат
істері саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
363 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тілдерді
дамыту басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
4 «Туризм» кіші функциясында:
240 «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
043 «Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық
жəне ішкі нарықта ілгерілету» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 101 бюджеттік кіші бағдарламасымен
толықтырылсын:
«101 Мəдениет, туризм жəне киноиндустрия объектілерін салу»;
мынадай мазмұндағы 015 бюджеттік бағдарламасымен 808
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«808 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік,
ауыл шаруашылық, жер қатынастар жəне ветеринария бөлімі
015 Туристік қызметті реттеу»;
мынадай мазмұндағы 023 бюджеттік бағдарламасымен 809
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
023 Туризм объектілерін дамыту»;
9 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңiстiктi
ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 007 бюджеттік бағдарламасымен 209
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«209 Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму
министрлігі
007 Мемлекеттік жастар жəне отбасы саясатын іске асыру»;
240 «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 046 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«046 Қолданбалы ғылыми зерттеулер»;
342 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет
жəне спорт басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
001 «Жергiлiктi деңгейде мəдениет жəне спорт саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
347 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет
жəне архивтер басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде мəдениет жəне архивтер саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
362 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік,ішкі саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
377 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жастар
саясаты мəселелері басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде жастар саясаты мəселелері бойынша
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
744 «Облыстың ақпараттандыру жəне сыртқы байланыстар
басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Жергiлiктi деңгейде ақпаратандыру жəне сыртқы байланыстар саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
004 «Ақпараттандыру саласында қызметтерді іске асыру»
бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
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«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
803 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат жəне
дін істері бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту жəне
азаматтардың əлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
09 «Отын-энергетика кешенi жəне жер қойнауын пайдалану»
функционалдық тобында:
1 «Отын жəне энергетика» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 019 бюджеттік бағдарламасы бар 809 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
019 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
9 «Отын-энергетика кешені жəне жер қойнауын пайдалану
саласындағы өзге де қызметтер» кіші функциясында:
241 «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
003 «Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қалалардың, астананың бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«003 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қалалардың, астана бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»;
249 «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық
даму министрлігі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 017 жəне 018 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«017 Инфрақұрылымды дамытуға бағытталған жобаларды кредиттеу үшін кейіннен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның жарғылық
капиталын ұлғайта отырып, «Бəйтерек» ұлттық басқарушы
холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту
018 «Сарыарқа» магистральдық газ құбыры» жобасын қаржыландыруды қамтамасыз ету үшін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ны
кейіннен кредиттеумен «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі»
АҚ-ны кредиттеу»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 036 бюджеттік бағдарламасы бар 809 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
036 Газ тасымалдау жүйесін дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
10 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын
табиғи аумақтар, қоршаған ортаны жəне жануарлар дүниесін
қорғау, жер қатынастары» функционалдық тобында:
1 «Ауыл шаруашылығы» кіші функциясында:
255 «Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
037 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу
үшін бюджеттік кредиттер беру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«037 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу үшін
бюджеттік кредиттер беру»;
060 «Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара
кепілдендіру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«060 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру»;
061 «Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағадарламасы шеңберінде микроқаржы ұйымдарының
операциялық шығындарын субсидиялау» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«061 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде микроқаржы ұйымдарының операциялық
шығындарын субсидиялау»;
071 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«071 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту»;
326 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кəсіпкерлік
жəне инвестициялар басқармасы», 334 «Республикалық маңызы
бар қаланың, астананың инвестициялар жəне кəсіпкерлікті дамыту басқармасы» жəне 349 «Республикалық маңызы бар қаланың,
астананың ауыл шаруашылығы жəне ветеринария басқармасы»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері бойынша:
071 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«071 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту»;
741 «Облыстың ауыл шаруашылығы жəне жер қатынастары
басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
037 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу
үшін бюджеттік кредиттер беру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«037 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу үшін
бюджеттік кредиттер беру»;
060 «Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттер бойынша ішінара
кепілдендіру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«060 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде микрокредиттер бойынша ішінара
кепілдендіру»;
061 «Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағадарламасы шеңберінде микроқаржы ұйымдарының
операциялық шығындарын субсидиялау» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«061 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде микроқаржы ұйымдарының операциялық
шығындарын субсидиялау»;
806 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, жер қатынастары жəне кəсіпкерлік бөлімі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
011 «Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу» бюджеттік бағдарламасының атауы
мынадай редакцияда жазылсын:
«011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу»;
мынадай мазмұндағы 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011 жəне 047
бюджеттік бағдарламалары бар 808 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«808 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік,
ауыл шаруашылық, жер қатынастар жəне ветеринария бөлімі
005 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс
істеуін қамтамасыз ету
006 Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды жəне жоюды
ұйымдастыру
008 Алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
009 Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу
010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сəйкестендіру жөніндегі
іс-шараларды өткізу
011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
047 Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп
төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) жəне қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан
алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу»;
мынадай мазмұндағы 010 бюджеттік бағдарламасы бар 809
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
010 Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту»;
2 «Су шаруашылығы» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 069 бюджеттік бағдарламасы бар 458 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
(Жалғасы 18-бетте)
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«458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль
жолдары бөлімі
069 Жерүсті су ресурстарын ұлғайту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
3 «Орман шаруашылығы» кіші функциясында:
212 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша 256 «Орман
ресурстары мен жануарлар əлемін сақтау мен дамытуды
басқару, қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша 107 «Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қалалардың, астана бюджеттеріне орман шаруашылығы жəне
ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың ауылдық жерде жұмыс
істейтін азаматтық қызметшілерінің лауазымдық айлықақыларын
көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік
кіші бағдарламасының атауына орыс тілінде өзгеріс енгізілді,
мемлекеттік тілдегі мəтін өзгермейді;
4 «Балық шаруашылығы» кіші функциясында:
742 «Облыстың балық шаруашылығы басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Облыс аумағында балық шаруашылығы саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
5 «Қоршаған ортаны қорғау» кіші функциясында:
271 «Облыстың құрылыс басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
022 «Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
336 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған
ортаны қорғау жəне табиғатты пайдалану басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
700 «Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта жəне
су ресурстары басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
022 «Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
6 «Жер қатынастары» кіші функциясында:
391 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жердiң
пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын
бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
463 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
039 «Ақмола облысының бюджетіне Астана қаласының жасыл
желекті аймағын құру үшін мəжбүрлеп оқшаулаған кезде жер пайдаланушылар немесе жер телімдерінің иелеріне шығындарды
өтеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда
жазылсын:
«039 Ақмола облысының бюджетіне Нұр-Сұлтан қаласының жасыл желекті аймағын құру үшін мəжбүрлеп оқшаулаған кезде жер
пайдаланушылар немесе жер телімдерінің иелеріне шығындарды
өтеу»;
806 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, жер қатынастары жəне кəсіпкерлік бөлімі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
039 «Ақмола облысының бюджетіне Астана қаласының жасыл
желекті аймағын құру үшін мəжбүрлеп оқшаулаған кезде жер пайдаланушылар немесе жер телімдерінің иелеріне шығындарды
өтеу» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда
жазылсын:
«039 Ақмола облысының бюджетіне Нұр-Сұлтан қаласының жасыл желекті аймағын құру үшін мəжбүрлеп оқшаулаған кезде жер
пайдаланушылар немесе жер телімдерінің иелеріне шығындарды
өтеу»;
мынадай мазмұндағы 004, 012, 013, 014 жəне 039 бюджеттік
бағдарламалары бар 808 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«808 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік,
ауыл шаруашылық, жер қатынастар жəне ветеринария бөлімі
004 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
012 Ауыл шаруашылығы алқаптарын бiр түрден екiншiсiне ауыстыру жөнiндегi жұмыстар
013 Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру
014 Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар
қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру
039 Нұр-Сұлтан қаласының жасыл желекті аймағын құру үшін
мəжбүрлеп оқшаулаған кезде жер пайдаланушылар немесе жер
телімдерінің иелеріне шығындарды өтеу»;
9 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны
қорғау жəне жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер»
кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 013 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 017 бюджеттік бағдарламасы бар 808 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«808 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік,
ауыл шаруашылық, жер қатынастар жəне ветеринария бөлімі
017 Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін
бюджеттік кредиттер
013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 099 бюджеттік бағдарламасы бар 809
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«099 Мамандарға əлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру»;
мынадай мазмұндағы 052 бюджеттік бағдарламасы бар 809
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
052 Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау»;
11 «Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі»
функционалдық тобында:
1 «Өнеркəсiп» кіші функциясында:
249 «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық
даму министрлігі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
242 «Қазақстандық өндірістің жеңіл автокөлігін сатып алушы –
жеке тұлғаларды кредиттеу үшін, сондай-ақ қазақстандық өндірістің
ауыл шаруашылығы техникасын қоспағанда, автокөлік құралдарын
жəне арнайы мақсаттағы автотехниканы лизингке сатып алатын
заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлерді лизингтік қаржыландыру
үшін екінші деңгейдегі банктерді шартты қаржыландыру
арқылы отандық автомобиль өндірушілерді қаржыландыру
үшін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ кейіннен кредиттеумен
«Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредиттеу» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«242 Қазақстандық өндірістің жеңіл автокөлігін сатып алушы –
жеке тұлғаларды кредиттеу үшін, сондай-ақ қазақстандық өндірістің
ауыл шаруашылығы техникасын қоспағанда, автокөлік құралдарын
жəне арнайы мақсаттағы автотехниканы лизингке сатып алатын
заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлерді лизингтік қаржыландыру
үшін екінші деңгейдегі банктерді шартты қаржыландыру
арқылы отандық автомобиль өндірушілерді қаржыландыру
үшін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ны кейіннен кредиттеумен
«Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ны кредиттеу»;
243 «Автобустар, тракторлар жəне комбайндарды лизингке
жүзеге асыру бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ арқылы
«БРК-Лизинг» АҚ-ның жарғылық капиталын одан əрі ұлғайтумен
«Бəйтерек» Ұлттық басқару холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын
ұлғайту» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«243 Автобустар, тракторлар жəне комбайндарды лизингке
жүзеге асыру бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ арқылы
«БРК-Лизинг» АҚ-ның жарғылық капиталын одан əрі ұлғайтумен
«Бəйтерек» ұлттық басқару холдингі» АҚ жарғылық капиталын
ұлғайту»;
2 «Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі» кіші функциясында:

365 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сəулет
жəне қала құрылысы басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
006 «Астана қаласының қала маңы аймағы аумағының қала
құрылысын жоспарлау кешендік схемасын əзірлеу» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«006 Нұр-Сұлтан қаласының қала маңы аймағы аумағының қала
құрылысын жоспарлау кешендік схемасын əзірлеу»;
мынадай мазмұндағы 013 бюджеттік бағдарламасы бар 809
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
013 Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді
схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың,
кенттердің жəне өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын əзірлеу»;
12 «Көлiк жəне коммуникация» функционалдық тобында:
1 «Автомобиль көлiгi» кіші функциясында:
268 «Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары
басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
003 «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету»
бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
025 «Облыстық автомобиль жолдарын жəне елді-мекендердің
көшелерін күрделі жəне орташа жөндеу» бюджеттік бағдарламасы
бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
335 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік
жəне жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Жергілікті деңгейде автомобиль жолдары жəне жолаушылар көлігі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
458 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль
жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
023 «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету»
бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
045 «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жəне елдімекендердің көшелерін күрделі жəне орташа жөндеу» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 014 бюджеттік бағдарламасы бар 809 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
014 Көлік инфрақұрылымын дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 025 жəне 045 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«025 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жəне елдімекендердің көшелерін күрделі жəне орташа жөндеу»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 051 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«051 Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
3 «Су көлiгi» кіші функциясында:
336 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған
ортаны қорғау жəне табиғатты пайдалану басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
020 «Астана қаласының əкімшілік-аумақтық шекарасы шегінде
Есіл өзенінің кеме қатынасы учаскесінде су жолы жұмыстарын
жүргізуді қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасының атауы
мынадай редакцияда жазылсын:
«020 Нұр-Сұлтан қаласының əкімшілік-аумақтық шекарасы шегінде Есіл өзенінің кеме қатынасы учаскесінде су жолы
жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ету»;
354 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
020 «Астана қаласының əкімшілік-аумақтық шекарасы шегінде
Есіл өзенінің кеме қатынасы учаскесінде су жолы жұмыстарын
жүргізуді қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасының атауы
мынадай редакцияда жазылсын:
«020 Нұр-Сұлтан қаласының əкімшілік-аумақтық шекарасы шегінде Есіл өзенінің кеме қатынасы учаскесінде су жолы
жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ету»;
4 «Əуе көлiгi» кіші функциясында:
249 «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық
даму министрлігі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
013 «Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау» бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«013 Жүйелі авиатасымалдарды субсидиялау»;
5 «Темiр жол көлiгi» кіші функциясында:
249 «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық
даму министрлігі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
219 «ҚДБ-лизинг АҚ арқылы жолаушылар вагон паркін
жаңартуын қаржыландыру үшін кейіннен «Қазақстан Даму Банкі»
АҚ-ның кредиттеу «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредиттеу» бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«219 «ҚДБ-лизинг» АҚ арқылы жолаушылар вагон паркін
жаңартуын қаржыландыру үшін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ны
кейіннен кредиттеумен «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі»
АҚ-ны кредиттеу»;
9 «Көлiк жəне коммуникациялар саласындағы өзге де
қызметтер» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 100, 102, 103, 104, 105, 107, 110 жəне 014
бюджеттік кіші бағдарлама-ларымен 003 бюджеттік бағдарламасы
бар 210 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«210 Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі
003 «Электрондық үкіметті», инфокоммуникациялық
инфрақұрылымды жəне ақпараттық қауіпсіздікті дамыту
100 Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн
қамтамасыз ету
102 «Электрондық үкiмет» шеңберiнде халықты оқыту бойынша қызметтер
103 Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жеке жəне
заңды тұлғаларға «бір терезе» қағидаты бойынша мемлекеттiк
қызметтерді көрсетуі жөнiндегi қызметiн ұйымдастыру
104 Қазақстан Республикасының орбиталық-жиiлiк ресурсын
халықаралық-құқықтық қорғау жəне үйлестiру
105 Ауылдағы байланыс операторларының əмбебап байланыс
қызметтерiн ұсыну бойынша залалдарын субсидиялау
107 Радиожиiлiк спектрiнiң жəне радиоэлектрондық құралдардың
мониторингi жүйесiн техникалық сүйемелдеу
110 «Электрондық үкімет» платформасын дамыту
114 Лицензиялық бағдарламалық қамтылымды техникалық
жағынан қолдауды қамтамасыз ету бойынша қызметтер»;
мынадай мазмұндағы 004, 007 жəне 008 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«004 Цифрлық телерадиохабарды енгізу жəне дамыту үшін
«Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ жарғылық
капиталын ұлғайту
007 «Астана Хаб» ІТ-стартаптардың халықаралық технопаркі
негізінде инновациялық экожүйе құру
008 Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»;
мынадай мазмұндағы 100, 101, 102, 103 жəне 104 бюджеттік
кіші бағдарлама-лары бар 010 бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«010 Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету
жəне пайдалануды кеңейту
100 Ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету
101 «Байқоңыр» кешенінің Ресей Федерациясының жалдайтын құрамда кірмейтін объектілерін кəдеге жаратуды, қайта
құнарландыруды жəне жөндеуді ұйымдастыру
102 Мемлекеттік органдар мен ұйымдарға Қазақстан Республикасының Жерді қашықтықтан зонттау жүйесінен алынатын ғарыштық
суреттерді ұсыну бойынша қызметтер
103 «Байқоңыр» кешенінің Ресей Федерациясы жалдайтын
құрамға кірмеген жəне ол құрамнан шығарылған объектілерінің
сақталуын қамтамасыз ету
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104 Үкіметаралық келісім шеңберінде бюджеттік кредитке қызмет
көрсету бойынша агент банктердің көрсететін қызметтеріне ақы
төлеу»;
249 «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық
даму министрлігі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
016 «Астана қаласының бюджетіне «Жаңа көлік жүйесі» жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын
ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«016 Нұр-Сұлтан қаласының бюджетіне «Жаңа көлік жүйесі»
жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын
ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»;
мынадай мазмұндағы 024, 030 жəне 080 бюджеттік бағдарламалары бар 809 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен
толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
024 Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық
жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
030 Əлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы
жəне ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау
080 Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын
құру»;
13 «Басқалар» функционалдық тобында:
3 «Кəсiпкерлiк қызметтi қолдау жəне бəсекелестікті қорғау» кіші
функциясында:
243 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
048 «Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қалалардың, астананың бюджеттерiне облыс орталықтарында,
Астана, Алматы, Шымкент, Семей қалаларында жəне моноқалаларда кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесуге кредит беру»
бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«048 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қалалардың, астана бюджеттерiне облыс орталықтарында, НұрСұлтан, Алматы, Шымкент, Семей қалаларында жəне моноқалаларда кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесуге кредит беру»;
087 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске
асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 109 бюджеттік кіші бағдарламасымен
толықтырылсын:
«109 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қалалардың, астана бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы-2020»
бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін жас
кəсіпкерлерге мемлекеттік гранттар беруге берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттер»;
265 «Облыстың кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп басқармасы», 266
«Облыстың кəсіпкерлік жəне индустриалдық-инновациялық даму
басқармасы», 275 «Облыстың кəсіпкерлік басқармасы», 278
«Облыстың кəсіпкерлік жəне сауда басқармасы», 289 «Облыстың
кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы» жəне 326 «Республикалық
маңызы бар қаланың, астананың кəсіпкерлік жəне инвестициялар
басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері бойынша:
027 «Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара
кепілдендіру» бағдарламасының атауы мынадай редакцияда
жазылсын:
«027 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 082 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«082 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін жас кəсіпкерлерге мемлекеттік
гранттар беру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
334 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар жəне кəсіпкерлікті дамыту басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
001 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бəсекеге
қабілеттілігінің тұрақты өсуін қамтамасыз ету жəне имиджін арттыру
бойынша жəне кəсіпкерлік жəне өнеркəсіпті дамыту саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік
бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер
есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
027 «Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара
кепілдендіру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«027 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 082 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«082 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін жас кəсіпкерлерге мемлекеттік
гранттар беру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
343 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың
отын-энергетикалық кешені жəне коммуналдық шаруашылық
басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 082 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«082 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін жас кəсіпкерлерге мемлекеттік
гранттар беру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
393 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың
кəсіпкерлік жəне индустриалды-инновациялық даму басқармасы»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 008 бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«008 Кəсіпкерлік қызметті қолдау»;
027 «Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара
кепілдендіру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«027 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 082 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«082 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін жас кəсіпкерлерге мемлекеттік
гранттар беру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
701 «Облыстың кəсіпкерлік, сауда жəне туризм басқармасы»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
027 «Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара
кепілдендіру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«027 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 082 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«082 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін жас кəсіпкерлерге мемлекеттік
гранттар беру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 018, 019 жəне 020 бюджеттік бағдарламалары бар 808 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен
толықтырылсын:
«808 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік,
ауыл шаруашылық, жер қатынастар жəне ветеринария бөлімі
018 Кəсіпкерлік қызметті қолдау
019 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жеке
кəсіпкерлікті қолдау
020 Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін
«Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 055 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«055 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық
инфрақұрылымды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
9 «Басқалар» кіші функциясында:
123 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл,
ауылдық округ əкімінің аппараты» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 052 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«052 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 053 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«053 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
124 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
əкімінің аппараты» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 057 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«057 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша ісшараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 058 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«058 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 120 бюджеттік бағдарламасы бар 209
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«209 Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму
министрлігі
120 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша
мемлекеттік міндеттемелерді орындау»;
мынадай мазмұндағы 101 жəне 102 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 012 бюджеттік бағдарламасы бар 210 бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«210 Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі
012 Жұмылдыру даярлығы, жұмылдыру жəне мемлекеттік
материалдық резервті қалыптастыру іс-шараларын іске асыру
101 Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру жəне
сақтау
102 Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету»;
мынадай мазмұндағы 015, 016 жəне 120 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«015 «Петропавл ауыр машина жасау зауыты» АҚ-ның жарғылық
капиталын ұлғайту мақсатында «Қазақстан инжиниринг ұлттық
компаниясы» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту
016 «С.М. Киров атындағы зауыт» АҚ-ның жарғылық капиталын
ұлғайту мақсатында «Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясы»
АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту
120 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалары бойынша
мемлекеттік міндеттемелерді орындау»;
213 «Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтiк
қорғау министрлiгi» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 070 бюджеттік бағдарламасымен
толықтырылсын:
«070 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қалалардың, астана бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің
жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен
ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кəсіпорындар
қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»;
243 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
082 «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы
шеңберінде моноқалаларда жəне өңірлерде іс-шараларды іске
асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 106, 107 жəне 108 бюджеттік кіші
бағдарлама-ларымен толықтырылсын:
«106 Облыстық бюджеттерге «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік
инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттер
107 Түркістан облысының бюджетіне Түркістан қаласындағы
мемлекеттік мекемелердің əкімшілік ғимараттарын салуға берілетін
нысаналы даму трансферттері
108 Облыстық бюджеттерге «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік
инфрақұрылымдарды дамытуға берілетін нысаналы даму
трансферттері»;
мынадай мазмұндағы 160, 161, 162 жəне 163 бюджеттік
бағдарламаларымен толықтырылсын:
«160 Ақмола облысының бюджетіне, республикалық маңызы
бар қалалардың, астана бюджеттеріне қалалардың шетіндегі
əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымды дамытуға берілетін
нысаналы даму трансферттері
161 Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар
қалалардың, астана бюджеттеріне мемлекеттік əкімшілік
қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
162 Түркістан облысының бюджетіне облыс орталығын
Түркістан қаласына көшіруге байланысты көшірілген мемлекеттік
қызметшілер үшін қызметтік тұрғын үй сатып алуға берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттер
163 Инфрақұрылымды жаңғырту жөніндегі жобаларды іске
асыру үшін тартылған халықаралық қаржы ұйымдарының қарыздарын өтеуге жəне оларға қызмет көрсетуге арналған тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық саласындағы ұйымдардың шығындарын субсидиялау»;
249 «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық
даму министрлігі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
217 «Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық
дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобаларын қаржыландыру үшін «Қазақстан Даму Банкі»
АҚ кейіннен кредит беру жолымен, «Бəйтерек» ұлттық басқарушы
холдингі» АҚ арқылы кредит беру» бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«217 Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық
дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобаларын қаржыландыру үшін «Қазақстанның Даму
Банкі» АҚ-ны кейіннен кредиттеумен «Бəйтерек» ұлттық басқарушы
холдингі» АҚ-ны кредиттеу»;
253 «Облыстың денсаулық сақтау басқармасы» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 058 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«058 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 059 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«059 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
256 «Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне əлеуметтік
бағдарламалар басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 058 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«058 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 059 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«059 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
257 «Облыстың қаржы басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
059 «Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты
азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік
бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің,
қазыналық кəсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«059 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының,
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар
қызметкерлерінің, қазыналық кəсіпорындар қызметкерлерінің
жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 065 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
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«065 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне мемлекеттік əкімшілік қызметшілердің жекелеген
санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
261 «Облыстың білім басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 076 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«076 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 077 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«077 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
262 «Облыстың мəдениет басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 050 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«050 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 051 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«051 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
268 «Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары
басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 052 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«052 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 053 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«053 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 071 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«071 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне қалалардың шетіндегі əлеуметтік жəне инженерлік
инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
271 «Облыстың құрылыс басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 087 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«087 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне облыс орталығын Түркістан қаласына көшіруге
байланысты көшірілген мемлекеттік қызметшілер үшін қызметтік
тұрғын үй сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 094 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«094 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне қалалардың шетіндегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 095 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«095 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 097 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«097 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
273 «Облыстың мəдениет, архивтер жəне құжаттама басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 050 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«050 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 051 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«051 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 052 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«052 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
279 «Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 058 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«058 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 059 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«059 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 060 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«060 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 072 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«072 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне қалалардың шетіндегі əлеуметтік жəне инженерлік
инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
285 «Облыстың дене шынықтыру жəне спорт басқармасы»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 050 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«050 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық

елді мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым
бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 051 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«051 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 052 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«052 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 065 жəне 096 бюджеттік бағдарламалары
бар 312 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«312 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет,
тілдерді дамыту жəне архивтер басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру
немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша
мемлекеттік міндеттемелерді орындау»;
мынадай мазмұндағы 065 жəне 096 бюджеттік бағдарламалары
бар 313 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«313 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрландыру басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру
немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша
мемлекеттік міндеттемелерді орындау»;
314 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жайлы
қалалық орта басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
026 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде əлеуметтік-мəдени нысандарын сейсмикалық күшейту жəне күрделі жөндеу» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«026 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде əлеуметтік-мəдени нысандарын
сейсмикалық күшейту жəне күрделі жөндеу»;
340 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық
ортаны регенерациялау басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 071 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«071 Қалалардың шетіндегі əлеуметтік жəне инженерлік
инфрақұрылымды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
373 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс
басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
026 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамыту бағдарламасы шеңберінде əлеуметтік-мəдени нысандарын сейсмикалық күшейту жəне күрделі жөндеу» бюджеттік
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«026 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде əлеуметтік-мəдени нысандарын
сейсмикалық күшейту жəне күрделі жөндеу»;
451 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен
қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 076 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«076 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 077 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«077 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
452 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
026 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты
азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік
бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің,
қазыналық кəсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«026 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының,
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар
қызметкерлерінің, қазыналық кəсіпорындар қызметкерлерінің
жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 066 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«066 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне мемлекеттік əкімшілік қызметшілердің жекелеген
санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
455 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне
тілдерді дамыту бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 051 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«051 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 052 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«052 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 053 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«053 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 054 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«054 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
457 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет,
тілдерді дамыту, дене шынықтыру жəне спорт бөлімі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 051 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«051 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 052 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«052 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 053 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«053 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 054 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«054 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;

458 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль
жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 061 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«061 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 062 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«062 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 063 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«063 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 064 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«064 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 072 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«072 Қалалардың шетіндегі əлеуметтік жəне инженерлік
инфрақұрылымды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
459 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне
қаржы бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
026 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты
азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік
бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің,
қазыналық кəсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«026 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының,
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар
қызметкерлерінің, қазыналық кəсіпорындар қызметкерлерінің
жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 066 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«066 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне мемлекеттік əкімшілік қызметшілердің жекелеген
санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
464 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 076 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«076 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 077 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«077 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 078 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«078 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 079 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
465 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру жəне спорт бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 052 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«052 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 053 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«053 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
466 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, қала
құрылысы жəне құрылыс бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 078 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«078 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 079 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
467 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс
бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 071 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«071 Қалалардың шетіндегі əлеуметтік жəне инженерлік
инфрақұрылымды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 078 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«078 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 079 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
471 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене
шынықтыру жəне спорт бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 076 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«076 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 077 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«077 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
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015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 078 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«078 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 079 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
472 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс,
сəулет жəне қала құрылысы бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
«078 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 079 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
478 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат,
мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 051 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«051 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
«052 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 053 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«053 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 054 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«054 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
483 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 076 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«076 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 077 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«077 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 078 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«078 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 079 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
485 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 051 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«051 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 052 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«052 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 053 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«053 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 054 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«054 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 071 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«071 Қалалардың шетіндегі əлеуметтік жəне инженерлік
инфрақұрылымды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 085 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«085 Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды
іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
487 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі»
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 076 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«076 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 077 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«077 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 078 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«078 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
(Соңы 20-бетте)
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011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 079 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
490 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары
бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 076 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«076 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 077 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«077 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 078 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«078 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 079 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
492 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 076 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«076 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 077 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«077 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 078 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«078 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 079 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
495 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі
жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 07 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«076 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 077 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«077 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 078 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«078 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 079 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
496 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй
инспекциясы жəне коммуналдық шаруашылық бөлімі» бюджеттік
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 071 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«071 Қалалардың шетіндегі əлеуметтік жəне инженерлік
инфрақұрылымды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 076 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«076 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 077 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«077 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 078 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«078 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 079 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
497 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 076 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«076 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 077 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«077 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша ісшараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 078 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«078 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 079 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 050 бюджеттік бағдарламасы бар 740 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«740 Облыстың мəдениет жəне тілдерді дамыту басқармасы
050 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 051 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«051 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
801 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен
қамту, əлеуметтік бағдарламалар жəне азаматтық хал актілерін
тіркеу бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 053 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«053 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша ісшараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 054 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«054 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
802 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет,
дене шынықтыру жəне спорт бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 051 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«051 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 052 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«052 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 053 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«053 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 054 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«054 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
804 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тəрбиесі,
спорт жəне туризм бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 052 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«052 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылым бойынша ісшараларды іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 053 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«053 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды
дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 033, 034, 035, 040, 042, 065 жəне 096
бюджеттік бағдарламалары бар 808 бюджеттік бағдарламалардың
əкімшісімен толықтырылсын:
«808 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік,
ауыл шаруашылық, жер қатынастар жəне ветеринария бөлімі
033 Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
034 Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
035 Моноқалаларда кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесу кəсіпкерлікке оқыту
040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы
шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
042 Моноқалаларды ағымдағы жайластыру
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру
немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша
мемлекеттік міндеттемелерді орындау»;
мынадай мазмұндағы 034 бюджеттік бағдарламасы бар 809
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі
034 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы
шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу бойынша шараларды іске асыру»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 043 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«043 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы
шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 044 жəне 065 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
«044 Моноқалаларды ағымдағы жайластыру
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру
немесе ұлғайту»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 085 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«085 Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды
іске асыру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 096 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша
мемлекеттік міндеттемелерді орындау».
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген
тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде
мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік
он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының
Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми
жариялау жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық
актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;
3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
интернет-ресурсында орналастыруды;
4) осы бұйрықты 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 Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа
енгізіледі жəне ресми жариялануға жатады.
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 19 сəуірде Нормативтік құқықтық
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18556 болып
енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 4 қаңтар

№5

Астана қаласы

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
және әлеуметтік даму министрінің
«Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін
адамдардың ерікті түрде
қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы»
2016 жылғы 14 маусымдағы № 515 және
«Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің
кейбір мәселелері туралы» 2016 жылғы
14 маусымдағы № 516 бұйрықтарына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
«Халықты жұмыспен қамту туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі
Қазақстан Республикасы Заңы 7-бабының 6), 11), 13) тармақшаларына
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. «Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың
ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің
2016 жылғы 14 маусымдағы № 515 бұйрығына (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13921 болып тіркелген,
2016 жылғы 17 тамызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларында:
3-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) Бағдарламаға қатысушылар – жұмыс іздеп жүрген, жұмыссыз,
өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдар қатарындағы Қазақстан
Республикасының азаматтары, сондай-ақ жиырма тоғыз жасқа
дейінгі жастар, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған
өңірлерге келген жəне оралмандар мен қоныс аударушыларды
қабылдаудың өңірлік квотасына енгізілген, тұрақты тұру үшін келген оралмандар мен қоныс аударушылар жəне қатысу басымдығы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы №
746 қаулысымен бекітілген Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай
кəсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек»
мемлекеттік бағдарламасында (бұдан əрі – Бағдарлама) белгіленген
азаматтардың өзге де санаттары;»;
17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Халықты жұмыспен қамту орталықтары ерікті өңіраралық
қоныс аударуға мынадай санаттағы адамдарға:
1) жұмыс іздеп жүрген адамдарға;
2) жұмыссыздарға;
3) өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға адамдарға жəне олардың
отбасы мүшелеріне;
4) жалдамалы жұмыскерлерге, оның ішінде «Техникалық жəне
кəсіптік, орта білімнен кейінгі жəне жоғары білімнің білім беру
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсу
кезінде қабылдау квотасының мөлшерін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасының Үкіметінің 2012 жылғы № 28 ақпандағы № 264
қаулысына (бұдан əрі - № 264 қаулы) сəйкес 10 пайыздық мөлшерде
квота белгіленген, қабылдау өңірлерінде білім алушы ауыл жастары
қатарынан түлектерге жəрдем көрсетеді.»;
18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Жұмысқа орналасу үшін жаңа тұрғылықты жерге ерікті тұрде
қонысаудару үшін жұмыс іздеп жүрген адамдар мен жұмыссыздар
арасында:
1) жиырма тоғыз жасқа дейінгі жастар, оның ішінде балалар
ауылының тəрбиеленушiлерi жəне балалар үйлерінің, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған он алты жастан жиырма үш жасқа дейiнгi балаларға арналған мектеп-интернаттардың
түлектері;
2) Халықтың көші-қоны туралы Заңының 8-бабының 5) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын
өңірлерге қоныс аударатын оралмандар;
3) орта, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары
жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының түлектері
оқу орнын аяқтаған соң үш жыл ішінде;
4) жұмыс беруші – заңды тұлғаның таратылуына не жұмыс беруші
– жеке тұлға қызметінің тоқтатылуына, жұмыскерлер санының
немесе штатының қысқаруына, жұмыс берушінің экономикалық
жағдайының нашарлауына əкеп соққан өндірістердің жəне орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер көлемінің төмендеуіне
байланысты жұмыстан босатылған адамдар;
5) № 264 қаулыға сəйкес 10 пайыздық мөлшерде квота
белгіленген, қабылдау өңірлерінде білім алушы ауыл жастары
қатарынан түлектер басым пайдаланады.»;
23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«23. Жұмысқа орналасу үшін жаңа тұрғылықты жерге қоныс
аударуға жұмыс іздеп жүрген адамдар жəне жұмыссыздар арасында:
1) жиырма тоғыз жасқа дейінгі жастар, оның ішінде балалар
ауылының тəрбиеленушiлерi жəне балалар үйлерінің, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған он алты жастан жиырма үш жасқа дейiнгi балаларға арналған мектеп-интернаттардың
түлектері;
2) Халықтың көші-қоны туралы заңның 8-бабының 5) тармақшасына
сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын өңірлерге
қоныс аударатын оралмандар;
3) орта, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары
жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының түлектері
оқу орнын аяқтаған соң үш жыл ішінде;
4) жұмыс беруші – заңды тұлғаның таратылуына не жұмыс беруші
– жеке тұлға қызметінің тоқтатылуына, жұмыскерлер санының
немесе штатының қысқаруына, жұмыс берушінің экономикалық
жағдайының нашарлауына əкеп соққан өндірістердің жəне орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер көлемінің төмендеуіне
байланысты жұмыстан босатылған адамдар;
5) Бағдарламаның бірінші бағыты шеңберінде оқуды аяқтаған
қатысушылар басым пайдаланады.»;
мынадай мазмұндағы 76 жəне 77-тармақтармен толықтырылсын:
«76. Өңіраралық ерікті қоныс аударуға қатысушы қоныс аударушылар мен оралмандарды тұрғын үймен қамтамасыз ету
Бағдарламаның 5.3.2-бөліміне сəйкес жүзеге асырылады.
Құрылыс кезінде жергілікті атқарушы орган осы Қағидаларға
6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша үшжақты əлеуметтік келісімшарт
жасайды, оның шарттарының бірі Бағдарламаға қатысушының жұмыс
берушіде 5 жыл бойы жұмыспен өтеуі болып табылады.
77. Жергілікті атқарушы орган, жұмыс беруші жəне Бағдарламаға
қатысушы арасында «Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған
тұрғын үй беру жəне пайдалану қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 желтоқсандағы №
1420 қаулысымен бекітіліген нысан бойынша тұрғын үйді 20 жылдық
мерзімге бере отырып, мемлекеттiк тұрғын үй қорынан тұрғын үйдi
немесе жеке тұрғын үй қорынан жергiлiктi атқарушы орган жалдаған
тұрғын үйдi жалдаудың шарты жасалады.
Бюджеттік сала жұмыскерлері қатарындағы қатысушыларға жаңа
тұрғын үйді сатып алуды жұмыс берушілердің қажеттілігінің негізінде
қолданыстағы заңнамаға сəйкес жергілікті атқарушы органдар жүзеге
асырады.»;
1-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда
жазылсын.
2. «Халықты жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің кейбір мəселелері
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік
даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №
13938 болып тіркелген, 2016 жылғы 28 шілдеде «Əділет» ақпараттыққұқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру жəне қаржыландыру қағидаларында:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру жəне қаржыландыру
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Халықты жұмыспен қамту туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының
(бұдан əрі – «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заң) 7-бабының
6) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне жұмыссыздар, оқудан бос
уақытта, денсаулыққа зиян келтірмейтін жəне оқу процесін бұзбайтын
жұмыстарда студенттер жəне жалпы білім беретін мектептердің
жоғары сынып оқушылары жəне тоқтап тұруға байланысты жұмыспен
қамтамасыз етілмеген адамдар үшін қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру жəне қаржыландыру тəртібін айқындайды.»;
2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) «Еңбек биржасы» мемлекеттік интернет-ресурсы – еңбек
нарығының бірыңғай ақпараттық базасын қамтитын, Интернет
желісінде жұмыс істейтін, халықты жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің
мемлекеттік шараларын көрсету мақсатында еңбек ресурстарын дамыту орталығы қолдап отыратын электрондық ақпараттық ресурс;»;
12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Халықты жұмыспен қамту орталығы қоғамдық жұмыстарға
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жолдама
береді.
Қоғамдық жұмыстарға қатысқысы келетін адамдар халықты
жұмыспен қамту орталығына тіркелген күніне сəйкес кезектілік
тəртібімен жіберіледі.
Қоғамдық жұмыстарға қатысқысы келетін адамдар қажетті құжаттарды қоса бере отырып, осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан
бойынша өтінім береді.»;
1 жəне 2-қосымшалар осы бұйрыққа 2 жəне 3-қосымшаларға
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Əлеуметтік жұмыс орындарын
ұйымдастыру жəне қаржыландыру қағидаларында:
2-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) «Еңбек биржасы» мемлекеттік интернет-ресурсы – еңбек
нарығының бірыңғай ақпараттық базасын қамтитын, Интернет

желісінде жұмыс істейтін, халықты жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің
мемлекеттік шараларын көрсету мақсатында еңбек ресурстарын
дамыту орталығы сүйемелдейтін электрондық ақпараттық ресурс;»;
3 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Əлеуметтік жұмыс орындары жұмыс берушілерде олардың
меншік нысанына қарамастан ұйымдастырылады, бұл ретте салық
жəне басқа да əлеуметтік аударымдарын тұрақты түрде жүргізетін,
жалақы бойынша мерзімі өткен берешегі жоқ жұмыс берушілердің
қатысуына жол беріледі.
4. Жұмыс берушілер əлеуметтік жұмыс орындарын тұрақты жұмыс
орындарынан бөлек жəне тұрақты жұмыс орындарына арналған
бос орындардан тыс құрады. Əлеуметтік жұмыс орындары ауыр
жұмыстарда, зиянды жəне (немесе) қауіпті еңбек жағдайлары бар
жұмыстарда құрылмайды.»;
21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«21. Əлеуметтік жұмыс орындарына жұмысқа орналастырылған
жұмыссыздар мен əлеуметтік жұмыс орындарын ұйымдастырған
жұмыс берушілер туралы мəліметтер «Еңбек биржасы» мемлекеттік
интернет-ресурсында орналастырылады.»;
25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«25. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13
қарашадағы №746 қаулысымен бекітілген Нəтижелі жұмыспен
қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасына (бұдан əрі – Бағдарлама)
сəйкес экологиялық үстемеақылар бойынша төлемдерді есепке алмағанда, салықтарды, міндетті əлеуметтік аударымдарды
жəне пайдаланылмаған еңбек демалысына өтемақыны ескергенде əлеуметтік жұмыс орындарына жұмысқа орналастырылған
жұмыссыздардың жалақысына субсидияның ай сайынғы мөлшері
жалақының белгіленген мөлшерінен 35 %-ды құрайды, бірақ тиісті
қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда
айқындалған ең төменгі жалақы мөлшерінен аспайды.
Үкіметтік емес ұйымдар мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін
құратын əлеуметтік жұмыс орындарының жалақысын субсидиялау
мөлшерін жергілікті атқарушы органдар дербес белгілейді.
Орындалатын жұмыстың көлеміне жəне күрделілігіне қарай
жұмыс беруші өз қаражаты есебінен, қажет болған жағдайда, нақты
орындалған жұмыс үшін қосымша үстемеақылар белгілейді.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы
№919 қаулысымен бекітілген Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне
жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған
бағдарламасы шеңберінде 2018 жылы мемлекет субсидиялайтын
жұмыс орындарына жіберілген адамдарға Бағдарлама шеңберінде
жасалған шарттардың мерзімі аяқталғанға дейін əлеуметтік жұмыс
орындарындағы жұмыстарын жалғастыруға құқық беріледі.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жастар практикасын
ұйымдастыру жəне қаржыландыру қағидаларында:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Жастар практикасын ұйымдастыру жəне қаржыландыру
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Халықты жұмыспен қамту
туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы
Заңының (бұдан əрі – «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заң)
7-бабының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне жастар практикасын ұйымдастыру, қаржыландыру жəне оның шеңберінде
алған кəсібі (мамандығы) бойынша техникалық жəне кəсіптік, орта
білімнен кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының оқуды
аяқтаған кейінгі 3 жыл ішіндегі жəне жиырма тоғыз жастан аспаған
түлектері қатарындағы жұмыссыздарды жұмысқа орналастыру
тəртібін айқындайды.»;
2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) «Еңбек биржасы» мемлекеттік интернет-ресурсы – еңбек
нарығының бірыңғай ақпараттық базасын қамтитын, Интернет
желісінде жұмыс істейтін, халықты жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің
мемлекеттік шараларын көрсету мақсатында еңбек ресурстарын
дамыту орталығы сүйемелдейтін электрондық ақпараттық ресурс;»;
3, 4 жəне 5-тармақтарды мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Жастар практикасы жұмыс берушілерде олардың меншік нысанына қарамастан ұйымдастырылады, бұл ретте салық жəне басқа
да əлеуметтік аударымдарын тұрақты түрде жүргізетін, жалақы бойынша мерзімі өткен берешегі жоқ жəне бір жылдан астам қызмет
ететін жұмыс берушілердің қатысуына жол беріледі.
4. Жастар практикасы уақытша жұмыс орындарын құру арқылы
ұйымдастырылады жəне оның мынадай ерекшеліктері бар:
1) жастар практикасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018
жылғы 13 қарашадағы № 746 қаулысымен бекітілген Нəтижелі
жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 2017 –
2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына (бұдан əрі –
Бағдарлама) сəйкес түлектер оқуды аяқтағаннан кейінгі 3 жыл ішінде
алған кəсібі (мамандығы) бойынша бастапқы жұмыс тəжірибесін
жинақтау үшін арналған;
2) жастар практикасына қатысушыларға еңбекақы төлеу республикалық жəне жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының заңнамаларында тыйым салынбаған
көздерден жүргізіледі;
3) жұмыс орындарының саны іс-жүзінде шектелмеген, жұмыс
уақытша сипатта болады жəне оларды ұйымдастыру үшін тұрақты
жұмыс орындары мен бос жұмыс орындары қолданылмайды.
5. «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңның 21-бабына сəйкес
жастар практикасы алған кəсібі (мамандығы) бойынша техникалық
жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдарының оқуды аяқтаған кейінгі 3 жыл ішіндегі жəне жиырма тоғыз жастан аспаған түлектері қатарындағы жұмыссыздарға
арналған.»;
22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«22. Жастар практикасына жұмысқа орналастырылған жұмыссыздар мен жастар практикасын ұйымдастырған жұмыс берушілер
туралы мəліметтер «Еңбек биржасы» мемлекеттік интернет-ресурсында орналастырылады.»;
25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«25. Халықты жұмыспен қамту орталығы ай сайын «Қазақстан
Республикасының Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігі əзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының міндетін атқарушының 2015
жылғы 30 желтоқсандағы № 227 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13485 болып тіркелген)
бекітілген нысан бойынша жəне мерзімдерде жастар практикасы
бойынша есептілік жүргізеді жəне оны халықты жұмыспен қамту
мəселелері жөніндегі жергілікті органға ұсынады жəне аталған
есепте:
1) жастар практикасының шеңберінде құрылған жұмыс орындарына жұмысқа орналастырылған түлектердің саны туралы;
2) жастар практикасының шеңберінде құрылған жұмыс орындарына жұмысқа орналастырылған адамдар жалақысының орташа айлық
мөлшері туралы мəліметтер көрсетіледі.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы
№919 қаулысымен бекітілген Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде 2018 жылы мемлекет субсидиялайтын жұмыс
орындарына жіберілген адамдарға осы Бағдарлама шеңберінде
жасалған шарттардың мерзімі аяқталғанға дейін əлеуметтік жұмыс
орындарындағы жұмыстарын жəне жастар практикасын өтуді жалғастыруға құқық беріледі.»;
26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«26. Түлектер қатарындағы жастар практикасына қатысушылардың
жалақысын қаржыландыру алты айдан аспайтын мерзімде еңбек
шартына сəйкес жүзеге асырылады.
Республикалық немесе жергілікті бюджеттерден айына субсидия
беру мөлшері Бағдарламаға сəйкес айқындалады.
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен жастар практикасына
жіберілген жеке тұлғалардың еңбекақысын қоса қаржыландыру
жəне субсидиялау жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша жүзеге асырылады.»;
осы бұйрықпен бекітілген Əлеуметтік кəсіптік бағдарлау жүргізу
қағидаларында:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Əлеуметтік кəсіптік бағдарлау жүргізу қағидалары (бұдан
əрі – Қағидалар) «Халықты жұмыспен қамту туралы» 2016 жылғы 6
сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – «Халықты
жұмыспен қамту туралы» Заң) 7-бабының 13) тармақшасына сəйкес
əзірленді жəне жұмыс іздеген адамдарға, жұмыссыздарға, өзін-өзі
жұмыспен қамтығандарға жəне нəтижесіз жұмыспен қамтылғандарға,
оралмандарға, сондай-ақ студенттерге, жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушыларына əлеуметтік кəсіптік бағдарлау
жүргізу тəртібін айқындайды.»;
2-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакция жазылсын:
«6) «Еңбек биржасы» мемлекеттік интернет-ресурсы – еңбек
нарығының бірыңғай ақпараттық базасын қамтитын, Интернет
желісінде жұмыс істейтін, халықты жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің
мемлекеттік шараларын көрсету мақсатында еңбек ресурстарын
дамыту орталығы сүйемелдейтін электрондық ақпараттық ресурс;»;
16-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) «Еңбек биржасы» мемлекеттік интернет-ресурсы бойынша
бос орындардың болуын жəне қатысушы таңдаған кəсіп бойынша оның кейіннен жұмысқа орналасуы үшін кадрларға қажеттілікті
айқындайды;»;
2-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-параграф. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды жəне нəтижесіз
жұмыспен қамтылғандарды, жұмыссыздарды, оралмандарды жəне
жұмыс іздеген адамдарды əлеуметтік кəсіптік бағдарлау»;
14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Халықты жұмыспен қамту орталығы жұмысқа орналасуға
жəрдемдесу үшін жүгінген өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды
жəне нəтижесіз жұмыспен қамтылғандарды, жұмыссыздарды,
(Соңы 21-бетте)

RESMI

Өтініш 20__ жылғы «___» ____________ қабылданды, № ________
болып тіркелді.
Құжаттарды қабылдаған адамның тегі, аты, əкесінің аты (бар
болса), лауазымы жəне
қолы: _________________________
_____________
Күні

___________
қолы

Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік
қорғау министрінің 2019 жылғы 4 қаңтардағы №5 бұйрығына
2-қосымша
Қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру жəне
қаржыландыру қағидаларына 1-қосымша
Нысан
__________________________________
(ауданының, қаласының)
Халықты жұмыспен қамту Орталығына
__________________________________
(кімнен)
Қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру үшін жұмыс берушіден
алдағы қаржы жылына арналған өтінім
_____________________________________________________
______________________________________________________
(жұмыс берушiнiң толық атауы, заңды мекенжайы, бизнес
сəйкестендіру нөмірі (жеке сəйкестендіру нөмірі), байланыс
жасайтын адамдар мен телефондары)
жұмыссыздар, оқудан бос уақытта студенттер жəне жалпы
білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушылары жəне тоқтап
тұруға байланысты жұмыспен қамтамасыз етілмеген адамдар
үшін қоғамдық жұмыстар ұйымдастырылатын жұмыс берушілердің
тізбесіне қосуды сұрайды.
Жұмыс берушілердің тізбесіне қосу мəселесі оң шешiм тапқан
жағдайда жұмыссыздарға, оқудан бос уақытта студенттер мен жалпы
білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушыларына жəне тоқтап
тұруға байланысты жұмыспен қамтамасыз етілмеген адамдарға
тiзбеге сəйкес мынадай жұмыс орындары ұсынылатын болады:
Р/с Жұмысқа
Жұмыс
№ кім ретінде орындарының
қабылдау жоспарланған
жоспарсаны
ланып отыр

Ай

Айлық Төлемдердің
жалақы
жоспарлы
мөлшерi,
мөлшерi,
теңге
теңге

10. Тараптар қоғамдық жұмыстарға ақы төлеуге арналған
бюджеттiк қаражатты мақсатқа сай пайдаланбағаны үшiн 2014 жылғы
3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне
сəйкес жауаптылықта болады.
11. Шартты орындау барысында туындайтын барлық даулы
мəселелер Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес шешіледі.
12. Шарт тараптардың бірінің бастамасы бойынша бұзылуы
мүмкін, бұл ретте ол бұл туралы басқа тарапқа кемінде бір ай мерзім
бұрын ескертуге міндетті.
13. Осы шартқа өзгерістер мен толықтырулар тараптардың келісімі
бойынша енгізіледі.
5. Форс-мажорлық жағдайлар
14. Тараптар осы Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін туындаған
өрт, жер сілкіну, су тасқыны жəне əскери əрекеттер сияқты төтенше
жағдайларда немесе күшпен еңсеруге келмейтін жағдайларда (форсмажор) міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін
жауапкершіліктен босатылады.
15. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған кезде, осы Келісімшартқа
сəйкес қандай да болмасын міндеттемесінің орындалуы осындай
жағдайдың туындауына орай мүмкін болмай қалған тарап, форсмажорлық жағдай туындаған немесе тоқтатылған сəттен бастап үш
жұмыс күнінің ішінде бұл туралы басқа Тараптарды жазбаша нысанда (осы келісімшарт бойынша өз міндеттемелерінің орындалмауы
мүмкіндігін уəждемелеп жəне негіздеп) хабардар етеді.
16. Хабардар етпеу немесе уақтылы хабарламау Тараптарды
мұндай хабардар етпеу немесе уақтылы хабарламау тиісті
форс-мажорлық жағдайлардан тікелей туындаған жағдайларды
қоспағанда, осы Келісімшарт бойынша міндеттемелердің орындалмауы үшін жауапкершіліктен босатушы негіздеме ретінде, кез келген форс-мажорлық жағдайға сілтеме жасаудан шеттетеді. Форсмажорлық жағдайлардың басталуы немесе тоқтауы туралы хабарлама форс-мажорлық жағдайлар жалпыға белгілі жəне көпшілік сипатта
болған əрі дəлелдеуді қажет етпейтін жағдайларды қоспағанда,
құжатпен не мұндай жағдайдарды растайтын тиісті органның жəне/
немесе мекеменің шешімімен расталуға тиіс.
17. Осы Келісімшарт бойынша міндеттемелердің орындалу
мерзімі форс-мажорлық жағдайлар орын алған уақытқа, сондай-ақ
осы жағдайлардан туындаған салдар уақыт кезеңіне қарай кейінге
шегеріледі. Егер форс-мажорлық жағдайлардың туындауына байланысты осы Келісімшарт бойынша міндеттемелердің толық немесе ішінара орындалмауы _____ (кезеңі көрсетілсін) асатын болса,
Тараптар осы Келісімшартты бұзуға құқылы.
6. Шарттың қолданылу мерзiмi

Басшы _________________________________ _____________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
(қолы)
Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік
қорғау министрінің 2019 жылғы 4 қаңтардағы №5 бұйрығына
3-қосымша
Қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру жəне қаржыландыру
Қағидаларына 2-қосымша
Нысан
Қоғамдық жұмыстарды қаржыландыруға арналған
үлгiлiк шарт
____________________
(қала, облыс, аудан)

4. Тараптардың жауапкершiлiгi

_____________
(күнi)

1. Осы шарт бұдан əрi «Тапсырыс берушi» деп аталатын директоры

18. Шарттың қолданылу мерзiмi_____________________________
19. Осы шарт қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.
20. Шарт əрқайсысының заңдық күші бар екi данада екi тарап
үшiн жасалған.
7. Тараптардың заңды мекенжайлары:
Тапсырыс берушi
_________ ауданының (қаласының) Орындаушы
Халықты жұмыспен қамту орталығы заңды мекенжайы:
заңды мекенжайы:
___________________________
____________________________ ЖСК_______________________
ЖСК________________________ БСК _______________________
БСК ________________________ БСН (ЖСН) _________________
БСН (ЖСН) __________________ Коды ______________________
Коды _______________________ __________________ ________
___________________ ________ (Тегі, аты, əкесінің (қолы)
(Тегі, аты, əкесінің (қолы)
аты (бар болса)
аты (бар болса)
М.О.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 10 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18161 болып енгізілді.

20___жылғы____________ есепті кезең
(ай)
Индекс: 1-бш.
Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын.
Ұсынады: жануарлар дүниесін пайдаланушылар жəне Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы
жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшелері.
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі
комитетіне одан əрі ұсынуы үшін Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар
дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшелеріне.
Ұсыну мерзімі: жануарлар дүниесін пайдаланушылар үшін
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман
ша руа шы лығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық
бөлімшелеріне айына бір рет, айдың 5-күнінен кешіктірмей;
аумақтық органдар үшін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі
комитетіне есепті кезеңнен кейінгі тоқсанның 10-күнінен кешіктірмей.

нақты ауланғаны

рұқсаттар

нақты ауланғаны

нақты ауланғаны

аулау квотасы

нақты ауланғаны

аулау квотасы

əуесқойлық мелио(спорттық) ративтік
аулау
аулау
(тонна)
(тонна)

оның ішінде балық
түрлері бойынша

жануарлар дүниесін
пайдаланғаны үшін
төленетін төлемдер

нақты
төленгені
(мың
теңге)

жоспар
(мың
теңге)

4
5
6
7
8
9
Халықаралық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелері
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1
2
3
Барлығы
Республикалық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе)
учаскелері
1
2
3
Барлығы
Жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе)
учаскелері
1
2
3
Барлығы
Жиыны
Ескертпе: ғылыми жəне өсімін молайту үшін аулау туралы мəліметтер балық түрлері (бар болса) бойынша көрсетіледі
Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы: ___________________________________________ ______ Мөрдің (бар болса) орны
(аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі)
(қолы)
Орындаушы: _________________________________________ __________
(аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі)
(қолы)
Орындаушының телефон нөмірі, электрондық мекенжайы: _________________________
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы
Нысанға қосымшада келтірілген
Əкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға қосымша

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 8 мамырдағы №197 бұйрығына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы Қоршаған орта жəне су ресурстары
министрінің міндетін атқарушының 2013 жылғы 29 қарашадағы
№363-Ө бұйрығына 2-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Пайдаланушылардың балық жəне басқа да су жануарларын
аулау квотасын игеруі туралы мəліметтер
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Əкімшілік деректер жинауға арналған «Пайдаланушылардың
балық жəне басқа да су жануарларын аулау квотасын игеруі туралы мəліметтер» нысаны (бұдан əрі – Нысан) «Жануарлар дүниесiн
қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану туралы» 2004 жылғы 9
шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 9-бабы
1-тармағының 3) тармақшасына сəйкес əзірленді.
Нысанды жүргізудің негізгі міндеті пайдаланушылардың балық
жəне басқа да су жануарларын аулау квотасын игеруіне мониторинг
жүргізу болып табылады.
Жануарлар дүниесiн пайдаланушылар – Заңға сəйкес жануарлар дүниесiн пайдалану құқығы берiлген жеке жəне заңды тұлғалар.
2. Жануарлар дүниесін пайдаланушылар Нысанды толтырады
жəне Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман
шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетіне одан əрі есепті
кезеңнен кейінгі тоқсанның 10-нан кешіктірмей ұсынуы үшін Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылғы министрлігі Орман шаруашылығы
жəне жануарлар дүниесі Комитетінің аумақтық бөлімшелеріне айына бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-нен кешіктірмей береді.
3. Нысан алғашқы есепке алу деректері негізінде бір жылдың
үдемелі қорытындысымен толтырылады жəне беріледі.
4. Нысанды толтырғанда жануарлар дүниесін пайдаланушы,
орындаушы, содан кейін Орман шаруашылығы жəне жануарлар
дүниесі комитетіне жібергенде уəкілетті орган ведомствосы аумақтық
бөлімшесінің басшысы қол қояды. Олар болмаған жағдайда, Нысанға
олардың міндеттерін атқарушы адамдар қол қояды.

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Балық шаруашылығы су айдындарын жəне (немесе)
учаскелерін қорғауды жүзеге асыратын жануарлар дүниесiн
пайдаланушылардың қорықшылық қызметтерінің жұмысы
туралы мəліметтер
20___жылғы____________ есепті кезең
(тоқсан)
Индекс: 2-бш.
Кезеңділігі: тоқсандық.
Ұсынады: жануарлар дүниесін пайдаланушылар жəне Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы
жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшелері.
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар
дүниесі комитетіне одан əрі ұсынуы үшін Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшелеріне.
Ұсыну мерзімі: жануарлар дүниесін пайдаланушылар үшін
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман
шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшелеріне есепті кезеңнен кейінгі тоқсанның 5-күнінен кешіктірмей;
аумақтық органдар үшін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі
комитетіне есепті кезеңнен кейінгі тоқсанның 10-күнінен кешіктірмей.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанның «Реттік нөмірі» деген 1-бағанында реті бойынша
нөмірлеу көрсетіледі жəне кейінгі ақпарат реті бойынша нөмірлеуді
үзбеуі тиіс.
6. Нысанның 2-бағанында Қазақстан Республикасының тиісті
облыс əкімдігінің қаулысымен пайдаланушыға бекітіп берілген су
айдындарының жəне (немесе) учаскелерінің атауы, сондай-ақ жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат берілген жағдайда, əуесқойлық
(спорттық) мақсаттарда резервтік қордағы су айдынының жəне (немесе) учаскесінің атауы көрсетіледі.
7. Нысанның 3-бағанында Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 18-04/245 бұйрығымен бекітілген Аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су
айдындарын жəне (немесе) учаскелерiн бекiтiп беру жөнiнде конкурс
өткiзу қағидаларының жəне конкурсқа қатысушыларға қойылатын
бiлiктiлiк талаптары негізінде су айдыны бекітіліп берілген жануарлар
дүниесін пайдаланушының атауы көрсетіледі (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11227 болып тіркелген).
8. Нысанның 4-бағанында ауданның (су айдынының жəне (немесе)
учаскенің орналасқан жерінің) атауы көрсетіледі.
9. Нысанның 5-бағанында ƏАОЖ (Əкімшілік-аумақтық объектілер
жіктеуіші) бойынша орналасқан жерінің коды көрсетіледі.
10. Нысанның 6-бағанында кəсіпорынның өзіне бекітіліп берілген
су айдынында кəсіпшілік аулау кезінде ауланған балықтың жалпы
мөлшері көрсетіледі, онда пайдаланушыға мəлімделген ауланымның
жалпы квотасы жəне есепті кезеңде нақты ауланған балық бойынша
деректер жазылады.
11. Нысанның 7-бағанында сол немесе өзге түрге арналған жалпы
аулау квотасын көрсете отырып, түрлер бойынша ауланым жөніндегі
сандық деректер жəне ауланған балықтың тиісті түрінің нақты көлемі
көрсетіледі.
12. Нысанның 8-бағанында əуесқойлық (спорттық) аулау кезінде
ауланған балықтың жалпы мөлшері (тонна), оның ішінде аулаудың
жалпы квотасы жəне ауланым бойынша нақты деректер келтіріліп
көрсетіледі.
13. Нысанның 9-бағанында мелиоративтік аулауға рұқсат берілген
жағдайда ауланған балықтың жалпы көлемі көрсетіледі.
14. Нысанның 10-бағанында бекітілген төлем жоспары жəне нақты
төленген соманы көрсете отырып, жануарлар дүниесін пайдаланғаны
үшін төлемдер бойынша сандық деректер көрсетіледі.

№

1

қорықшылар
саны (адам)

қорықшылардың есепті кезеңде
табиғат қорғау заңнамасының
бұзылғаны туралы толтырған
хаттамаларының (актілерінің)
саны

Күні
қолы
-------------------------------------------------------------------------------------------(кесу сызығы)

8. Қоғамдық жұмыстарға қатысушы адамдарға еңбекақы төлеу
Еңбек кодексіне сəйкес еңбек шарты негiзiнде жүргiзіледi жəне
орындалатын жұмыстың санына, сапасына жəне күрделілігiне байланысты болады.
9. Қоғамдық жұмыстарға қатысқаны үшiн адамдарға есептелген
еңбекақыға 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)»
Қазақстан Республикасының Кодексіне сəйкес салық салынады.

Пайдаланушылардың балық жəне басқа да су жануарларын
аулау квотасын игеруі туралы мəліметтер

есепті кезең басында

Көшу шарттарымен таныстым.

3. Еңбекақы төлеу

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

жыл басында

Жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің көзделген белсенді шараларын алуға қажетті менің дербес деректерімді жинауға жəне өңдеуге
келісім беремін.
Барлығы ________________ құжат __________________ парақта.

3

Қазақстан Республикасы Қоршаған орта жəне су ресурстары
министрінің міндетін атқарушының
2013 жылғы 29 қарашадағы №363-Ө бұйрығына 1-қосымша

ƏАОЖ (əкімшілік-аумақтық
объектілер жіктеуіші) бойынша
орналасқан жерінің коды

1)____________________________________________________;
2)____________________________________________________;
3)____________________________________________________;
4)____________________________________________________;
5)____________________________________________________;
6)____________________________________________________.

2

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 8 мамырдағы №197 бұйрығына 1-қосымша

Ауданның (су айдынының жəне
(немесе) учаскесінің орналасқан
жерінің) атауы

Мені жəне менің отбасы мүшелерімді «Нəтижелі жұмыспен
қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға
арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашада № 746
қаулысымен бекітілген Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай
кəсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек»
мемлекеттік бағдарламасының жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру
үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аударуына жəрдемдесу бағыты
бойынша қатысушылар қатарына қосуды сұраймын.
Өтінішке мынадай құжаттарды қоса беремін:

1

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті

Жануарлар дүниесін
пайдаланушының атауы

Бағдарламаға қатысушылардың құрамына қосу туралы
өтініш

№

кəсіпшілік
аулау
(тонна)

Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі C.ОМАРОВ

Балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелерінің
атауы

Нысан
_______________________________________
ауданының (қаласының) халықты жұмыспен
қамту орталығының директорына кімнен
_______________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысандарды бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Қоршаған орта жəне су ресурстары министрінің міндетін атқарушының 2013 жылғы 29 қарашадағы
№363-Ө бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде №9203 болып тіркелген, 2014 жылғы 14 маусымда
«Егемен Қазақстан» газетінің №116 (27737) санында жарияланған)
мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-қосымшалар
осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-қосымшаларға сəйкес
жаңа редакцияда жазылсын:
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті заңнамада
белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 10
(он) күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасының Заңнама
жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн
ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми
жариялауға жіберілуін;
4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне
4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы
мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін

нақты ауланғаны

Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың
ерікті түрде қоныс аудару қағидаларына 1-қосымша

4. «Тапсырыс берушi»:
тараптарға қоғамдық жұмыстарды құру жəне қаржыландыру
мəселелері жөнінде консультация беруге;
Орындаушымен қоғамдық жұмыстар ұйымдастыруға жəне
қаржыландыруға арналған шарт жасасуға;
жұмыссыздың қоғамдық жұмысқа жұмысқа орналастырылғаны
жəне қоғамдық жұмысқа қатысуды аяқтағаннан кейін (мерзімі
аяқталғанға дейін) тұрақты жұмысқа орналастырылғаны туралы
мəліметтерді жұмысқа орналастырудың жеке картасында көрсетуге;
Тараптардан қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыруға жəне
қаржыландыруға арналған шарттың уақтылы жəне тиісінше орындалуын талап етуге құқылы.
5. «Орындаушы»:
Өзіне тікелей жүгінген адамдарды «Тапсырыс берушінің» жолдамасы бар адамдармен тең жағдайда жұмысқа қабылдауға;
Тапсырыс берушіден еңбек нарығының жағдайы туралы тегін
ақпарат алуға құқылы.
6. «Тапсырыс берушi»:
жұмыссыз, жазғы демалыс кезеңінде студенттер жəне жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушылары жəне
тоқтап тұруға байланысты жұмыспен қамтамасыз етілмеген
_____________________ адамды
(жазбаша)
олардың келiсiмi бойынша қоғамдық жұмыстарға жiберуге;
Орындаушы ұсынған құжаттардың негізінде «Халықты жұмыспен
қамту туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының
Заңы 7-бабының 26-тармағына сəйкес жасалған əлеуметтік келісімшартқа жəне 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының
Еңбек кодексіне (бұдан əрі – Еңбек кодексі) сəйкес адамдарға
жалақыны уақтылы жəне толық көлемде аударуға міндеттенеді.
7. «Орындаушы»:
1) адамдарға еңбек шартында айқындалған түрлер, мерзiмдер
жəне шарттар бойынша жұмыс беруге _______________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________;
(тiзiп жазу)
2) адамдармен Еңбек кодексіне сəйкес еңбек шарттарын жасасуға;
3) қажет болған жағдайда қабылданған адамдарға өз қаражаты
есебінен қосымша үстемеақы төлеуге;
4) əрбір адамға қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқама өткізуге;
5) қажет болған жағдайда адамдарды арнайы киіммен, құралсаймандармен, жабдықтармен қамтамасыз етуге;
6) Еңбек кодексіне сəйкес тиісті еңбек жағдайларымен қамтамасыз
етуге;
7) азаматтардың еңбек міндеттерін атқару кезінде денсаулығына
зиян келтірілген жағдайда Еңбек кодексіне сəйкес зиянды өтеуге;
8) есепті айдың аяқталуына бес жұмыс күні қалғанда Тапсырыс
берушіге осы Үлгілік шартқа қосымшаға сəйкес нысан бойынша
қоғамдық жұмыстарда жұмыс істейтін адамдар туралы мəліметтерді
ұсынуға міндеттенеді.

«Әкімшілік деректерді жинауға арналған
нысандарды бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Қоршаған орта және су
ресурстары министрінің міндетін атқарушының
2013 жылғы 29 қарашадағы № 363-Ө бұйрығына
өзгерістер енгізу туралы

аулау квотасы

Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік
қорғау министрінің 2019 жылғы 4 қаңтардағы №5 бұйрығына
1-қосымша

2. Тараптардың мiндеттерi

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне
жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Нұр-Сұлтан қаласы

нақты ауланғаны

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

2. Жұмыссыздар, жазғы демалыс кезеңінде студенттер жəне
жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушылары жəне
тоқтап тұруға байланысты жұмыспен қамтамасыз етілмеген адамдар үшiн қоғамдық жұмыстарды Қағидаларға сəйкес қаржыландыру.
3. Шарттың сомасы _________________ теңгені құрайды.
(жазбаша)

№197

аулау квотасы

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

1. Шарттың мəнi

2019 жылғы 8 мамыр

ƏАОЖ (Əкімшілік-аумақтық
объектілер жіктеуіші) бойынша орналасқан жерінің коды

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму
министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 516 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13938
болып тіркелген) бекiтiлген Қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру
жəне қаржыландыру қағидаларына (бұдан əрi – Қағидалар) жəне
ауданның (қаланың, облыстық, республикалық маңызы бар қаланың
жəне астананың) халықты жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі
жергілікті органының 20__ жылғы _________ № ___ шешіміне сəйкес
төмендегі туралы жасалды:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ

Ауданның (су айдынының
жəне (немесе) учаскенің
орналасқан жері) атауы

Қазақстан Республикасының
Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау
министрінің міндетін атқарушы С.ЖАҚЫПОВА

______________________________________________________
(тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болса)
_________________________ Халықты жұмыспен қамту орталығы
(қала, облыс, аудан)
атынан директор _________________________________________
(тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болса)
жəне бұдан əрi «Орындаушы» деп аталатын ____________________
_________________________________________________ атынан
(жұмыс берушiнiң атауы, заңды мекенжайы, байланыс телефоны)
______________________________________________ арасында
(лауазымы, тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болса)

Жануарлар дүниесін
пайдалану-шының атауы

оралмандарды жəне жұмыс іздеп жүрген адамдарды кəсіптік
бағдарлауды дербес жүргізеді.»;
15-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) іріктеу қорытындылары бойынша жұмыспен қамтудың жекеше
агенттігімен жұмысқа орналасуға жəрдемдесу үшін жүгінген өзін-өзі
жұмыспен қамтығандарға жəне нəтижесіз жұмыспен қамтылғандарға,
жұмыссыздарға, оралмандарға жəне жұмыс іздеп жүрген адамдарға
өтеулі негізде əлеуметтік кəсіптік бағдарлау жүргізу туралы шарт
жасасады;».
3. Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау
министрлігінің Халықты жұмыспен қамту жəне еңбек нарығын дамыту
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік
он күн ішінде оның «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік
кəсіпорнына ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін
жіберуді;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн
ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарына ресми
жариялауға жіберуді;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде
Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау
министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) 3)
жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы
туралы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау жетекші вицеминистріне жүктелсін.
5. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Балық шаруашылығы су
айдындары жəне (немесе)
учаскелерінің атауы

(Соңы. Басы 20-бетте)

21

аулау квотасы

30 МАМЫР 2019 ЖЫЛ

2
3
4
5
6
7
Халықаралық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары
жəне (немесе) учаскелері

1
2
3
Барлығы
Республикалық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары
жəне (немесе) учаскелері
1
2
3
Барлығы
Жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне
(немесе) учаскелері
1
2
3
Барлығы
Жиыны
Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы:
__________________________________ ______ Мөрдің (бар
(аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі)
(қолы) болса) орны
(Жалғасы 22-бетте)

RESMI

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанның «Реттік нөмірі» деген 1-бағанында реті бойынша
нөмірлеу көрсетіледі жəне кейінгі ақпарат реті бойынша нөмірлеуді
үзбеуі тиіс.
6. Нысанның 2-бағанында Қазақстан Республикасының тиісті

Индекс: 3-бш.
Кезеңділігі: тоқсандық.
Ұсынады: жануарлар дүниесін пайдаланушылар жəне Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы
жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшелері.
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі
комитетіне одан əрі ұсынуы үшін Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар
дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшелеріне.
Ұсыну мерзімі: жануарлар дүниесін пайдаланушылар үшін
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман
шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшелеріне есепті кезеңнен кейінгі тоқсанның 5-күнінен кешіктірмей;
аумақтық органдар үшін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі
комитетіне есепті кезеңнен кейінгі тоқсанның 10-күнінен кешіктірмей.

Жиыны

нақтысы

орындалу %-

жоспарланғаны

11

12

Барлығы
Жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелері
1
2
3
Барлығы
Жиыны

4
5
6
7
8
9
Халықаралық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелері

нақтысы

орындалу %-

жиыны

жоспарланғаны

орындалу %-

нақтысы

жоспарланғаны

балық ресурстары мен
басқа да су жануарларын жəне олардың мекендеу ортасын қорғау
жөніндегі іс-шараларға
арналған қаржы
қаражатының көлемі
(мың теңге)

нақтысы

жоспарланғаны

орындалу %-

нақтысы

жоспарланғаны

орындалу %-

нақтысы

жоспарланғаны

ƏАОЖ (əкімшілік-аумақтық объекті
жіктеуші) бойынша объектінің
орналасқан жерінің коды

Жануарлар дүниесін
пайдаланушының атауы
Ауданның (су айдынының жəне (немесе) учаскенің орналасқан жері)
атауы

Халықаралық, республикалық
жəне жергілікті маңызы бар балық
шаруашылығы су айдындарының
жəне (немесе) учаскелерінің атауы

2-бөлім
Əуесқой (спорттық) балық аулау жүргізуге арналған балық шаруашылығы су айдындарын жəне (немесе) учаскелерін бекітіп беру туралы
ақпаратты көрсетіңіз
балықтандыруға
балық ресурстарының
арналған қаржы
жəне басқа да су
қаражатының
жануарларының өсімін
көлемі жəне
молайту жөніндегі ісжіберілген
шараларға арналған
шабақтар саны
қаржы қаражатының
(мың теңге/мың
көлемі (мың теңге)
дана)

10

1
2
3
Барлығы
Республикалық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелері
1
2
3
Барлығы
Жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелері
1
2
3
Барылығы
Жиыны

1
2
3
Барлығы

5
6
7
8
9
10
11
Халықаралық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелері

жиыны
нақтысы

нақтысы
12

жоспарлағаны

жағалаудағы іргелес
белдеуді санитариялық жəне
өзге де нормаларға сəйкес
жайластыру (мың теңге)
жоспарлағаны

қорықшылық қызметті ұстау
(мың теңге)
нақтысы

жоспарлағаны

балық өсіру-мелиорациялық
техниканы сатып алу (мың
теңге)
нақтысы

жоспарлағаны

ихтиофаунаның жай-күйіне
зерттеу жүргізу (мың теңге)
нақтысы

жоспарлағаны

нақтысы

балықтың жаппай қырылуына
қарсы iс-шаралар жүргізу
(қыс кезеңінде ойықтар
бұрғылау, кескіндеме ою)
(бірлік)
жоспарлағаны

гектар

нақтысы

текше метр

гектар

текше метр

жоспарлағаны

нақтысы

мың дана

мың теңге

4

мың дана

3

мың теңге

2

жоспарлағаны

Жануарлар дүниесін пайдаланушының атауы

Ауданның (су айдынының жəне (немесе) учаскенің
орналасқан жерінің) атауы

1

ƏАОЖ (əкімшілік-аумақтық объекті жіктеуші) бойынша
объектінің орналасқан жерінің коды

№

Халықаралық, республикалық жəне жергілікті маңызы бар
балық шаруашылығы су айдындарының жəне (немесе)
учаскелерінің атауы

3-бөлім.
Көл-тауарлы балық өсіру шаруашылығын жүргізуге арналған балық шаруашылығы су айдындарын жəне (немесе) учаскелерін бекітіп беру
туралы ақпаратты көрсетіңіз

ихтиофаунаны жетілдіруге
бағытталған балық
өсіру-мелиоративтік
қатты
жұмыстарды жүргізу
өсімдіктерді
(балық өсіру материалдашабу (гектар)
рын сатып алу)
(түбін тереңдету
жəне су айдынын
жұмыстарын
салмағы кемінде 12
жүргізу
грамм құртшабақтармен
балықтандыру

жоспарланғаны

нақтысы

штат жұмысшыларын
ұстау (мың теңге)
нақтысы

жоспарланғаны

нақтысы

шарбақтық балық өсіру
шаруашылығын жүргізуді
қамтамасыз ету, тауарлық
балықты тасымалдау
үшін техника сатып алу
(мың теңге)
жоспарланғаны

нақтысы

ғылыми зерттеулерге
арналған шығын (мың
теңге)
жоспарланғаны

шарбақтарды қорғауды
ұйымдастыру (мың теңге)
нақтысы

жоспарланғаны

балыққа азық сатып алу
(мың теңге)
нақтысы

жоспарланғаны

нақтысы

Барлығы
Жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелері
1
2
3
Барлығы
Жиыны
Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы: ___________________________________________ ______ Мөрдің (бар болса) орны
(аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі)
(қолы)
Орындаушы: ________________________________________
(аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі)

__________
(қолы)

Орындаушының телефон нөмірі, электрондық мекенжайы: _________________________

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

Республикалық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелері

3

14

1
2
3

Пайдаланушылардың балық шаруашылығын дамыту
үшін ағымдағы жылға жоспарланған қаржы қаражатының
көлемдерін орындауы туралы мəліметтер

1
2
3

2

13

Барлығы
Республикалық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелері

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

Барлығы

1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
Халықаралық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелері

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы Нысанға қосымшада келтірілген

орындалу %-

нақтысы

жоспарланғаны

орындалу %-

нақтысы

жоспарланғаны

нақтысы

жоспарланғаны

орындалу %-

балық өсіруді
(аквакультура) жəне
əуесқойлық
(спорттық)
балық аулауды дамытуға
арналған
қаржы
қаражатының
көлемі (мың
теңге)

1
2
3

№

жиыны

1
2
3

5
6
7
8
9
10
Халықаралық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелері

балық
шаруашылығы
іс-шараларына
арналған қаржы
қаражатының
көлемі (мың
теңге)

3

балық өсіру материалын,
салмағы кемінде 12 грамм
құртшабақтарды сатып
алу (мың дана)

20___жылғы____________ есепті кезең
(тоқсан)

нақтысы

жоспарланғаны

орындалу %-

нақтысы

жоспарланғаны

нақтысы

4

орындалу %-

Ауданның (су айдынының жəне (немесе)
учаскенің орналасқан жерінің) атауы

3

2

Пайдаланушылардың балық шаруашылығын дамыту үшін
ағымдағы жылға жоспарланған қаражат көлемдерін орындауы
туралы мəліметтер

өндіруші жəне
балық
балық ресурстабалықтанғылыми өңдеуші база- ресурстарының
ры мен басқа
дыруға
жұмыс- ны техникалық
жəне басқа
да су жануарарналған
тарға
қайта
да су
ларын жəне
қаржы қараарналған жарақтандыру жануарларының
олардың межатының
қаржы
жөніндегі ісөсімін молайкендеу ортасын
көлемі жəне
қаражашараларға
ту жөніндегі
қорғау жөніндегі
жіберілген
тының
арналған
іс-шараларға
іс-шараларға
шабақтар
көлемі
қаржы
арналған қаржы
арналған қаржы
саны (мың
(мың
қаражатының қаражатының
қаражатының
теңге/мың
теңге)
көлемі (мың
көлемі (мың
көлемі (мың
дана)
теңге)
теңге)
теңге)
жоспарланғаны

Жануарлар дүниесін пайдаланушының атауы

2

ƏАОЖ бойынша объектінің орналасқан
жерінің коды*

Балық шаруашылығы су айдындарының жəне
(немесе) учаскелерінің атауы

1

1

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

жоспарланғаны

Қазақстан Республикасы Қоршаған орта жəне су ресурстары
министрінің міндетін атқарушының
2013 жылғы 29 қарашадағы №363-Ө бұйрығына 3-қосымша

1-бөлім.
Кəсіптік балық аулауды жүргізуге арналған балық шаруашылығы су айдындарын жəне (немесе) учаскелерін бекітіп беру туралы ақпаратты
көрсетіңіз

№

№

Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 8 мамырдағы
№197 бұйрығына 3-қосымша

нақтысы

1. Əкімшілік деректер жинауға арналған «Балық шаруашылығы су
айдындарын жəне (немесе) учаскелерін қорғауды жүзеге асыратын
жануарлар дүниесiн пайдаланушылардың қорықшылық қызметтерінің
жұмысы туралы мəліметтер» нысаны (бұдан əрі – Нысан) «Жануарлар
дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану туралы» 2004 жылғы
9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң)
9-бабы 1-тармағының 3) тармақшасына сəйкес əзірленді.
Нысанды жүргізудің негізгі міндеті балық шаруашылығы су айдындарын жəне (немесе) учаскелерін қорғауды жүзеге асыратын жануарлар дүниесiн пайдаланушылардың қорықшылық қызметтерінің
жұмысына мониторинг жүргізу болып табылады.
Жануарлар дүниесiн пайдаланушылар – Заңға сəйкес жануарлар дүниесiн пайдалану құқығы берiлген жеке жəне заңды тұлғалар.
2. Жануарлар дүниесін пайдаланушылар Нысанды толтырады
жəне Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетіне одан əрі
есепті кезеңнен кейінгі тоқсанның 10-күнінен кешіктірмей ұсынуы
үшін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық
бөлімшелеріне тоқсанына бір рет, есептік кезеңнен кейінгі тоқсанның
5-інен кешіктірмей ұсынады.
3. Нысан алғашқы есепке алу деректері негізінде үдемелі қорытындымен толтырылады жəне ұсынылады.
4. Нысанды толтырғанда жануарлар дүниесін пайдаланушы, орындаушы, содан кейін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетіне
жібергенде уəкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің
басшысы қол қояды. Олар болмаған жағдайда, Нысанға олардың
міндеттерін атқарушы адамдар қол қояды.

жағалау
инфроқұрылымын құруға
арналған шығын (мың
теңге)

1-тарау. Жалпы ережелер

жоспарланғаны

Балық шаруашылығы су айдындарын жəне (немесе)
учаскелерін қорғауды жүзеге асыратын жануарлар дүниесiн
пайдаланушылардың қорықшылық қызметтерінің жұмысы
туралы мəліметтер

4-бөлім.
Шарбақтық балық өсіру шаруашылығын жүргізуге арналған балық шаруашылығы су айдындарын жəне (немесе) учаскелерін бекітіп беру
туралы ақпаратты көрсетіңіз

нақтысы

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

Жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелері
1
2
3
Барлығы
Жиыны

балық өсіруге арналған
шарбақтарды сатып алу
(мың теңге)

Əкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға қосымша

Барлығы

жоспарланғаны

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы Нысанға қосымшада келтірілген

Республикалық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелері
1
2
3

ƏАОЖ (Əкімшілік-аумақтық объекті
жіктеуші) бойынша объектінің орналасқан
жерінің коды

Орындаушының телефон нөмірі, электрондық мекенжайы:
______________________

облыс əкімдігінің қаулысымен пайдаланушыға бекітіліп берілген
балық шаруашылығы су айдындарының жəне (немесе) учаскелерінің
атауы көрсетіледі.
7. Нысанның 3-бағанында Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 18-04/245 бұйрығымен бекітілген Аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су
айдындарын жəне (немесе) учаскелерiн бекiтiп беру жөнiнде конкурс
өткiзу қағидаларының жəне конкурсқа қатысушыларға қойылатын
бiлiктiлiк талаптары негізінде су айдыны бекітіліп берілген жануарлар
дүниесін пайдаланушының атауы көрсетіледі (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11227 болып тіркелген).
8. Нысанның 4-бағанында ауданның (су айдынының жəне (немесе)
учаскенің орналасқан жерінің) атауы көрсетіледі.
9. Нысанның 5-бағанында ƏАОЖ (Əкімшілік-аумақтық объектілер
жіктеуіші) бойынша орналасқан жерінің коды көрсетіледі.
10. Нысанның 6-бағанында жануарлар дүниесін пайдаланушыға
бекітіліп берілген балық шаруашылығы су айдындарын жəне (немесе) учаскелерін қорғауды жүзеге асыратын қорықшылардың жылдың
басындағы жəне есептік кезеңнің басындағы саны көрсетіледі.
11. Нысанның 7-бағанында қорықшылардың есепті кезеңде табиғат
қорғау заңнамасының бұзылғаны туралы толтырған хаттамаларының
(актілерінің) саны көрсетіледі.

Ауданның (су айдынының жəне (немесе)
учаскенің орналасқан жерінің) атауы

Орындаушы: ________________________________________
(аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі) (қолы)

Жануарлар дүниесін пайдаланушының
атауы

(Жалғасы. Басы 21-бетте)

30 МАМЫР 2019 ЖЫЛ

Балық шаруашылығы су айдындары жəне
(немесе) учаскелерінің атауы

22

13

1. Əкімшілік деректер жинауға арналған «Пайдаланушылардың
балық шаруашылығын дамыту үшін ағымдағы жылға жоспарланған
қаржы қаражатының көлемдерін орындауы туралы мəліметтер» нысаны (бұдан əрі – Нысан) «Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 9-бабы 1-тармағының 3)
тармақшасына сəйкес əзірленді.
Аталған Нысанды жүргізудің негізгі міндеті пайдаланушылардың
балық шаруашылығын дамыту үшін ағымдағы жылға жоспарланған
қаржы қаражатының көлемдерін орындауына мониторинг жүргізу
болып табылады.
2. Жануарлар дүниесін пайдаланушылар растаушы құжаттар
болған кезде Нысанды толтырады жəне одан əрі аумақтық
бөлімшелер Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетіне одан əрі
есепті кезеңнен кейінгі тоқсанның 10-нан кешіктірмей ұсынуы үшін
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман
шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық
бөлімшелеріне айына бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-нен
кешіктірмей береді.
3. Нысан алғашқы есепке алу деректері негізінде бір жылдың
үдемелі қорытындысымен толтырылады жəне беріледі.
4. Нысанды толтырғанда жануарлар дүниесін пайдаланушы, содан кейін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетіне жібергенде
уəкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің басшысы қол
қояды. Олар болмаған жағдайда, Нысанға олардың міндеттерін
атқарушы адамдар қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанның 1-бөлімінде мынадай мəліметтер толтырылады:
1) Нысанның «Реттік нөмірі» деген 1-бағанында рет бойынша
нөмірлеу көрсетіледі жəне кейінгі ақпарат реті бойынша нөмірлеуді
үзбеуі тиіс.
2) Нысанның 2-бағанында Қазақстан Республикасының тиісті облыс əкімдігінің қаулысымен пайдаланушыға бекітіліп берілген балық
шаруашылығы су айдындарының жəне (немесе) учаскелерінің атауы көрсетіледі.
3) Нысанның 3-бағанында Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы №18-04/245
бұйрығымен бекітілген Аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы
су айдындарын жəне (немесе) учаскелерiн бекiтiп беру жөнiнде конкурс өткiзу қағидаларының жəне конкурсқа қатысушыларға қойылатын
бiлiктiлiк талаптары негізінде су айдыны бекітіліп берілген жануарлар
дүниесін пайдаланушының атауы көрсетіледі (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11227 болып тіркелген).
4) Нысанның 4-бағанында ауданның (су айдынының жəне (немесе)
учаскенің орналасқан жерінің) атауы көрсетіледі.
5) Нысанның 5-бағанында ƏАОЖ (Əкімшілік-аумақтық объекті
жіктеуші) бойынша орналасқан жерінің коды көрсетіледі.
6) Нысанның 6-бағанында ағымдағы жылға ғылыми жұмыстарға
жоспарланған қаржы қаражатының көлемі (мың теңге), сондай-ақ
ғылыми жұмыстарға арналған қаржы қаражатының нақты игерілуі
жəне жалпы орындалу пайызы көрсетіледі.
7) Нысанның 7-бағанында өндіру жəне өңдеу базасын техникамен қайта жарақтандыру бойынша ағымдағы жылға іс-шараларға
арналған қаржы қаражатының жоспарланған көлемі (мың теңге),
сондай-ақ қаржы қаражатының нақты игерілуі жəне жалпы орындалу
пайызы көрсетіледі.
8) Нысанның 8-бағанында балық ресурстарының жəне басқа
су жануарларының өсімін молайту бойынша ағымдағы жылға ісшараларға арналған қаржы қаражатының жоспарланған көлемі (мың
теңге), сондай-ақ қаржы қаражатының нақты игерілуі жəне жалпы
орындалу пайызы көрсетіледі.
9) Нысанның 9-бағанында ағымдағы жылға балықтандыруға
арналған қаржы қаражатының жоспарланған көлемі жəне жіберілген
шабақтар саны (мың теңге/мың дана) жалпы жоспарланған қаржы
қаражатының мөлшеріне жəне қаржы қаражатының нақты игерілуіне
бөлініп көрсетіледі.
10) Нысанның 10-бағанында балық ресурстары мен басқа су
жануарларын жəне олардың мекендеу ортасын қорғау жөніндегі ісшараларға арналған қаржы қаражатының жоспарланған көлемі (мың
теңге) көрсетіледі.
11) Нысанның 11-бағанында балық өсіруді (аквакультура) жəне
əуесқойлық (спорттық) балық аулауды дамытуға арналған қаржы
қаражатының көлемі көрсетіледі.
12) Нысанның 12-бағанында жалпы жоспарланған қаржы
қаражатының мөлшеріне, қаржы қаражатының нақты игерілуіне жəне
жалпы орындалу пайызына бөлініп, ағымдағы жылға арналған барлық
жоғарыда аталған іс-шараларға арналған қаржы қаражатының барлық
көлемі бойынша жалпы қорытынды сандық көрсеткіш көрсетіледі.
6. Нысанның 2-бөлімінде мынадай мəліметтер толтырылады:
1) Нысанның «Реттік нөмірі» деген 1-бағанында рет бойынша
нөмірлеу көрсетіледі жəне кейінгі ақпарат реті бойынша нөмірлеуді
үзбеуі тиіс.
2) Нысанның 2-бағанында Қазақстан Республикасының тиісті облыс əкімдігінің қаулысымен пайдаланушыға бекітіліп берілген балық
шаруашылығы су айдындарының жəне (немесе) учаскелерінің атауы көрсетіледі.
3) Нысанның 3-бағанында Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 18-04/245
бұйрығымен бекітілген Аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы
су айдындарын жəне (немесе) учаскелерiн бекiтiп беру жөнiнде конкурс өткiзу қағидаларының жəне конкурсқа қатысушыларға қойылатын
бiлiктiлiк талаптары негізінде су айдыны бекітіліп берілген жануарлар
дүниесін пайдаланушының атауы көрсетіледі (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11227 болып тіркелген).
4) Нысанның 4-бағанында ауданның (су айдынының жəне (немесе)
учаскенің орналасқан жерінің) атауы көрсетіледі.
5) Нысанның 5-бағанында ƏАОЖ (əкімшілік-аумақтық объектілердің
жіктеуіші) бойынша орналасқан жерінің коды көрсетіледі.
6) Нысанның 6-бағанында ағымдағы жылға балық шаруашылығы
іс-шараларына жоспарланған қаржы қаражатының көлемі (мың
теңге), қаржы қаражатының нақты игерілуі жəне жалпы орындалу
пайызы көрсетіледі.
7) Нысанның 7-бағанында ағымдағы жылға балық ресурстарының
жəне басқа су жануарларының өсімін молайту бойынша іс-шараларға
арналған қаржы қаражатының жоспарланған көлемі (мың теңге),

сондай-ақ қаржы қаражатының нақты игерілуі жəне жалпы орындалу
пайызы көрсетіледі.
8) Нысанның 8-бағанында ағымдағы жылға балықтандыруға
арналған қаржы қаражатының жоспарланған көлемі жəне жіберілген
шабақтар саны (мың теңге/мың дана) жалпы жоспарланған қаржы
қаражатының мөлшеріне жəне қаржы қаражатының нақты игерілуіне
бөлініп көрсетіледі.
9) Нысанның 9-бағанында балық ресурстары мен басқа су жануарларын жəне олардың мекендеу ортасын қорғау жөніндегі ісшараларға арналған қаржы қаражатының жоспарланған көлемі (мың
теңге) көрсетіледі.
10) Нысанның 10-бағанында жалпы жоспарланған қаражат
мөлшеріне, қаржы қаражатының нақты игерілуіне жəне жалпы орындалу пайызына бөлініп, ағымдағы жылға арналған барлық жоғарыда
аталған іс-шараларға арналған қаржы қаражатының барлық көлемі
бойынша жалпы қорытынды сандық көрсеткіш көрсетіледі.
7. Нысанның 3-бөлімінде мынадай мəліметтер толтырылады:
1) Нысанның «Реттік нөмірі» деген 1-бағанында рет бойынша
нөмірлеу көрсетіледі жəне кейінгі ақпарат реті бойынша нөмірлеуді
үзбеуі тиіс.
2) Нысанның 2-бағанында Қазақстан Республикасының тиісті облыс əкімдігінің қаулысымен пайдаланушыға бекітіліп берілген балық
шаруашылығы су айдындарының жəне (немесе) учаскелерінің атауы көрсетіледі.
3) Нысанның 3-бағанында Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы №18-04/245
бұйрығымен бекітілген Аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы
су айдындарын жəне (немесе) учаскелерiн бекiтiп беру жөнiнде конкурс өткiзу қағидаларының жəне конкурсқа қатысушыларға қойылатын
бiлiктiлiк талаптары негізінде су айдыны бекітіліп берілген жануарлар
дүниесін пайдаланушының атауы көрсетіледі (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11227 болып тіркелген).
4) Нысанның 4-бағанында ауданның (су айдынының жəне (немесе)
учаскенің орналасқан жерінің) атауы көрсетіледі.
5) Нысанның 5-бағанында ƏАОЖ (əкімшілік-аумақтық объектілердің
жіктеуіші) бойынша орналасқан жерінің коды көрсетіледі.
6) Нысанның 6-бағанында ихтиофаунаны жақсартуға (балық өсіру
материалдарын сатып алу) жəне су айдынын салмағы кемінде 12
грамм құртбалықтармен (мың дана) балықтандыруға бағытталған
балық өсіру-мелиорациялық жұмыстарды жүргізуге жоспарланған
қаржы қаражатының көлемі көрсетіледі.
7) Нысанның 7-бағанында қатты өсімдіктерді шабудың (гектар),
ағымдағы жылға түбін тереңдету жұмыстарын жүргізудің (текше метр)
қаржы қаражатының жоспарланған мөлшері мен қаржы қаражатының
нақты игерілген мөлшері бөліп көрсетіледі.
8) Нысанның 8-бағанында ағымдағы жылға арналған балықтың
жаппай қырылуына қарсы iс-шаралар (ойықтар бұрғылау, кескіндеме
ою) жүргізу жоспары (бірлік), сондай-ақ нақты игерілуі көрсетіледі.
9) Нысанның 9-бағанында ихтиофаунаның жай-күйіне жəне қаржы
қаражатының нақты игерілуіне зерттеу жүргізуге жоспарланған қаржы
қаражатының көлемі (мың теңге) көрсетіледі.
10) Нысанның 10-бағанында ағымдағы жылға балық өсіру –
мелиорациялық техниканы сатып алуға арналған қаржы қаражатының
жоспарланған көлемі (мың теңге) жəне қаржы қаражатының нақты
игерілуі көрсетіледі.
11) Нысанның 11-бағанында қорықшылық қызметті ұстауға
арналған қаржы қаражатының жоспарланған көлемі (мың теңге) жəне
қаржы қаражатының нақты игерілуі көрсетіледі.
12) Нысанның 12-бағанында жағалаудағы іргелес белдеуді
санитариялық жəне өзге де нормаларға сəйкес орнатуға арналған
қаржы қаражатының жоспарланған көлемі (мың теңге) жəне қаржы
қаражатының нақты игерілуі көрсетіледі.
13) Нысанның 13-бағанында жалпы жоспарланған қаражат
мөлшеріне, қаржы қаражатының нақты игерілуіне бөлініп, ағымдағы
жылға арналған барлық жоғарыда аталған іс-шараларға арналған
қаржы қаражатының барлық көлемі бойынша жалпы қорытынды
сандық көрсеткіш көрсетіледі.
8. Нысанның 4-бөлімінде мынадай мəліметтер көрсетіледі:
1) Нысанның «Реттік нөмірі» деген 1-бағанында рет бойынша
нөмірлеу көрсетіледі жəне кейінгі ақпарат реті бойынша нөмірлеуді
үзбеуі тиіс.
2) 2-бағанында Қазақстан Республикасының тиісті облысы
əкімдігінің қаулысымен пайдаланушыға бекітіліп берілген балық
шаруашылығы су айдынының жəне (немесе) учаскесінің атауы
көрсетіледі.
3) Нысанның 3-бағанында Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы №18-04/245
бұйрығымен бекітілген Аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы
су айдындарын жəне (немесе) учаскелерiн бекiтiп беру жөнiнде конкурс өткiзу қағидаларының жəне конкурсқа қатысушыларға қойылатын
бiлiктiлiк талаптары негізінде су айдыны бекітіліп берілген жануарлар
дүниесін пайдаланушының атауы көрсетіледі (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11227 болып тіркелген).
4) Нысанның 4-бағанында ауданның (су айдынының жəне (немесе)
учаскенің орналасқан жерінің) атауы көрсетіледі.
5) Нысанның 5-бағанда ƏАОЖ (əкімшілік-аумақтық объектілердің
жіктеуіші) бойынша орналасқан жерінің коды көрсетіледі.
6) Нысанның 6-бағанында ағымдағы жылы балық өсіруге арналған
шарбақтарды сатып алуға жоспарланған қаржы қаражатының көлемі
(мың теңге) жəне қаржы қаражатының нақты игерілуі көрсетіледі.
7) Нысанның 7-бағанында жағалау инфроқұрылымын құруға
жұмсалған шығын бойынша ағымдағы жылға арналған қаржы
қаражатының жоспарланған көлемі (мың теңге), сондай-ақ қаржы
қаражатының нақты игерілуі көрсетіледі.
8) Нысанның 8-бағанында ағымдағы жылға балықтандыруға
арналған қаржы қаражатының жоспарланған көлемі жəне жіберілген
шабақтар саны (мың теңге/мың дана), жалпы жоспарланған қаражат
мөлшері мен қаржы қаражатының нақты игерілуі бөлініп көрсетіледі.
9) Нысанның 9-бағанында ағымдағы жылға балыққа азық сатып
алуға жоспарланған қаржы қаражатының көлемі (мың теңге) жəне
қаржы қаражатының нақты игерілуі көрсетіледі.
10) Нысанның 10-бағанында ағымдағы жылға шарбақтарды
қорғауды ұйымдастыруға жоспарланған қаржы қаражатының көлемі
(мың теңге) жəне қаржы қаражатының нақты игерілуі көрсетіледі.
11) Нысанның 11-бағанында ағымдағы жылға ғылыми зерттеулерге
арналған шығын бойынша жоспарланған қаржы қаражатының көлемі
(мың теңге) жəне қаржы қаражатының нақты игерілуі көрсетіледі.
12) Нысанның 12-бағанында ағымдағы жылға шарбақтық
шаруашылықты жүргізуді қамтамасыз ету, тауарлық балықты тасымалдау үшін техника сатып алуға жоспарланған қаржы қаражатының
көлемі (мың теңге) жəне қаржы қаражатының нақты игерілуі көрсетіледі.
13) Нысанның 13-бағанында ағымдағы жылға штат жұмысшыларын
ұстауға жоспарланған қаржы қаражатының көлемі (мың теңге) жəне
қаржы қаражатының нақты игерілуі көрсетіледі.
14) Нысанның 14-бағанында жалпы жоспарланған қаржы
қаражатының мөлшеріне, қаржы қаражатының нақты игерілуіне
бөлініп, ағымдағы жылға арналған барлық жоғарыда аталған ісшараларға арналған қаржы қаражатының барлық көлемі бойынша
жалпы қорытынды сандық көрсеткіш көрсетіледі.
(Жалғасы 23-бетте)

RESMI

30 МАМЫР 2019 ЖЫЛ

(Жалғасы. Басы 21-22-беттерде)

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 8 мамырдағы №197 бұйрығына 4-қосымша
Қазақстан Республикасы Қоршаған орта жəне су ресурстары министрінің міндетін атқарушының 2013 жылғы 29 қарашадағы
№363-Ө бұйрығына 4-қосымша
Əкімшілік деректер жинақтауға арналған нысан
Балық шаруашылығы су айдындарын жəне (немесе) учаскелерін бекітіп берудің бүкіл кезеңіне балық шаруашылығын дамытуға
арналған пайдаланушылардың қаржы қаражатының жоспарланып отырған көлемі туралы мəліметтер
20___жылғы____________есепті кезең

Кезеңділігі: жылдық.
Ұсынады: жануарлар дүниесін пайдаланушылар жəне Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне
жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшелері.
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі
комитетіне одан əрі ұсынуы үшін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі
комитетінің аумақтық бөлімшелеріне.
Ұсыну мерзімі: жануарлар дүниесін пайдаланушылар үшін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы
жəне жануарлар дүниесі комитеті аумақтық бөлімшелеріне есепті кезеңнен кейінгі жылдың 10 қаңтарынан кешіктірмей;
аумақтық органдар үшін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетіне
есепті кезеңнен кейінгі жылдың 15 қаңтарынан кешіктірмей.

жиыны

жыл

жыл

жыл

бекітіп берудің
бүкіл кезеңіне
(мың теңге)
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Ұсынады: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық
бөлімшелері.
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі
комитеті.
Ұсыну мерзімі: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің
аумақтық бөлімшелері Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетіне
есепті жылдың 10 шілдесінен жəне 10 қаңтарынан кешіктірмей.

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы: ___________________________________________ ______ Мөрдің (бар болса) орны
(аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі)
(қолы)
Орындаушы: ________________________________________ __________
(аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі)
(қолы)

1
2
1
2
3
Барлығы

5

6

7

8

9

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы: ___________________________________________ ______ Мөрдің (бар болса) орны
(аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі)
(қолы)
Орындаушы: _______________________________________
__________
(аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі)
(қолы)
Орындаушының телефон нөмірі, электрондық мекенжайы: _________________________
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы Нысанға қосымшада келтірілген
(Жалғасы 24-бетте)

тоңазытқыштар
(теңге/тəулік)
метр)

термо контейнерлері (текше

мұздақтар (шаршы метр)

материалдық-техникалық база
мұз генераторы
(теңге/тəулік)

4

аулау құралдары

ыстау цехтары
(тонна/тəулік)

3

көлiк
құралдары
(бірлік)

балық ұны цехтары (тонна/
тəулік)

№

өздігінен
жүретін флот
(бірлік)

жон етін сылау
орындары (тонна/тəулік)
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Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы Нысанға қосымшада келтірілген
9. Нысанның 5-бағанында балық шаруашылығы ұйымдарына
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша
бекітіп берілген балық шаруашылығы су айдындарының жалпы саны,
оның ішінде: бекітілген су айдындарының жалпы саны (жалпы алаңын
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
(гектар) көрсете отырып), балық шаруашылығы ұйымдарының жалпы
бойынша түсіндірме
саны, сондай-ақ балық шаруашылығы су айдындарын бекітіп беру
пайызы көрсетіледі.
Халықаралық жəне республикалық маңызы бар балық
10. Нысанның 6-бағанында бекітіп берілмеген балық шаруашылығы
шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелері
су айдындарының жалпы саны (жалпы алаңын (гектар) көрсете отытуралы мəліметтер
рып) көрсетіледі.
1-тарау. Жалпы ережелер
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
1. Əкімшілік деректер жинауға арналған «Халықаралық жəне
2019 жылғы 8 мамырдағы №197 бұйрығына 7-қосымша
республикалық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне
(немесе) учаскелері туралы мəліметтер» нысаны (бұдан əрі – Нысан)
Қазақстан Республикасы Қоршаған орта жəне су ресурстары
2004 жылғы 9 шілдедегі «Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту
министрінің міндетін атқарушының 2013 жылғы 29 қарашадағы
жəне пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы
№ 363-Ө бұйрығына 7-қосымша
1-тармағының 3) тармақшасына сəйкес əзірленді.
Нысанды жүргізудің негізгі міндеті Қазақстан Республикасының
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
халықаралық жəне республикалық маңызы бар балық шаруашылығы
су айдындары жəне (немесе) учаскелері туралы ақпараттық сипатқа
Пайдаланушылардың материалдық-техникалық жарақтануы
туралы мəліметтер
ие.
2. Нысанды Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
20___жылғы____________есепті кезең
министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің
(жартыжылдық)
аумақтық бөлімшелері жартыжылда бір рет толтырады жəне
Индекс: 7-бш.
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман
шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетіне есепті жылдың
Кезеңділігі: жартыжылдық.
10 шілдесінен жəне 10 қаңтарынан кешіктірмей ұсынады.
3. Нысан алғашқы есепке алу деректері негізінде бір жылдың
Ұсынады: жануарлар дүниесін пайдаланушылар жəне Қазақстан
үдемелі қорытындысымен толтырылады жəне ұсынылады.
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы
4. Нысанға орындаушы, уəкілетті орган ведомствосы аумақтық
жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшелері.
бөлімшесінің басшысы қол қояды. Олар болмаған жағдайда, Нысанға
олардың міндеттерін атқарушы адамдар қол қояды.
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
комитетіне одан əрі ұсынуы үшін Қазақстан Республикасы Ауыл
5. Нысанның «Реттік нөмірі» деген 1-бағанында реті бойынша
шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар
нөмірлеу көрсетіледі жəне кейінгі ақпарат реті бойынша нөмірлеуді
дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшелеріне.
үзбеуі тиіс.
6. Нысанның 2-бағанында Қазақстан Республикасының
Ұсыну мерзімі: жануарлар дүниесін пайдаланушылар үшін
халықаралық жəне республикалық маңызы бар балық шаруашылығы
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман
су айдындарының есепті кезеңдегі атауы көрсетіледі.
шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық
7. Нысанның 3-бағанында ƏАОЖ (əкімшілік-аумақтық объектілердің
бөлімшелеріне есепті жылдың 10 шілдесінен жəне 10 қаңтарынан
жіктеуіші) бойынша орналасқан жерінің коды көрсетіледі.
кешіктірмей;
8. Нысанның 4-бағанында Қазақстан Республикасы бойынша
аумақтық органдар үшін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруаесепті кезеңдегі балық шаруашылығы су айдындарының жəне (немешылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі
комитетіне – есепті жылдың 15 шілдесінен жəне 15 қаңтарынан
се) учаскелерінің (алаңның (гектар) көлемін көрсете отырып) жалпы
саны көрсетіледі.
кешіктірмей.

қабадан
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Орындаушының телефон нөмірі, электрондық мекенжайы: _________________________

ілгек құралдар
жəне басқа
да аулау
құралдарының
түрлер

Ұсыну мерзімі: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің
аумақтық бөлімшелері Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетіне
– есепті жылдың 10 шілденен жəне 10 қаңтарынан кешіктірмей.

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы Нысанға қосымшада келтірілген

Кезеңділігі: жартыжылдық.

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы: ___________________________________________ ______ Мөрдің (бар болса) орны
(аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі)
(қолы)
Орындаушы: _______________________________________
__________
(аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі)
(қолы)

құрма аулар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі
комитеті.

Орындаушының телефон нөмірі, электрондық мекенжайы: _________________________

Индекс: 6-бш.

Зайсан-Ертіс бассейні су айдындары жəне/немесе учаскелері
Жайсан көлі
Бұқтырма су қоймасы
Шүлбі су қоймасы
Өскемен су қоймасы
Қаныш Сəтпаев атындағы канал
(Павлодар облысы шегінде)
6 Ертіс өзені (Шығыс Қазақстан облысы
шегінде)
Барлығы
Арал-Сырдария бассейні су айдындары жəне/немесе учаскелері
1 Арал теңізі
2 Шардара су қоймасы
3 Сырдария өзені (Түркістан облысының
шегінде)
Барлығы
Нұра-Сарысу бассейні
1 Нұра өзені
2 Қаныш Сəтпаев атындағы канал
(Қарағанды облысы шегінде)
Барлығы
Есіл бассейні
1 Есіл өзені
2 Сілеті өзені
Барлығы
Тобыл-Торғай бассейні
1 Тобыл өзені
Жиыны
Бассейндер бойынша барлығы

жылымдар

Ұсынады: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық
бөлімшелері.
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2

сүйретпе аулар

Кезеңділігі: жартыжылдық.

7

1

мотоцикл

6

Халықаралық жəне республикалық
маңызы бар балық шаруашылығы
су айдындарының жəне (немесе)
учаскелерінің атауы

автокөлік

5

20___жылғы____________есепті кезең
(жартыжылдық)
Индекс:5-бш.

Су айдындары бекітіп
берілген балық
шаруашылығы
ұйымдарының
саны

20 ___ жылғы __________________есепті кезең
(жартыжылдық)

балық шаруашылығы су айдындарын
балық шаруашыбекітілмеген
ƏАОЖ
балық шаруашылығы ұйымдарына бекітіп балық шаруалығы су айдынкоды
беру
дарының жəне (нешылығы су
(əкімшілікмесе) учаскелері- бекітіліп берілген
айдындарының
аумақтық
балық
нің (жалпы алаңын су айдындарының
бекітіп саны (жалпы
объекшаруашылығы
(гектар) көрсете
алаңын (гексаны (жалпы
беру
тілердің
ұйымдарының
отырып) жалпы
тар) көрсете
алаңын (гектар)
%
жіктеуіші)
саны
саны
отырып)
көрсете отырып)
3
4
5
6
Жайық-Каспий бассейні

қарда жүргіш

4

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары
жəне (немесе) учаскелері туралы мəліметтер

Бекітіліп берілген
су айдындарының
жəне (немесе)
учаскелерінің саны
(жалпы алаңын
(гектар) көрсете
отырып)

№

өздігінен жүрмейтін флот
(бірлік)

3
110000000
150000000
190000000
630000000
310000000
270000000
350000000
390000000
430000000
550000000
590000000
510000000

Қазақстан Республикасы Қоршаған орта жəне су ресурстары
министрінің міндетін атқарушының
2013 жылғы 29 қарашадағы №363-Ө бұйрығына 5-қосымша

бекітіп берілген балық шаруашылығы
су айдындары (облыстық əкімдіктің
қаулысына сəйкес)

5. Нысанның «Реттік нөмірі» деген 1-бағанында реті бойынша
нөмірлеу көрсетіледі жəне кейінгі ақпарат реті бойынша нөмірлеуді
үзбеуі тиіс.
6. Нысанның 2-бағанында есептілік кезеңде балық шаруашылығы
су айдындары орналасқан облыс атауы көрсетіледі.
7. Нысанның 3-бағанында ƏАОЖ (əкімшілік-аумақтық объектілердің
жіктеуіші) бойынша орналасқан жерінің коды көрсетіледі.
8. Нысанның 4-бағанында зерттеп қаралған су айдынының жалпы
саны (жалпы алаңын (гектар) көрсете отырып) көрсетіледі.
9. Нысанның 5-бағанында зерттеліп қаралатын су айдындарының
жалпы саны (жалпы алаңын (гектар) көрсете отырып) көрсетіледі.
10. Нысанның 6-бағанында Тізбеге енгізілген (облыс əкімдігінің
қаулысына сəйкес) балық шаруашылығы су айдындарының жалпы
саны (жалпы алаңын (гектар) көрсете отырып) көрсетіледі.

шығарылған
жылы

1
2
1 Ақмола
2 Ақтөбе
3 Алматы
4 Шығыс Қазақстан
5 Жамбыл
6 Батыс Қазақстан
7 Қарағанды
8 Қостанай
9 Қызылорда
10 Павлодар
11 Солтүстік Қазақстан
12 Түркістан
Барлығы

Тізбеге енгізілген балық
шаруашылығы су айдындарының
саны (облыстық əкімдіктің
қаулысына сəйкес) (жалпы
алаңын (гектар) көрсете отырып)

Облыстар атауы

зерттеп қаралған су айдынының
саны (жалпы алаңын (гектар)
көрсете отырып)
зерттеп қаралатын су
айдындарының саны ( жалпы
алаңын (гектар) көрсете отырып)

№

ƏАОЖ коды (əкімшілік-аумақтық
объектілердің жіктеуіші)

5. Нысанның «Реттік нөмірі» деген 1-бағанында реті бойынша
нөмірлеу көрсетіледі жəне кейінгі ақпарат реті бойынша нөмірлеуді
үзбеуі тиіс.
6. Нысанның 2-бағанында Қазақстан Республикасының тиісті облысы əкімдігінің қаулысымен бекітіліп берілген балық шаруашылығы
су айдынының жəне (немесе) учаскесінің атауы көрсетіледі.
7. Нысанның 3-бағанында Қазақстан Республикасы Ауыл

Халықаралық жəне республикалық маңызы бар балық
шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелері
туралы мəліметтер

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

маркасы

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 8 мамырдағы №197 бұйрығына 5-қосымша

ағымдағы жылы қайтадан
конкурсқа қойылатын балық
шаруашылығы су айдындарының
жəне (немесе) учаскелерінің
саны (жалпы алаңын (гектар)
көрсете отырып)

1. Əкімшілік деректер жинауға арналған «Балық шаруашылығы су
айдындарын жəне (немесе) учаскелерін бекітіп берудің бүкіл кезеңіне
балық шаруашылығын дамыту үшін пайдаланушылардың жоспарланып отырған қаржы қаражаттарының көлемдері туралы мəліметтер»
нысаны (бұдан əрі – Нысан) «Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 9-бабы 1-тармағының 3)
тармақшасына сəйкес əзірленді.
Нысанды жүргізудің негізгі міндеті балық шаруашылығы су айдындарын жəне (немесе) учаскелерін бекітіп берудің бүкіл кезеңіне
балық шаруашылығын дамыту үшін пайдаланушылардың жоспарланып отырған қаржы қаражаттарының көлемдері туралы ақпараттық
сипатқа ие.
Жануарлар дүниесiн пайдаланушылар – Заңға сəйкес жануарлар дүниесiн пайдалану құқығы берiлген жеке жəне заңды тұлғалар.
2. Жануарлар дүниесін пайдаланушылар растаушы құжаттар
болған кезде Нысанды толтырады жəне одан əрі аумақтық
бөлімшелер Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетіне одан əрі
есепті кезеңнен кейінгі тоқсанның 10-нан кешіктірмей ұсынуы үшін
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман
шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық
бөлімшелеріне айына бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-нен
кешіктірмей береді.
3. Нысан алғашқы есепке алу деректері негізінде бір жылдың
үдемелі қорытындысымен толтырылады жəне беріледі.
4. Нысанды толтырғанда жануарлар дүниесін пайдаланушы, орындаушы, содан кейін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі Комитетіне
жібергенде уəкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің
басшысы қол қояды. Олар болмаған жағдайда, Нысанға олардың
міндеттерін атқарушы адамдар қол қояды.

шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 18-04/245
бұйрығымен бекітілген Аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы
су айдындарын жəне (немесе) учаскелерiн бекiтiп беру жөнiнде конкурс өткiзу қағидаларының жəне конкурсқа қатысушыларға қойылатын
бiлiктiлiк талаптары негізінде су айдыны бекітіліп берілген жануарлар
дүниесін пайдаланушының атауы көрсетіледі (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11227 болып тіркелген).
8. Нысанның 4-бағанында ауданның (су айдынының жəне (немесе)
учаскенің орналасқан жері) атауы көрсетіледі.
9. Нысанның 5-бағанында ƏАОЖ (əкімшілік-аумақтық объектілер
жіктеуіші) бойынша объектінің орналасқан жерінің коды көрсетіледі.
10. Нысанның 6-бағанында ғылыми жұмыстарға, өндіру жəне өңдеу
базасын техникалық қайта жарақтандыру жөніндегі іс-шараларға,
балық ресурстарының жəне басқа су жануарларының (ащы-тұзды
су айдындарын қоспағанда) өсімін молайту жөніндегі іс-шараларға,
балықтандыруға жəне жіберілген шабақтардың санына (ащы-тұзды
су айдындарын қоспағанда) көрсеткіштері көрсетіледі.
11. Нысанның 7-бағанында балық шаруашылығы су айдындарын
жəне (немесе) учаскелерін пайдаланушыларға бекітіп берудің бүкіл
кезеңіне арналған қаржы қаражатының көлемі жылдар бойынша
көрсетіледі.
12. Нысанның 8-бағанында балық шаруашылығы су айдындарын
жəне (немесе) учаскелерін пайдаланушыларға бекітіп берудің бүкіл
кезеңіне балық шаруашылығын дамытуға арналған қаржы қаражатының жоспарланып отырған жалпы жиынтық көлемі көрсетіледі.

бекітіліп берілмеген балық
шаруашылығы су айдындарының
саны (жалпы алаңын (гектар)
көрсете отырып)

1-тарау. Жалпы ережелер

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

1
2
3
4
5

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы Нысанға қосымшада келтірілген

Балық шаруашылығы су айдындарын жəне (немесе)
учаскелерін бекітіп берудің бүкіл кезеңіне балық
шаруашылығын дамыту үшін пайдаланушылардың
жоспарланып отырған қаржы қаражаттарының көлемдері
туралы мəліметтер

Қазақстан Республикасы Қоршаған орта жəне су ресурстары
министрінің міндетін атқарушының
2013 жылғы 29 қарашадағы № 363-Ө бұйрығына 6-қосымша

Балқаш-Алакөл бассейні

Орындаушының телефон нөмірі, электрондық мекенжайы: _________________________

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 8 мамырдағы №197 бұйрығына 6-қосымша

1 Балқаш көлі
2 Қапшағай су қоймасы
3 Іле өзенінің атырауы
4 Алакөл көлдер жүйесі
Барлығы

__________
(қолы)

Əкімшілік деректерді жинауға арналған
нысанға қосымша

1. Əкімшілік деректер жинауға арналған «Жергілікті маңызы бар
балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелері туралы мəліметтер» нысаны (бұдан əрі – Нысан) «Жануарлар дүниесiн
қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану туралы» 2004 жылғы 9
шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының
3) тармақшасына сəйкес əзірленді.
Нысанды жүргізудің негізгі міндеті Қазақстан Республикасының
жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелері туралы ақпараттық сипатқа ие.
2. Нысанды Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің
аумақтық бөлімшелері жартыжылда бір рет толтырады жəне
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман
шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетіне есепті жылдың
10 шілдесінен жəне 10 қаңтарынан кешіктірмей ұсынады.
3. Нысан алғашқы есепке алу деректері негізінде бір жылдың
үдемелі қорытындысымен толтырылады жəне ұсынылады.
4. Нысанды толтырғанда орындаушы, уəкілетті орган ведомствосы
аумақтық бөлімшесінің басшысы қол қояды. Олар болмаған жағдайда,
Нысанға олардың міндеттерін атқарушы адамдар қол қояды.

11. Нысанның 7-бағанында бекітіліп берілген (облыс əкімдігінің
қаулысына сəйкес) балық шаруашылығы су айдындарының жалпы
саны, оның ішінде бекітіп берілген су айдындарының жəне (немесе) учаскелерінің санын көрсете отырып (жалпы алаңын (гектар)
көрсете отырып), сондай-ақ су айдындары бекітіліп берілген балық
шаруашылығы ұйымдарының саны көрсетіледі.
12. Нысанның 8-бағанында бекітіліп берілмеген балық шаруашылығы су айдындарының жалпы саны (жалпы алаңын (гектар)
көрсете отырып) көрсетіледі.
13. Нысанның 9-бағанында ағымдағы жылы қайтадан конкурсқа
қойылатын балық шаруашылығы су айдындарының жəне (немесе)
учаскелерінің (жалпы алаңын (гектар) көрсете отырып) жалпы саны
көрсетіледі.

1 Жайық өзені
2 Қиғаш өзені
3 Каспий теңізі
Барлығы

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы: ___________________________________________ ______ Мөрдің (бар болса) орны
(аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі) (қолы)
Орындаушы: ________________________________________
(аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі)

1-тарау. Жалпы ережелер

Балықшылардың жалпы саны

2

Ауданның ƏАОЖ
(су айды- (əкімшілікнының
аумақтық
жəне (не- объектілердің
месе)
жіктеуіші)
қаржы қаражатының көлемі
учаскенің бойынша
орналасқан объектінің
жерінің)
орналасқан
атауы
жерінің коды
3
4
5
6
Халықаралық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелері
ғылыми жұмыстарға
өндіру жəне өңдеу базасын техникалық қайта жарақтандыру
жөніндегі іс-шараларға
балық ресурстарының жəне басқа су жануарларының (ащытұзды су айдындарын қоспағанда) өсімін молайту жөніндегі
іс-шараларға
балықтандыруға жəне жіберілген шабақтардың санына (ащытұзды су айдындарын қоспағанда)
балық ресурстары мен басқа су жануарларын жəне олардың
мекендеу ортасын қорғау жөніндегі іс-шараларға
балық өсіруді (аквакультура) жəне əуесқойлық (спорттық)
балық аулауды дамытуға
Республикалық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелері
ғылыми жұмыстарға
өндіру жəне өңдеу базасын техникалық қайта жарақтандыру
жөніндегі іс-шараларға
балық ресурстарының жəне басқа су жануарларының (ащытұзды су айдындарын қоспағанда) өсімін молайту жөніндегі
іс-шараларға
балықтандыруға жəне жіберілген шабақтардың санына (ащытұзды су айдындарын қоспағанда)
балық ресурстары мен басқа су жануарларын жəне олардың
мекендеу ортасын қорғау жөніндегі іс-шараларға
балық өсіруді (аквакультура) жəне əуесқойлық (спорттық)
балық аулауды дамытуға
Жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары жəне (немесе) учаскелері
ғылыми жұмыстарға
өндіру жəне өңдеу базасын техникалық қайта жарақтандыру
жөніндегі іс-шараларға
балық ресурстарының жəне басқа су жануарларының (ащытұзды су айдындарын қоспағанда) өсімін молайту жөніндегі
іс-шараларға
балықтандыруға жəне жіберілген шабақтардың санына (ащытұзды су айдындарын қоспағанда)
балық ресурстары мен басқа су жануарларын жəне олардың
мекендеу ортасын қорғау жөніндегі іс-шараларға
балық өсіруді (аквакультура) жəне əуесқойлық (спорттық)
балық аулауды дамытуға

Жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары
жəне (немесе) учаскелері туралы мəліметтер

Балық аулау
бригадаларының саны

1

Жануарлар
дүниесін
пайдаланушының
атауы

жыл

Балық
шаруашылығы су
айдынының
№ жəне (немесе)
учаскесінің
атауы

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

Жануарлар дүниесін
пайдаланушының атауы

Индекс: 4-бш.
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20 ___ жылғы _________ есепті кезең
Индекс: 8-бш.
Кезеңділігі: жылдық.
Ұсынады: балық өсірумен айналысатын субъектілер, жануарлар
дүниесін (балық ресурстарын) пайдаланушылар сондай-ақ, Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы
жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшелері
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар
дүниесі комитетіне одан əрі ұсынуы үшін Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшелеріне.
Ұсыну мерзімі: балық өсірумен айналысатын субъектілер жəне
жануарлар дүниесін пайдаланушылар үшін Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшелеріне есепті кезеңнен
кейінгі жылдың 10 қаңтарынан кешіктірмей;
аумақтық органдар үшін Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар
дүниесі комитетіне есепті кезеңінен кейінгі жылдың 15 қаңтарынан
кешіктірмей.

2

3

Аббревиатуралардың толық жазылуы:
КТБӨШ – көл-тауарлы балық өсіру шаруашылығы
__________________________________
Кəсіпорынның банктік деректемелері
__________________________________
Балық өсіру кəсіпорны орналасқан жерінің заңды мекенжайы
электрондық мекенжайы
________________________________________________
Орындаушының аты, əкесінің аты (бар болса), тегі,
байланыс телефоны, электрондық мекенжайы

4

жұмыспен қамтылған
қызметкерлердің орташа жылдық саны

6

7

8

9

10

11

5

балық өңдеуде

өсірілетін
түрлері

балық өсіруде

басқалары (гектар)

бассейндік (гектар немесе метр куб)

қоршалған учаскелер
жəне қашалар

тоғандық ауданы (гектар)

тұйықталған сумен
жабдықтау (су айналымы) қондырғысы
(метр куб)

Балық өсірумен айналысатын субъектілер бойынша
мəліметтер

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы Нысанға қосымшада келтірілген
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Балық өңдеумен айналысатын кəсіпорындар туралы
мəліметтер
1. Жалпы ережелер
1. Əкімшілік деректер жинауға арналған «Балық өңдеумен айналысатын кəсіпорындар туралы мəліметтер» нысаны (бұдан əрі – Нысан)
«Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану туралы»
2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан
əрі – Заң) 9-бабы 1-тармағының 3) тармақшасына сəйкес əзірленді.
Нысанды жүргізудің негізгі міндеті балық шаруашылығы саласында
жұмыс істейтін субъектілер туралы ақпараттық сипатқа ие.
Жануарлар дүниесiн пайдаланушылар – Заңға сəйкес жануарлар дүниесiн пайдалану құқығы берiлген жеке жəне заңды тұлғалар.
2. Нысанды балық өңдеумен айналысатын кəсіпорындар, сондайақ жануарлар дүниесін (балық ресурстарын) пайдаланушылар
толтырады жəне Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетіне
одан əрі жылына бір рет, есепті кезеңнен кейінгі жылдың 15 қаңтарынан кешіктірмей ұсынуы үшін Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар
дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшелеріне есепті кезеңнен кейінгі
жылдың 10 қаңтарынан кешіктірмей береді.
3. Нысан алғашқы есепке алу деректері негізінде бір жылдың
үдемелі қорытындысымен толтырылады жəне ұсынылады.
4. Нысанды толтырғанда балық өңдеумен айналысатын кəсіпорынның басшысы жəне бас бухгалтері қолдарын қояды, сондай-ақ жануарлар дүниесін пайдаланушы, орындаушы, содан кейін Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы
жəне жануарлар дүниесі комитетіне жібергенде уəкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің басшысы қол қояды. Олар болмаған
жағдайда, Нысанға олардың міндеттерін атқарушы адамдар қол
қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанның «Реттік нөмірі» деген 1-бағанында реті бойынша
нөмірлеу көрсетіледі жəне кейінгі ақпарат реті бойынша нөмірлеуді
үзбеуі тиіс.
6. Нысанның 2-бағанында балық өнімдерінің атауы көрсетіледі.
7. Нысанның 3-бағанында балық өңдеу түрлері бойынша
кəсіпорынның өндірісттік қуаттылығы (тəулігіне тонна, жылына тонна) көрсетіледі.
8. Нысанның 4-бағанында дайын балық өнімінің есепті жылдың
басындағы қалдығы (тонна) көрсетіледі.
9. Нысанның 5-бағанында қайта өңдеуге жолданған шикізат
мөлшері (тонна) көрсетіледі.
10. Нысанның 6-бағанында дайын өнім шығымының қайта есептеу
коэффициенті көрсетіледі.
11. Нысанның 7-бағанында есепті кезеңде өткізілген балық өнімдерің шығымының көлемі көрсетіледі.
12. Нысанның 8-бағанында шикізат көздері: өзінің аулағаны, басқа
кəсіпорындардан сатып алынған, пайдаланылған мұхит балығы немесе өсірілген балық (тонна) көрсетіледі.
13. Нысанның 9-бағанында балық өнімінің есепті жылдың
соңындағы қалдығы (тонна) көрсетіледі.
14. Нысанның 10-бағанында Қазақстандағы дайын балық өнімдерінің өткізу нарығы көрсетіледі.
15. Нысанның 11-бағанында дайын балық өнімдері экспортталған
ел көрсетіледі.
16. Нысанның 12-бағанында балық өнімдерін өңдейтін жұмыспен
қамтылған қызметкерлердің орташа жылдық саны (адам) көрсетіледі.
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 8 мамырдағы №197 бұйрығына 10-қосымша

_________________________________________ Мөр орны (бар болса)
Кəсіпорын басшының аты, əкесінің аты (бар болса), тегі
______________________________________________________________
Бас бухгалтердiң аты, əкесінің аты (бар болса) ,тегі, байланыс телефоны,
________________________________________ Мөрдің (бар болса) орны
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі облыстық аумақтық
инспекциясы басшысының немесе оның міндеттерін атқарушысының аты,
əкесінің аты (бар болса), тегі

Қазақстан Республикасы Қоршаған орта жəне су ресурстары
министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 29 қарашадағы
№ 363-Ө бұйрығына 10-қосымша
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Аумақтық органдардың балық ресурстарын қорғау бөлігінде
бақылау-инспекциялық қызметі туралы мəліметтер

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы Нысанға қосымшада келтірілген

_____________________________________________
Кəсіпорынның орналасқан жерінің заңды мекенжайы

1.3
2

20___жылғы есепті кезең

2.1

Индекс: 9-бш.
Кезеңділігі: жылдық.
Ұсынады: балық өңдеумен айналысатын кəсіпорындар, жануарлар
дүниесін (балық ресурстарын) пайдаланушылар сондай-ақ Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы
жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшелері.
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар
дүниесі комитетіне одан əрі ұсынуы үшін Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшелеріне.

5

6

7

8

9

10

11

балық өнімдерін
өңдеумен айналысатын
қызметкерлердің орташа
жылдық саны (адам)

4

шикізат көздері
(тонна)

экспорт (ел)

Ұсыну мерзімі: балық өңдеумен айналысатын кəсіпорындар,
сондай-ақ жануарлар дүниесін (балық ресурстарын) пайдаланушылар үшін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық
бөлімшелеріне есепті кезеңнен кейінгі жылдың 10 қаңтарынан
кешіктірмей;
аумақтық органдар үшін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар
дүниесі комитетіне есепті кезеңнен кейінгі жылдың 15 қаңтарынан
кешіктірмей.

дайын өнімнің шығымы
(тонна)

3

1

Балық өңдеумен айналысатын кəсіпорындар туралы
мəліметтер

дайын өнімнің шығысын
қайта есептеу коэффициенті

1
2
1 тірі балық
2 салқындатылған-мұздатылған балық
оның ішінде бөлінген балық:
- жон еті
- ішек қарны тазартылған, басымен
- басы алынған денесі
- басқа да бөлік түрлері
3 ысталған
4 кептірілген
5 балық консервілері (туб/тонна)
6 балық пресервілері (туб/тонна)
7 фарш, субөнімдер жəне басқалары
(шаянтəрізділер, былқылдақ
денелілер)
8 азықтық балық ұны
9 балық майы
Барлығы

Ұсыну мерзімі: аумақтық бөлімшелер ай сайын айдың 5-күнінен
кешіктірмей Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетіне ұсынады.

1.1
1.2

қайта өңдеуге арналған
шикізат (тонна)

Балық өнімдерінің атауы

жылына тонна

№

тəулігіне тонна

кəсіпорынның
өндірістік
қуаттылығы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі
Комитетіне.

№

3

3.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
6.1

12
6.2

6.3

6.4.
7

_______________________________ Мөрдің (бар болса) орны
Кəсіпорын басшысының аты, əкесінің аты (бар болса), тегі

Көрсеткіштер атауы
балық қорғау заңнамасын
бұзғаны үшін толтырылған хаттамалар, оның ішінде:
су айдындарын ластағаны үшін
кеме қатынасы режимін бұзғаны
үшін
балықты заңсыз аулағаны үшін
инспекция қараған əкімшілік материалдар
сотқа жіберілген əкімшілік құқық
бұзушылықтар туралы істердің
саны
соттың əкімшілік жауапкершілікке
тартқандары
соттың қарау процесіндегілер
балық қорғау заңнамасын
бұзушыларға қозғалған істердің
тергеу органдарына берілгені,
оның ішінде
қозғалған қылмыстық істер
сотқа жіберілген қылмыстық істер
сотпен қылмыстық жауапқа
тартылғандар
сотта қарау процесіндегілер
қылмыстық іс қозғаудан бас
тартылғаны жəне əкімшілік құқық
бұзушылықтар туралы іс бойынша қаралғаны, оның ішінде
инспекцияның
соттың
құқық қорғау органының
жақсыз бұзушылықтар
жол берілген бұзушылықтар,
барлығы
балық аулау ұйымдары
азаматтар (жеке тұлғалар)
лауазымды адамдар
жақсыз бұзушылықтар
құқық қорғау органдарының
қызметкерлерімен бірлесіп
ашылған бұзушылықтар
салынған айыппұлдар, барлығы,
оның ішінде
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі
Қазақстан Республикасы
кодексінің 383-бабы бойынша
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі
Қазақстан Республикасы
кодексінің 389-бабы бойынша
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі
Қазақстан Республикасы
кодексінің 811-бабы бойынша
мəжбүрлеп өндіріп алуға
жіберілген істер
өндіріп алынған айыппұлдар

7.1. ерікті түрде
7.1.2 Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі
Қазақстан Республикасы
кодексінің 383-бабы бойынша
7.1.3 Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі
Қазақстан Республикасы
кодексінің 389-бабы бойынша

саны
(өлшем
бірлігі)
хаттамалар
саны/адам

іс/адам

7.1.4 Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі
Қазақстан Республикасы
кодексінің 811-бабы бойынша
7.2. мəжбүрлеу тəртібімен
8
залал келтіргені үшін талап
етілгені
9
залал келтіргені үшін өндіріп
алынғаны
10
өткен жылдардың айыппұл
сомасының өндіріп алынғаны
11
өткен жылдардың талап-арыз
сомасының өндіріп алынғаны
12
тəркіленген заттарды өткізуден
түскен қаражат барлығы
12.1 балықтан
12.2 уылдырықтан
12.3 көлік жəне жүзу құралдарынан
13
тəртіп бұзушылардан алынғаны,
барлығы
13.1 жиі кездесетін балық түрлері
13.2 бекіре балық түрлері
13.3 бекіре балық түрлерінің
уылдырығы
13.4 өзге түрлер
14
тəртіп бұзушылардан алынған
аулау құралдары, көлік жəне жүзу
құралдары, барлығы
14.1 сүзекілер, сүйретпе аулар, сүзекті
ау құралдары
14.2 аулар
14.3 ілмек жəне басқалар
14.4 көлік жəне жүзу құралдары
14.5
14.6
14.7
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
16
16.1
16.2
16.3
17

18
19
19.1
19.2
19.3
19.4
20

байланыс құралдары
навигаторлар
эхолоттар
алынған иесіз аулау құралдары,
автомобиль жəне жүзу
құралдары, барлығы
аулар
ілмек жəне басқалар
көлік жəне жүзу құралдары

адам/мың
теңге
адам/мың
теңге
адам/мың
теңге
адам/мың
теңге
адам/мың
теңге

килограмм

дана

көлік/жүзу
құралдары

дана

көлік/жүзу
құралдары

байланыс құралдары
навигаторлар
эхолоттар
бұқаралық-үгіт жұмысы
радиодан сөйлеу
теледидардан сөйлеу
жарияланған мақалалар
кəсіпшілік аулау құралдарын тек- дана
серу кезінде жасалған актілер
саны
бұл орайда ашылған тəртіп
дана
бұзушылықтар
суалғыларды тексеру саны
бұл орайда ашылған тəртіп
бұзушылықтар
техникалық құралдар мен
бірлік
инспекторлардың қатысуы
өзен кемелерінің саны
теңіз кемелерінің саны
мотоқайықтардың қатысуы
қатысқан инспекторлардың саны
ұйымдастырылған балық қорғау
бекеттері

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы:
_____________________________ ______ Мөрдің (бар болса) орны
(аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі) (қолы)
Орындаушы: __________________________________________
(аты, əкесінің аты (бар болcа), тегі) (қолы)

Ұсынады: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық
бөлімшелері.

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

есепті жылдың басындағы
қалдық (тонна)

5. Нысанның «Реттік нөмірі» деген 1-бағанында реті бойынша
нөмірлеу көрсетіледі жəне кейінгі ақпарат реті бойынша нөмірлеуді
үзбеуі тиіс.
6. Нысанның 2-бағанында балық өсіру шаруашылығының КТБӨШ
(көл-тауарлы балық өсіру шаруашылығы), шарбақтық, тоғандық,
тұйықталған сумен жабдықтау қондырғысы (ТСЖҚ), бассейндік типтері
жəне олардың жалпы ауданы көрсетіледі.
7. Нысанның 3-бағанында өндірістік қуаттылығы (жылына тонна)
көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Қоршаған орта жəне су ресурстары
министрінің міндетін атқарушының
2013 жылғы 29 қарашадағы № 363-Ө бұйрығына 9-қосымша

Қазақстан Республикасындағы өткізу өңірлері

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

20___жылғы______________ есепті кезең
(ай)
Индекс: 10-бш.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 8 мамырдағы №197 бұйрығына 9-қосымша

есепті жылдың соңындағы
қалдық (тонна)

1. Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Балық өсірумен айналысатын субъектілер бойынша мəліметтер» нысаны (бұдан əрі – Нысан)
«Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану туралы»
2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан
əрі – Заң) 9-бабы 1-тармағының 3) тармақшасына сəйкес əзірленді.
Аталған Нысанды жүргізудің негізгі міндеті балық өсірумен айналысатын субъектілер туралы ақпараттық сипаттық ие.
Жануарлар дүниесiн пайдаланушылар – Заңға сəйкес жануарлар дүниесiн пайдалану құқығы берiлген жеке жəне заңды тұлғалар
Көл-тауарлы балық өсіру шаруашылығы – табиғи жəне жасанды
су айдындарында ихтиофаунаны толық немесе ішінара ауыстыру
арқылы жартылай ерікті бақыланатын жағдайларда балықтар мен
басқа да су жануарларын өсіретін шаруашылық қызмет түрі.
Шарбақтық балық өсіру шаруашылығы – табиғи жəне жасанды
су айдындарында орналасқан жəне жартылай ерікті бақыланатын
жағдайларда ұстауға мүмкіндік беретін арнаулы құрылғыларда
(шарбақтарды) балықтар мен басқа да су жануарларын өсіретін
шаруашылық қызмет түрі.
2. Нысанды жануарлар дүниесін пайдаланушылар толтырады
жəне Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетіне одан əрі
есепті кезеңнен кейінгі жылдың 15 қаңтарынан кешіктірмей ұсынуы
үшін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық
бөлімшелеріне жылына бір рет, есепті кезеңнен кейінгі жылдың 10
қаңтарынан кешіктірмей береді.
3. Нысан алғашқы есеп деректері негізінде бір жылдың үдемелі
қорытындысымен толтырылады жəне ұсынылады.
4. Нысанды толтырғанда жануарлар дүниесін пайдаланушы, орындаушы, содан кейін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетіне
жібергенде уəкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің
басшысы қол қояды. Олар болмаған жағдайда, Нысанға олардың
міндеттерін атқарушы адамдар қол қояды.

өсірілген балық

1-тарау. Жалпы ережелер

мұхит балығы

Балық өсірумен айналысатын субъектілер бойынша
мəліметтер

сатып алынғаны

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

8. Нысанның 4-бағанында балық өсіру шаруашылығының құрылған
(құрылыстың өндірістік базаның салынған) жылы көрсетіледі.
9. Нысанның 5-бағанында өсірілетін балық жəне шаян тəрізділер
түрлері көрсетіледі.
10. Нысанның 6-бағанында балық өсіру материалының көзі
көрсетіледі.
11. Нысанның 7-бағанында сумен жабдықтау көзі көрсетіледі.
12. Нысанның 8-бағанында минералдық тыңайтқыштарға
жұмсалған шығын (мың.теңге) көрсетіледі.
13. Нысанның 9-бағанында құрама жемге жұмсалған шығын (мың
теңге) көрсетіледі.
14. Нысанның 10-бағанында электр энергиясына (мың теңге)
жұмсалған шығын көрсетіледі.
15. Нысанның 11-бағанында балық өсіру жəне балық өңдеу бойынша жұмыспен қамтылған қызметкерлердің орташа жылдық саны
көрсетіледі.

меншікті аулау

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

жыл басынан бері

1
1
2
3

шарбақтық ауданы
(метр куб)

№

КТБӨШ ауданы (гектар)

Балық өсіру шаруашылығының типтері бойынша жалпы
ауданы

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

өндірістік қуаттылығы (жылына тонна)
балық өсіру шаруашылығының
құрылған (өндірістік базаның
салынған) жылы

5. Нысанның «Реттік нөмірі» деген 1-бағанында реті бойынша
нөмірлеу көрсетіледі жəне кейінгі ақпарат реті бойынша нөмірлеуді
үзбеуі тиіс.
6. Нысанның 2-бағанында Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 18-04/245
бұйрығымен бекітілген Аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы
су айдындарын жəне (немесе) учаскелерiн бекiтiп беру жөнiнде конкурс өткiзу қағидаларының жəне конкурсқа қатысушыларға қойылатын
бiлiктiлiк талаптары негізінде су айдыны бекітіліп берілген жануарлар
дүниесін пайдаланушының атауы көрсетіледі (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11227 болып тіркелген).
7. Нысанның 3-бағанында жануарлар дүниесін пайдаланушыда
жұмыс істейтін балық аулау бригадаларының жалпы саны көрсетіледі.
8. Нысанның 4-бағанында есепті кезеңде пайдаланушыда
есептелетін балықшылардың жалпы саны көрсетіледі.
9. Нысанның 5-бағанында жануарлар дүниесін пайдаланушыда

Қазақстан Республикасы Қоршаған орта жəне су ресурстары
министрінің міндетін атқарушының 2013 жылғы 29 қарашадағы
№ 363-Ө бұйрығына 8-қосымша

электр-энергиясына жұмсалған
шығын (мың.теңге)

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 8 мамырдағы №197 бұйрығына 8-қосымша

құрама жемге жұмсалған
шығын (мың.теңге)

1. Əкімшілік деректер жинауға арналған «Пайдаланушылардың
материалдық-техникалық жарақтануы туралы мəліметтер» нысаны (бұдан əрі – Нысан) 2004 жылғы 9 шілдедегі «Жануарлар
дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 9-бабы 1-тармағының 3)
тармақшасына сəйкес əзірленді.
Осы нысанды жүргізудің негізгі міндеті пайдаланушылардың
материалдық-техникалық жарақтануы туралы ақпараттық сипатқа ие.
Жануарлар дүниесiн пайдаланушылар – Заңға сəйкес жануарлар дүниесiн пайдалану құқығы берiлген жеке жəне заңды тұлғалар.
2. Нысанды жануарлар дүниесін пайдаланушылар толтырады
жəне Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық
бөлімшелері одан əрі Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетіне
есепті жылдың 15 шілдесі мен 15 қаңтарынан кешіктірмей ұсынуы
үшін аумақтық бөлімшелерге жартыжылда бір рет, есепті жылдың
10 шілдесі мен 10 қаңтарынан кешіктірмей ұсынады.
3. Нысан алғашқы есепке алу деректері негізінде бір жылдың
үдемелі қорытындысымен толтырылады жəне ұсынылады.
4. Нысанды толтырғанда жануарлар дүниесін пайдаланушы, орындаушы, содан кейін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетіне
жібергенде уəкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің
басшысы қол қояды. Олар болмаған жағдайда, Нысанға олардың
міндеттерін атқарушы адамдар қол қояды.

минералдық тыңайтқыштарға
жұмсалған шығын (мың.теңге)

1-тарау. Жалпы ережелер

сумен жабдықтау көзі

Пайдаланушылардың материалдық-техникалық жарақтануы
туралы мəліметтер

шаян тəрізділердің

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

________________________________________________
_______________________________________ Мөрдің (бар болса) орны
Орындаушының аты, əкесінің аты (бар болса), тегі,
Бас бухгалтердiң аты, əкесінің аты (бар болса), тегі, байланыс телефоны
байланыс телефоны, электрондық мекенжайы
электрондық мекенжайы
________________________________________________________________________________________________
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі облыстық аумақтық инспекциясы басшысының немес оның
міндеттерін атқарушының аты, əкесінің аты (бар болса), тегі

бар өздігінен жүретін флоттың жалпы саны, оның ішінде маркасы
мен шығарылған жылы көрсетіледі.
10. Нысанның 6-бағанында жануарлар дүниесін пайдаланушыда
бар өздігінен жүрмейтін флоттың жалпы саны көрсетіледі.
11. Нысанның 7-бағанында жануарлар дүниесін пайдаланушыда
бар автокөліктердің жалпы саны көрсетіледі.
12. Нысанның 8-бағанында жануарлар дүниесін пайдаланушыларда бар балық аулау құралдарының жалпы саны, оның ішінде:
жылымдар, сүйретпе аулар, құрма аулар, қабадан, ілгек құралдар
жəне басқа да аулау құралдарының түрлері көрсетіледі.
13. Нысанның 9-бағанында жануарлар дүниесін пайдаланушыдағы
материалдық-техникалық базаның жалпы саны, технологиялық
жабдық (бар болса), ыстау цехтары, жон етін сылу цехтары, балық
ұны цехтары (тонна/тəулік) оның ішінде: жануарлар дүниесін
пайдаланушыдағы тоңазытқыш жабдықтардың жалпы саны (бар
болса), тоңазытқыштар (тонна/тəулік), мұз генераторлары (тонна/
тəулік), мұздақтар (шаршы метр), термо контейнерлер (текше метр)
көрсетіледі.

балық өсіру материалының
көзі

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

балықтардың

(Жалғасы. Басы 21-23-беттерде)
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есепті
кезең үшін
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Орындаушының телефон нөмірі, электрондық мекенжайы:
_________________________
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы Нысанға қосымшада келтірілген
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Аумақтық органдардың балық ресурстарын қорғау бөлігіндегі
бақылау-инспекциялық қызметі туралы мəліметтер
1-тарау.Жалпы ережелер
1. Əкімшілік деректер жинауға арналған «Аумақтық органдардың
балық ресурстарын қорғау бөлігіндегі бақылау-инспекциялық қызметі
туралы мəліметтер» нысаны (бұдан əрі – Нысан) «Жануарлар
дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану туралы» 2004 жылғы
9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының
3) тармақшасына сəйкес əзірленді.
Нысанды жүргізудің негізгі міндеті аумақтық органдардың балық
ресурстарын қорғау бөлігіндегі бақылау-инспекциялық қызметі туралы ақпараттық сипатқа ие.
2. Нысанды Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшелері айына бір рет, 5-күннен кешіктірмей толтырады.
3. Нысан бастапқы есепке алу деректері негізінде бір жылдың
үдемелі қорытындысымен толтырылады жəне ұсынылады.
4. Нысанға орындаушы, уəкілетті орган ведомствосы аумақтық
бөлімшесінің басшысы қол қояды. Олар болмаған жағдайда, Нысанға
олардың міндеттерін атқарушы адамдар қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

істер
істер/адам

істер
хаттамалар
(саны)
адам/мың
теңге

адам/мың
теңге

5. Нысанның «Реттік нөмірі» деген 1-бағанында реті бойынша
нөмірлеу көрсетіледі жəне кейінгі ақпарат реті бойынша нөмірлеуді
үзбеуі тиіс.
6. Нысанның 2-бағанында жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдалану заңнамасының бұзылуы туралы, оның ішінде: 1.1.
су айдындарын ластағаны үшін; 1.2. кеме қатынасы режимін бұзғаны
үшін; 1.3. балықты заңсыз аулағаны үшін жасалған хаттамалардың
саны көрсетіледі.
7. Нысанның 3-бағанында Инспекция қараған əкімшілік материалдарының саны, оның ішінде: 2.1. сотқа жіберілген əкімшілік құқық
бұзушылықтар туралы; сот əкімшілік жауаптылыққа тартқан; сотта
қарау процесіндегі істердің саны көрсетіледі.
8. Нысанның 4-бағанында тергеу органдарына балық қорғау
заңнамасын бұзушыларға берілген істердің саны, оның ішінде: 3.1.
қозғалған қылмыстық іс; 3.1.2. сотқа жіберілген қылмыстық істер;
3.1.3. сот қылмыстық жауаптылыққа тартқан; 3.1.4. соттың қарау
процесіндегі істердің саны; сондай-ақ 3.2-бағанда қылмыстық іс
қозғаудан бас тартылған жəне əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс бойынша қаралғандар, оның ішінде: 3.2.1. ннспекцияның;
3.2.2. соттың; 3.2.3. құқық қорғау органының; 3.2.4. жақсыз тəртіп
бұзушылықтар көрсетіледі.
9. Нысанның 5-бағанында жол берілген барлық бұзушылықтар;
4.1. балық аулау ұйымдарының; 4.2. азаматтардың (жеке тұлғалар);
4.3. лауазымды адамдардың; 4.4. жақсыз бұзушылықтар көрсетіледі.
10. Нысанның 6-бағанында Құқық қорғау органдарының
қызметкерлерімен бірлесіп ашылған бұзушылықтар саны көрсетіледі.
11. Нысанның 7-бағанында салынған айыппұлдар саны, оның
ішінде: 6.1. Қазақстан Республикасы Əкімшілік құқық бұзушылық
туралы кодексінің 383-бабы бойынша; 6.2. Қазақстан Республикасы
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 389-бабы бойынша;
6.3 Қазақстан Республикасы Əкімшілік құқық бұзушылық туралы
кодексінің 811-бабы бойынша; 6.4. мəжбүрлеп өндіріп алуға жіберілген
істер көрсетіледі.
12. Нысанның 8-бағанында өндіріп алынған айыппұлдар саны;
7.1. ерікті түрде; 7.1.2. Қазақстан Республикасы Əкімшілік құқық
бұзушылық туралы кодексінің 383-бабы бойынша; 7.1.3 Қазақстан
Республикасы Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 389-бабы
бойынша; 7.1.4. Қазақстан Республикасы Əкімшілік құқық бұзушылық
туралы кодексінің 811-бабы бойынша; 7.2. мəжбүрлеу тəртібімен
алынған айыппұлдар саны көрсетіледі.
13. Нысанның 9-бағанында балық ресурстарына залал келтіргені
үшін талап етілген істер адам жəне сома саны көрсетіледі.
14. Нысанның 10-бағанында балық ресурстарына залал келтіргені
үшін өндіріп алынған істер адам жəне сома саны көрсетіледі.
15. Нысанның 11-бағанында өткен жылдардың өндіріп алынған
айыппұл сомасының мөлшері көрсетіледі.
16. Нысанның 12-бағанында өткен жылдардың өндіріп алынған
талап-арыз сомасының мөлшері көрсетіледі.
17. Нысанның 13-бағанында тəркіленген заттарды өткізуден түскен
қаражаттың мөлшері, барлығы; 12.1. балықтан; 12.2. уылдырықтан;
12.3. көлік жəне жүзу құралдарынан түскені көрсетіледі.
(Жалғасы бар)

