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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 28 маусым    №459  Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Жеке 
кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір 

шаралары туралы» 2016 жылғы 19 сәуірдегі № 234 
және «Қолжетімді кредит беру міндетін шешу 

үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті 
қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы» 

2018 жылғы 11 желтоқсандағы
№ 820 қаулыларына өзгерістер мен толықтыру 

енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай 

өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
1) «Жеке кəсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары 

туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 19 сəуірдегі 
№ 234 қаулысында (Қазақстан Республикасы ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 
25-26, 139-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау 
қағидаларында:

72-2-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Басқа банктен қайта қаржыландыруға, сондай-ақ қатысу үлестерін 

сатып алуға жол берілмейді.»; 
72-9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«72-9. Субсидиялау номиналдық сыйақы мөлшерлемесі жылдық 

15%-дан аспайтын кредиттер бойынша жүзеге асырылады, олардың 
6%-ын жеке кəсіпкерлік субъектісі төлейді, ал айырмасын мемлекет 
субсидиялайды. Кредит жеке кəсіпкерлік субъектісіне ұлттық валю-
тада беріледі.

Осы тармақ 2018 жылғы 11 желтоқсаннан бастап туындаған 
қатынастарға қолданылады.»;

117-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«Кəсіпкердің банктік қарыз шартының талаптарына, қаржы агенттігі 

уəкілетті органының хаттамасына сəйкес қаржы агенттігі Бағдарлама 
шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігін 
төлеу жəне/немесе негізгі борышты өтеу бойынша банк/даму банкі/
лизингтік компания жеңілдік кезеңін берген/мерзімін кейінге шегерген 
кəсіпкердің кредиті бойынша сыйақы мөлшерлемесінің субсидияла-
натын бөлігінде субсидияларды аударуды жүзеге асыруға құқылы.

Бұл ретте жеңілдік кезеңі/мерзімін кейінге шегерген Бағдарлама 
шеңберінде қаржы агенттігінің шешімінде көрсетілуі тиіс.»;

мынадай мазмұндағы 117-1-тармақпен толықтырылсын:
«117-1. Кəсіпкердің банктік қарыз шартының талаптарына, қаржы 

агенттігі уəкілетті органының хаттамасына сəйкес қаржы агенттігі 
Тетік шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын 
бөлігін төлеу жəне/немесе негізгі борышты өтеу бойынша банк кре-
дит мерзімі ұзақтығының үштен бірінен аспайтын мерзімге жеңілдік 
кезеңін берген/мерзімін кейінге шегерген кəсіпкердің кредиті бойынша 
субсидияланатын сыйақы мөлшерлемесі бөлігінде субсидияларды 
аударуды жүзеге асыруға құқылы. 

Бұл ретте жеңілдік кезеңінің/мерзімін кейінге шегерудің Тетік 
шеңберінде қаржы агенттігінің шешімінде көрсетілуі тиіс.

Осы тармақ 2018 жылғы 11 желтоқсаннан бастап туындаған 
қатынастарға қолданылады.»;

8, 9 жəне 10-қосымшалар осы қаулыға 1, 2 жəне 3-қосымшаларға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын; 

көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің кредиттері 
бойынша кепілдік беру қағидаларында: 

8 жəне 9-қосымшалар осы қаулыға 4 жəне 5-қосымшаларға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

2) «Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді 
теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мəселелері туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы 
№ 820 қаулысында:

көрсетілген қаулысымен бекітілген Басым жобаларға кредит беру 
тетігі осы қаулыға 6-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

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

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 28 маусымдағы №459 қаулысына 1-қосымша

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына 8-қосымша 

Агроөнеркəсіптік кешендегі өңдеу жобаларының шеңберіндегі кредиттер бойынша субсидиялауға арналған тауарлар тізбесі
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Шығарылатын өнімдер мен тауарлардың тізбесі

1 2 3 4 5

І. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ
1 Еттен жəне құс 

етінен жасалған 
өнімдер

Етті өңдеу жəне 
консервілеу

1011 Ұша/шағын ұша түрінде немесе мүшеленген жас немесе тоңазытылған ет өндірісі
Тағамдық субөнімдер

Үй құсының 
етін өңдеу жəне 
консервілеу

1012 Қасапханада үй құстарын сою, етті өңдеу немесе өлшеп орау, мүшеленген жас немесе 
мұздатылған ет өндірісі

2 Сүт жəне ірімшік 
өнімдері

Сүтті өңдеу 
жəне ірімшік 
жасау

1051 Жаңа сауылған, пастерленген табиғи, зарарсыздандырылған, гомогенделген жəне/не-
месе ультра тазартылған сүт өндірісі
Сүт негізіндегі сусындар өндірісі
Жаңа сауылған қаймағы алынбаған, пастерленген, зарарсыздандырылған жəне гомо-
генделген сүттен қаймақ жасау
Құрғақ сүт немесе қоюлатылған сүт, қатты түрдегі сүт немесе кілегей өндірісі
Сары май, йогурт, ірімшік жəне сүзбе, айран, кілегей, сары су, казеин немесе лактоза 
өндірісі

Балмұздақ 
өндірісі

1052 Балмұздақ өндірісі

3 Жемістер мен 
көкөністерді 
өңдеу жəне 
консервілеу

Картопты 
өңдеу жəне 
консервілеу

1031 Өңделген мұздатылған картоп, құрғақ картоп езбесінің, картоптан жасалған басытқы, 
картоп қытырлақтары, картоп ұны мен түйіршіктерінің өндірісі

4 Балықтан, шаян 
тəрізділер мен 
моллюскілерден 
жасалған өнім

Балықты, шаян 
тəрізділер мен 
моллюскілерді 
өңдеу жəне 
консервілеу

1020 Балық, шаян тəрізділер мен моллюскілерді дайындау жəне сақтау: мұздату, терең 
мұздату, кептіру, өңдеу, сақтау, тұздау, консервілеу жəне т.б.
Балық, шаян тəрізділер мен моллюскілер өндірісі: балық сүбесі, уылдырық, жасанды 
уылдырық жəне т.б.
Адамдардың тамаққа пайдалануы үшін немесе жануарларды азықтандыру үшін балық 
өнімдерінің өндірісі, адамдардың тамаққа пайдалануына жарамсыз балықтан жəне өзге 
де су жануарларының түрлерінен ұн жəне еритін заттар өндірісі, кемелердің балықты 
қайта өңдеуге жəне сақтауға, теңіз балдырларын қайта өңдеуге бағытталған қызметі

5 Ауыл 
шаруашылығы

Уыт өндірісі 1106 Уыт өндірісі

6 Май–тоңмай 
өнімі

Май мен 
тоңмай өндірісі 

1041 Тазартылмаған өсімдік майының өндірісі: қытайбұршақ, күнбағыс, мақта, рапс, қыша, 
зығыр
Тазартылған өсімдік майының өндірісі:қытайбұршақ, күнбағыс, мақта, рапс, қыша, 
зығыр 
Өсімдік майын өңдеу: айдау, қайнату, дегидрация, гидрогенизация жəне т.б.

Маргарин жəне 
ұқсас тағамдық 
тоңмай өндірісі 

1042 Маргарин өндірісі
Қоспалар жəне т.б. өндірісі
Тамақ дайындауға арналған құрама тоңмай өндірісі

7 Өзге тамақ 
өнімдерінің 
өндірісі

Татымдылықтар 
мен 
дəмдеуіштер 
өндірісі 

1084 Дəмқосарлар, тұздықтар мен дəмдеуіштер: майонез, қыша ұны мен дəн түйіршіктерінің, 
қыша жəне т.б. өндірісі
Сірке суы өндірісі
Өнімдерді тұздау үшін тұзды өңдеу, мысалы йодталған тұз

Басқа санаттар-
ға енгізілмеген 
өзге де тамақ 
өнімдерінің 
өндірісі 

1089 Жұмыртқа өнімдерінің, жұмыртқа альбуминінің, жұмыртқа ұнтағы мен меланж өндірісі

Басқа 
санаттарға 
енгізілмеген 
өзге де тамақ 
өнімдерінің 
өндірісі 

10899 Жасанды бал жəне карамель өндірісі
Сандвич, жаңа пісірілген пицца (жартылай фабрикат) сияқты тез бұзылатын дайын 
тамақ өнімдерінің өндірісі)
Басқа санаттарға енгізілмеген белсенді биологиялық қоспалар мен өзге де тамақ 
өнімдерінің өндірісі
Еттен, балықтан, шаян тəрізділерден немесе моллюскілерден жасалған тартылған ет 
өндірісі
Сүт өнімдері мен ірімшік өндірісі
Жасанды концентраттар өндірісі

8 Сусындар 
өндірісі

Минералды су-
лар мен басқа 
да алкогольсіз 
сусындар 
өндірісі 

1107 Шөлмектердегі табиғи минералды су жəне өзге де минералды сулар өндірісі
Алкогольсіз сусындар өндірісі: алкогольсіз хош иістендірілген жəне/немесе 
тəттілендірілген сусындар: лимонад, оранжад, кола, жеміс сусындары, тониктер жəне 
т.б.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 28 маусымдағы №459 қаулысына 2-қосымша

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақымөлшерлемесінің
бір бөлігін субсидиялау қағидаларына 9-қосымша 

Агроөнеркəсіптік кешендегі өндіріс жобалары шеңберіндегі кредиттер бойынша субсидиялауға арналған тауарлар тізбесі
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Шығарылатын өнімдер мен тауарлардың тізбесі

1 2 3 4 5

I. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ
1 Ауыл 

шаруашылығы
Дəнді 
дақылдарды 
(күрішті 
қоспағанда), 
бұршақты 
дақылдар 
мен майлы 
тұқымдарды өсіру 

0111 Қытайбұршақ, жер жаңғағы, мақта тұқымы, кəдімгі майкене, зығыр тұқымы, қыша 
тұқымы, майлы нуга тұқымы, рапс тұқымы, бояғыш мақсары тұқымы, күнжіт тұқымы, 
күнбағыс тұқымы, өзге де майлы тұқымдар сияқты майлы тұқымдарды өсіру

Көкөністер жəне 
бақша өнімдерін, 
тамыржемістілер 
мен түйнек-
жемістілерді өсіру

0113 Көкөніс, оның ішінде қызанақ, басты пияз, шалот пиязы, сарымсақ, порей пиязы 
жəне басқа да пиязды көкөністер, қауданды қырыққабат, гүлді қырыққабат, кольраби, 
жапырақты қырыққабат жəне басқа да осыған ұқсас жеуге жарамды көкөністер, 
сəбіз, шалқан, тамыр балдыры, шалғам басқа да осыған ұқсас жеуге жарамды 
тамыржемістілер, бұрыш, қияр мен корнишон, қант қызылшасы жəне асханалық 
қызылша, көкөніс, картоп, қант қызылшасының тұқымдарын өсіру
Бақша дақылдарын өсіру, оның ішінде қарбыз, қауын жəне асқабақ өсіру

Талшықты иіру 
дақылдарын өсіру

0116 Мақта, зығыр өсіру
Мақта тұқымын өсіру

Басқа да 
маусымдық 
дақылдарды өсіру

0119 Тарна, жемдік қызылша, жем-шөп, беден, жоңышқа, эспарцет, жемдік жүгері жəне 
басқа шөптерді, жемдік қырыққабат жəне қарапайым жемдік өнімдерді өсіру 
Қарақұмық өсіру
Қант қызылшасы (қант қызылшасы тұқымдарын қоспағанда) жəне азықтық өсімдіктер 
тұқымын өсіру

Жүзім өсіру 0121 Шарап жүзімі жəне жүзімнің асханалық сорттары

Дəнді жемістер 
жəне сүйекті 
жемістер өсіру

0124 Дəнді жəне сүйекті жемістер: алма, өрік, шие жəне қызыл шие, шабдалы жəне тақыр 
шабдалы, алмұрт жəне беже, қара өрік жəне шомыр өсіру

Өзге де жеміс 
ағаштарын, 
бұталар мен 
жаңғақ түрлерін 
өсіру 

0125 Жидек өсіру: қарақат/көкжидек, қарақат, қарлыған, киви, таңқурай, құлпынай/бүлдірген, 
өзге де жеміс түрлері
Жемістердің тұқымдарын өсіру
Жеуге жарамды жаңғақтарды өсіру: бадам, кешью, талшын, фундук/орман жаңғағы, 
пісте, грек жаңғағы, басқа да жаңғақ түрлері
Жеміс ағаштарының, бұталардың басқа түрлерін өсіру: айлауық жемістері

Малдың жəне 
қодастың басқа 
да тұқымдарын 
өсіру

0142 Ет алу үшін ірі қара мал жəне қодас өсіру

Малдың сүтті 
тұқымдарын өсіру

0141 Малдың сүтті тұқымдарын өсіру жəне өсіру
Шикі сүт алу

Жылқы өсіру 0143 Жылқы өсіру 
Түйелер мен түйе 
тұқымдарын өсіру 

0144 Түйелер мен түйе тұқымдарын өсіру жəне молайту

Қой мен
ешкі өсіру 

0145 Қой мен ешкі өсіру жəне молайту
Қой мен ешкінің шикі сүтін өндіру
Жүн дайындау
Қозылардың терілерін дайындау

Құс 
шаруашылығы

0147 Инкубациялық жұмыртқа өндірісі
Үй құстарын өсіру жəне көбейту: тауық, күркетауық, үйрек, қаз жəне т.б.
Жұмыртқа өндірісі*

Жануарлардың 
өзге де түрлерін 
өсіру 

0149 Омарта шаруашылығы жəне бал мен бал балауызы өндірісі

2 Балықтан, 
шаян тəрізділер 
мен мол-
люскілерден 
жасалған 
өнімдер

Теңіз аквадақылы 0321 Аквариум балықтарын өсіруді, моллюскілер (устрица, мидия жəне т.б.) 
уылдырығының, ірі теңіз шаяндарының, асшаяндардың, балық шабақтарының 
өндірісін жəне оларды қолмен өңдеуді қоса алғанда, теңіз суында балық өсіру, қызыл 
балдырлар мен басқа да жеуге жарамды балдырларды өсіру, шаян тəрізділерді, 
қос жақтаулы моллюскілерді, теңіз суындағы басқа да моллюскілер мен басқа да су 
жануарларының түрлерін, теңіз суындағы аквадақылды, резервуарлардағы тұздалған 
судағы аквадақылды өсіру
Теңіз балықтарының түрлерін өсіру жөніндегі инкубаторлық станциялар, жылы теңіз 
фермалары

Тұщы су
аквадақылы 

0322 Тұщы су балықтарының аквариумдық түрлерін өсіруді, тұщы суды мекендейтін 
шаян тəрізділерді, қос жақтаулы моллюскілерді, өзге де моллюскілерді жəне су 
жануарларының басқа да түрлерін өсіруді, инкубаторлық станциялардың (тұщы су) 
жұмысын қоса алғанда, тұщы суда балық өсіру
Бақа өсіру

Тұщы суда балық 
аулау

0312 Ішкі суларда коммерциялық негізде балық аулау
Тұщы суларда шаян тəрізділер мен моллюскілерді аулау 
Тұщы суларда теңіз жануарларының түрлерін аулау
Тұщы су материалдарын жинау

 
* Тек инвестициялық мақсаттарға

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 28 маусымдағы №459 қаулысына 3-қосымша

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің
бір бөлігін субсидиялау қағидаларына 10-қосымша 

Өңдеу өнеркəсібі жəне көрсетілетін қызметтер жобаларының 
шеңберіндегі кредиттер бойынша субсидиялауға арналған тауарлар тізбесі
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Шығарылатын өнімдер мен тауарлардың тізбесі

1 2 3 4 5

I. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ
1 Еттен жəне құс 

етінен жасалған 
өнімдер

Еттен жəне 
үй құсының 
етінен жасалған 
өнімдер өндірісі

1013 Кептірілген, тұздалған немесе ысталған ет өндірісі, дайын орамалар
Ет өнімдерін: шұжық, салями, қызыл шұжық, сүрленген құрғақ шұжық, сервелат, 
ысталған болон шұжығы, бас, орамалар, пісірілген ветчина жасау

2 Өзге де тамақ 
өнімдерінің 
өндірісі

Қант өндірісі 1081 Қант қызылшасынан қант жасау
Какао, шоколад 
жəне қантты 
кондитерлік 
тағамдар өндірісі

1082 Шоколад жəне шоколад кəмпиттерінің өндірісі
Қантты кəмпиттер: карамель, какао, нуга, помадка, ақ шоколад өндірісі
Сағыз өндірісі
Қантталған жемістер өндірісі
Шоколадты жаңғақ, цукат өндірісі
Кəмпиттер, жастықша кəмпиттер, қақ өндірісі

3 Балалар 
тағамы

Балалар тағамы-
ның жəне диета-
лық тамақ өнім-
де рінің өндірісі

1086 Арнайы диеталар үшін пайдаланылатын тамақ өнімдерін: балалар тағамын; қосымша 
сүт жəне басқа да тамақ өнімдерін; жасы кіші балаларға арналған тамақ өнімдерін; 
калориясы аз жəне калориясы азайтылған өнімдерді жасау

4 Ұн тарту 
өнеркəсібі 
өнімдерінің, 
крахмалдар 
мен крахмал 
өнімдерінің 
өндірісі

Крахмал жəне 
крахмал-
дан жасалған 
өнімдер өндірісі

1062 Күріштен, картоптан, жүгеріден, бидайдан крахмал жасау
Шикі жүгеріні майдалау
Глюкоза жəне (немесе) глюкоза-фруктоза шəрбатын, қант шəрбатын, мальтоза, инулин 
жасау
Дəннің маңызын жасау
Жүгері майын жасау

Ұн-жарма 
өнеркəсібі 
өнімдерінің 
өндірісі

1061 Құрғақ бұршақ дəндерінің, тамырлар немесе сабақтар немесе жеуге жарамды 
жаңғақтар өндірісі
Құрғақ таңғы ас сияқты дəнді тамақ өнімдерінің өндірісі
Ұн қоспаларының жəне нанға, тортқа, бəлішке, пирогтар мен бисквиттерге, печеньелер-
ге немесе құймақтарға арналған, дайын ұн қоспалары мен қамырлар өндірісі
Бидай қауыздарының, қара бидай, сұлы, жүгері немесе басқа да дəн қауыздарының 
өндірісі

5 Нан-бөлке жəне 
ұннан жасалған 
өнімдер өндірісі

Макарон 
өнімдерінің 
өндірісі

1073 Макарондар, кеспелер, кеспе жəне (немесе) олардан жасалған жартылай фабрикаттар 
(тез дайындалатын) өндірісі
Қамырдан жасалған консервіленген немесе тоңазытылған өнімдер, оның ішінде мака-
рон өнімдерінің өндірісі

6 Дайын тамақ 
өнімдері 
(өндірістік 
ауқымда)

Дайындалған 
тамақ 
өнімдерінің 
өндірісі

1085 Ет тағамдарының өндірісі
Тартылған балық етін қоса алғанда, балық тағамдарының өндірісі
Көкөністерден жасалған тағамдар өндірісі
Тоңазытылған пицца немесе өзге тəсілмен сақтау үшін дайындалған пицца өндірісі

7 Жемістер мен 
көкөністерді 
өңдеу жəне 
консервілеу

Жеміс жəне 
көкөніс 
шырындарының 
өндірісі

1032 Жемістерден жəне (немесе) көкөністерден жасалған шырындар өндірісі
Жас жемістерден жəне көкөністерден жасалған концентраттар қойылтпалар өндірісі

Жемістер мен 
көкөністерді 
қайта 
өңдеудің жəне 
консервілеудің 
өзге де түрлері 

1039 Мұздатылған немесе консервіленген түрдегі дайын тағамдарды қоспағанда, негізінен 
жемістерден немесе көкөністерден тұратын тамақ өнімдерінің өндірісі
Жемістерді, жаңғақтарды немесе көкөністерді сақтау: мұздату, кептіру, май немесе 
сірке суын сіңіру, консервілеу жəне т.б.
Жемістерден немесе көкөністерден тамақ өнімдерінің өндірісі
Джемдер, мармеладтар жəне асханалық желе өндірісі
Жаңғақ қуыру
Жаңғақтардан жасалатын паста жəне өзге де азық-түлік өнімдерінің өндірісі

8 Мал азығының 
өндірісі

Фермаларда 
ұсталатын 
жануарларға 
арналған дайын 
азық өндірісі

1091 ІҚМ, ұсақ малға, жылқыларға, құстар мен шошқаларға арналған азық өндірісі 

9 Ауыл шаруашы-
лығы өнімдерін 
сақтау

Жүкті қоймаға 
қою жəне сақтау

5210 Азық-түлік өнімдерін сақтау жəне сату бойынша көтерме-тарату орталықтарын құру

II. АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕН БАСҚА ТАУАРЛАР
1. КИІМ ЖƏНЕ АКСЕССУАРЛАР

10 Сырт киім жəне 
аксессуарлар

Басқа да тоқыл-
ған жəне тоқыма 
бұйымдарының 
өндірісі

1439 Пуловерлер, свитерлер, кардигандар, тоқылған кофталар, жилеттер жəне осындай 
бұйымдар сияқты тоқылған немесе трикотаж бұйымдар жəне басқа да дайын бұйымдар 
өндірісі

Арнайы киім 
өндірісі

1412 Арнайы киім өндірісі

Сырт киім 
өндірісі

1413 Ерлерге, əйелдерге жəне балаларға арналған сырт киім: пальто, костюмдер, жакеттер, 
шалбарлар, белдемшелер, қалпақтар мен баскиімдер өндірісі
Былғарыдан жасалған сырт киімнен басқа, тоқыма, тоқылған немесе тоқыма емес три-
котаж маталардан жасалған сырт киімдердің өзге де түрлерінің өндірісі

11 Іш киім Іш киім өндірісі 1414 Əйелдер, ерлер мен балаларға арналған тоқыма, тоқылған немесе трикотаж 
маталардан, шілтерден жасалған іш киімдер жəне түнгі киімдер: жейделер, 
футболкалар, кальсондар, келтешалбарлар, пижамалар, түнгі жейделер, көйлектер, 
блузалар, ішкі белдемшелер, комбинациялар, бюстгальтерлер, корсеттер өндірісі

Тоқылған жəне 
трикотаж шұлық 
бұйымдарының 
өндірісі

1431 Ұйықтарды, триколарды жəне колготкаларды қоса алғанда, шұлық бұйымдарының 
өндірісі

12 Тоқыма жəне 
былғары 
бұйымдарын 
өндіруге 
арналған мате-
риалдар

Тоқыма 
бұйымдарын 
өңдеу

13 Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса алғанда, 
мақта-мата, мақта талшығы өндірісі
Шашақ жіп, махер мата, дəке тəрізді тоқылған материалдар өндірісі
Жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса алғанда, жүн мата 
өндірісі
Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса алғанда, 
жібек мата өндірісі
Зығыр мата өндірісі
Басқа да маталар өндірісі, мысалы, қытай қалақайынан, кендірден, жөкеден жəне ар-
найы иірілген жіптен
Шыны талшығынан жасалған маталар өндірісі
Карбонидті жəне арамидті жіптер өндірісі
Тоқу əдісімен жасанды тері өндірісі 

Текстиль 
талшықтарын 
дайындау жəне 
иіру 

1310 Мақта талшығының, мақта иірімжібінің өндірісі
Тоқыма жəне тігін өнеркəсібі үшін сатуға жəне одан əрі өңдеу үшін жүннен иірімжіп иіру 
жəне жасау
Тоқыма жəне тігін өнеркəсібі үшін сатуға жəне одан əрі өңдеу үшін зығыр иірімжібін жасау
Өзге де текстиль талшықтарын иіру 

(Жалғасы 14-бетте) 
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Жіптер, 
арқандар, 
жіңішке 
арқандар, 
жіңішке баулар, 
баулар өндірісі 
жəне тор тоқу 

1394 Текстиль талшықтарынан, таспалардан жəне ұқсас материалдардан жасалған, 
сіңдірілген жəне сіңдірілмеген, қапталған, резеңкеден немесе пластмассадан жасалған 
қабықшамен қорғалған немесе қорғалмаған шпагат, арқан, жіп жəне трос өндірісі
Шпагаттан, арқандар мен жіптерден тор жасау
Арқандар мен торлы матадан жасалған бұйымдар: балық аулау торлары, кемелердегі 
сақтандыру торлары, түсіру жұмыстары кезінде пайдаланылатын қорғау құралдары, 
металл шығыршықтары бар матауыштар, жіптер немесе тростар өндірісі жəне т.б.

Теріні илеу жəне 
өңдеу 

15111 Тері мен былғарыны илеу, бояу жəне өңдеу
Күдері, қашалған былғары, тегіс немесе металдандырылған тері өндірісі 

13 Аяқ киім 
жəне оның 
жабдықтары

Аяқ киім өндірісі 1520 Қалыптауды қоса алғанда, аяқ киімді кез келген материалдардан кез келген тəсілмен 
жасау
Аяқ киімдердің былғары жəне резеңке бөліктерін: сыртқы жəне ішкі бөліктерін, ұлтанын, 
өкшесін жасау

2. ҮЙГЕ ЖƏНЕ КЕҢСЕГЕ АРНАЛҒАН БҰЙЫМДАР
14 Тұрмыстық 

химия
Сабын мен 
жуғыш, 
тазартқыш жəне 
жылтыратқыш 
заттар өндірісі

2041 Органикалық беткі-белсенді препараттар өндірісі
Жуғыш құралдар себілген немесе сіңірілген қағаздар, сулықтар өндірісі
Глицерин өндірісі
Косметикалық сабынды қоспағанда, сабын өндірісі
Беткі-белсенді препараттар: қатты немесе сұйық түрдегі кір жуатын ұнтақтар жəне 
басқа да жуғыш құралдар, ыдыс-аяқ жууға арналған препараттар кір жуған кезде қосуға 
арналған хош иістендіргіш жəне жұмсартқыш заттар өндірісі
Тазартқыш жəне жылтыратқыш құралдар: ауа тазартқыштар, жасанды балауыз, 
былғары бұйымдарды күтуге арналған құралдар, жиһазға жəне ағаш беттерге арналған 
полирольдар, шыны жəне металл беттерге арналған полирольдар, осыларға ұқсас 
құралдар себілген немесе сіңірілген сулықтарды қоса алғанда, тазартқыш пасталар 
мен ұнтақтар өндірісі

15 Кілемдер Кілемдер мен 
кілем бұйым-
дарының өндірісі

1393 Кілемдер, паластар жəне төсеніштер, едендік жабындар қамтылатын тоқыма 
жабындарының өндірісі
Киіз жабындарының өндірісі

16 Үйге арналған 
тоқыма жəне 
басқа да 
бұйымдар

Киімнен басқа, 
дайын тоқыма 
бұйымдарының 
өндірісі

1392 Тоқылған немесе трикотаж маталарды қоса алғанда, кез келген тоқыма материалынан 
дайын бұйымдар: пледті қоса алғанда, жүн көрпе, төсек-орын, асхана, дəретхана 
немесе ас үй маталары, сырып тігілген көрпе, мамық көрпе, пуфиктер, жастықтар, 
ұйықтауға арналған қаптар өндірісі
Дайын жиһаз заттарын: перделер, шымылдықтар, төсек-орын жапқышы, ас үй сүлгілері, 
ыдыс жууға арналған шүберектер өндірісі

Тоқыма жайма-
ларының өндірісі

1391 Тоқылған немесе трикотаж маталар шығару жəне өңдеу: түкті маталар, тор көзді жəне 
шілтер маталар өндірісі

17 Тұрмыстық 
тауарлар

Тауарларға ар-
налған пластик 
қаптамалар 
өндірісі

2222 Тауарларды орауға арналған пластик бұйымдар: пластик пакеттер, қаптар, ыдыстар, 
қораптар, жəшіктер, үлкен бөтелкелер, бөтелкелер өндірісі

Өзге де плас-
тик бұйымдар 
өндірісі

2229 Жиһаз фурнитурасының, кеңсе немесе мектеп керек-жарақтарының, киім заттарының 
(түймелер, сыдырмалар), ас үй жəне дəретхана керек-жарақтарының, дастархан, 
пластик бас киімдер (каскалар) жəне пластиктен жасалған өзге де бұйымдар өндірісі

Қуыс шыны 
бұйым дарының 
өндірісі

2313 Шыныдан немесе хрустальдан жасалған бөтелкелер, ыдыстар өндірісі
Шыныдан немесе хрустальдан жасалған стақан, фужер, рюмка, бокал, шыныаяқ, 
тұрмыстық заттар өндірісі

18 Жиһаз Кеңсе жəне 
студия 
жиһазының 
өндірісі

3101 Орындықтар, отыруға арналған жиһаз өндірісі кеңселерге, студияларға, қонақ үйлерге, 
мейрамханаларға жəне қоғамдық орындарға арналған орындықтар мен отырғыштар 
өндірісі
Театрларға, кинотеатрларға арналған орындықтар мен отырғыштар өндірісі
Зертханалық орындықтар, басқа да зертханалық табуреттер мен өзге де отырғыштар 
өндірісі

Ас үй жиһазы-
ның өндірісі

3102 Ас үй жиһазының өндірісі

Басқа да жиһаз 
өндірісі

3109 Дивандар, диван-кереуеттер өндірісі
Бақшаға арналған орындықтар өндірісі
Жатын бөлмеге, қонақ бөлмеге, бақшаға арналған жиһаз өндірісі
Тігін машиналарына, теледидарларға арналған тумбалар өндірісі

19 Жиһаз өңдіруге 
арналған 
материалдар

Шпон, фанера, 
жұқа тақтайлар 
мен панельдер 
өндірісі

1621 Желімделген фанера жəне өзге де бұйымдар өндірісі: жылтыратылған, боялған, 
жабылған, сіңдірілген, жақсартылған жəне нығайтылған (қағаз немесе мата көмегімен) 
Желімделген фанера, бір қабатты фанера жəне осыған ұқсас ламинатталған ағаш 
табақ бұйымдарының өндірісі
Құрама тақтайлар мен өзге де табақ материалдарының өндірісі
Тығыздығы орташа талшықты табақ материалдарының жəне өзге де талшықты матери-
алдар өндірісі
Сəндік материалдар өндірісі
Желімделген ламинатталған ағаш бұйымдарының, ламинатталған бір қабатты фанера 
өндірісі

20 Матрастар Матрастар 
өндірісі

3103 Матрастар: серіппесі бар немесе тығыздалған матрастар; құрамында серпімділікті 
ұстап тұратын материалдар бар матрастар; қапталмаған резеңке немесе пластик 
матрастар өндірісі
Матрастарға арналған тұғырлар өндірісі

21 Тұрмыстық 
электроника 
аспаптарының 
өндірісі

Механикалық 
шамаларды 
өлшеуге 
арналған 
аспаптар өндірісі

2651 Жылыту жүйелеріне арналған температураны бақылау аспаптарының өндірісі
Сұйықтық температурасын өлшеуге арналған шыны жəне биметалл термометрлер 
(медициналықты қоспағанда) өндірісі
Тұрмыстық өлшеуіштер өндірісі (мысалы, су өлшегіш, газөлшегіш, электр энергиясын 
есептегіштер)
Су өлшеуіштер мен есептеу қондырғыларының өндірісі
Қозғалыс детекторларының өндірісі

Электр-тұрмыс-
тық аспаптар 
өндірісі

2751 Өзге де тұрмыстық электр аспаптарының: электр сужылытқыштар, тасымалданатын 
электржылытқыштар, электрпештер, электрқыздырғыштар өндірісі

Батареялар мен 
аккумуляторлар 
өндірісі

2720 Бастапқы элементтер: құрамында марганец, сынап, күміс диоксиді бар батарея 
элементтерінің өндірісі
Бөлгіштер, корпустар, қақпақтар сияқты қосалқы бөлшектерді қоса алғанда, электр 
аккумуляторларының өндірісі
Қорғасын-қышқылды батареялар өндірісі
Никель-кадмий батареяларының өндірісі
Никель-металлогидридті қуат көзі батареяларының өндірісі
Литий батареяларының өндірісі
Құрғақ батареялар өндірісі
Сұйық электролиті бар батареялар өндірісі

22 Жарықтандыру 
құралдары

Электрмен 
жарықтандыру 
жабдықтарының 
өндірісі

2740 Шамдар (мысалы, карбидті, электр, газ, газoлин) өндірісі
Төбеге ілінетін жарықтандыру аспаптарының өндірісі
Аспашамдар өндірісі
Үстел шамдарының (оның ішінде жарықтандыру аспаптарының) өндірісі

3. ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ
23 Құрылыс 

материалдары
Пластикалық 
құрылыс 
бұйымдарының 
өндірісі

2223 Пластикалық құрылыс бұйымдарының: пластик есіктер, терезелер, жақтаулар, 
терезе қақпақтарының, жалюзилер, бағыттаушы жұқа тақтайшалар, ыдыстар, пластик 
жабындар, рулондар түріндегі қабырға мен төбеге арналған қаптауыш, тақтайшалар, 
пластиналар еден жабындарының өзге де түрлерінің, ванна, душ кабиналары, рако-
виналар, унитаздар, су ағызатын бачоктар сияқты пластик гигиена заттарының өндірісі
Винил, линолеум сияқты майысқақ төсемдер өндірісі

Бастапқы қалып-
тағы пластмасса 
өндірісі

2016 Полипропилен мен полистирол өндірісі

Бояулар, лактар 
жəне ұқсас 
бояғыш заттар, 
типографиялық 
бояулар мен 
мастика өндірісі

2030 Бояулар, лактар мен эмальдар өндірісі
Дайын бояйтын заттар мен колерлер өндірісі
Эмальдар, лактар жəне жағатын құрамдар мен сол сияқты препараттар өндірісі
Мастика өндірісі
Шпатлевка жəне сол сияқты үстіңгі беттерді тегістеуге арналған препараттар өндірісі
Дайын бояу өндірісі
Типографиялық бояу өндірісі
Органикалық еріткіштер, бояу мен лактарды дайын еріткіштер өндірісі

Желім өндірісі 2052 Резеңке желімі мен дайын желімдеу құрамдарын қоса алғанда, желім мен дайын 
желімдеу құрамдарының өндірісі

Табақ шынысын 
қалыптастыру 
жəне өңдеу 

2312 Күшейтілген немесе көп қатпарлы жалпақ шыны өндірісі
Айна өндірісі
Шыныдан жасалған көп қатпарлы оқшаулағыш заттар өндірісі

Отқа төзімді 
бұйымдар 
өндірісі 

2320 Отқа төзімді ерітінді, бетон жəне т.б. өндірісі
Отқа төзімді қыш бұйымдар: кремний ұнтағынан жасалған жылу оқшаулағыш қыш 
бұйымдар; отқа төзімді кірпіш, блоктар мен еден жабындары жəне т.б.; реторт, тигель, 
муфель, форсунка, келтеқұбырлар, мүштіктер мен т.б. өндірісі
Құрамында магнезит, доломит немесе хромит бар отқа төзімді бұйымдар өндірісі

Қыш жабындар 
мен плиталар 
өндірісі 

2331 Отқа төзімді емес қыш бұйымдар немесе қабырға плиткаларының, мозаика жəне т.б. 
өндірісі
Отқа төзімді емес қыш тротуар плиталары мен брусчаткалар өндірісі

Кірпіш, черепица 
жəне күйдірілген 
балшықтан 
жасал ған өзге де 
құрылыс бұйым-
дарының өндірісі 

2332 Отқа төзімді емес құрылыс материалдарының: қыш плиткалар, черепица, мұржаның 
үстіндегі қалпақтар, құбырлар, оқшаулағыш материалдар жəне т.б. өндірісі
Терракотадан еден плиткасын жасау 

Бетоннан жасал-
ған құрылыс 
бұйым дарының 
өндірісі 

2361 Еден жабындарының, төсеуге арналған плиткалар, плиталар, панельдер, құбырлар, 
бағандар өндірісі 
Құрылысқа немесе азаматтық құрылысқа арналған цементтен, бетоннан немесе жасан-
ды тастан жасалған дайын конструкциялар өндірісі

Бетоннан, құры-
лыс гипсінен 
жəне цементтен 
жасалған өзге 
де бұйымдар 
өндірісі 

2369 Бетоннан, құрылыс гипсінен, цементтен немесе жасанды тастан жасалған өзге де 
бұйымдар өндірісі: мүсіндер, фурнитуралар, барельефтер, вазалар, гүл құмыралары 
жəне т.б.

Басқа топта ма-
ларға енгізіл-
меген өзге де 
бей металл 
минералдық 
өнім өндірісі 

2399 Минералды негіздегі оқшаулағыш материалдар: қож-мақта жəне ұқсас минералды 
мақта; қатпарлы вермикулит, қопсыған балшық жəне ұқсас оқшаулағыш жылу матери-
алдары немесе дыбыс оқшаулағыш материалдар өндірісі

24 Есіктер мен 
терезелер

Металдан 
жасалған есіктер 
мен терезелер 
өндірісі

2512 Металдан жасалған есіктер, терезелер мен жақтаулар, терезе қақпалары мен қақпалар 
өндірісі

25 Цементті қоспа-
ғанда, əрлеу 
материалдары

Əк жəне 
құрылыс гипсінің 
өндірісі

2352 Құрылыс (кальцийлендірілген гипс немесе кальций сульфаты) гипсін өндіру
Сылақ өндірісі

III. ӨЗГЕ
26 Химия Тыңайтқыштар 

жəне құрамында 
азот бар қосы-
лыстар өндірісі

2015 Тыңайтқыштар: азот немесе құрамында азоты бар, фосфор немесе калий 
тыңайтқыштарын, шикі мұнайдан алынған несепнəр, табиғи фосфаттар жəне табиғи 
калий тұздарының өндірісі

Пестицидтер 
мен басқа да 
агрохимиялық 
өнімдер өндірісі

2020 Инсектицидтер/жəндіктерге қарсы заттар, родентицидтер, фунгицидтер, гербицидтер, 
акарицидтер, молюстицидтер, биоцидтер өндірісі Өсімдіктердің өсуін реттейтін өнімдер 
өндірісі  Дезинфекциялау құралдарының өндірісі (ауыл шаруашылығы мақсаттарына 
жəне басқа да мақсаттарға пайдалану үшін)
Басқа санаттарға енгізілмеген өзге агрохимиялық өнімдер өндірісі

(Жалғасы. Басы 13-бетте) Өзге де негізгі 
бейорганикалық 
химиялық заттар 
өндірісі 

2013 Химиялық элементтер өндірісі (өнеркəсіптік газдар мен негізгі металдарды қоспағанда)
Азот қышқылын қоспағанда, бейорганикалық қышқылдар өндірісі
Аммонийден басқа, сілті, сақар жəне өзге де бейорганикалық заттар өндірісі
Өзге де бейорганикалық қоспалар өндірісі
Темір колчеданды күйдіру
Тазартылған су өндірісі

27 Қағаз 
жəне қағаз 
бұйымдары

Гофраланған 
картон, қағаз 
жəне картон 
ыдысының 
өндірісі 

1721 Гофраланған қағаз жəне картон өндірісі
Гофраланған қағаздан немесе картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі
Гофраланған картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі
Қатты картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі
Қағаз бен картоннан жасалған өзге де сыйымдылықтар өндірісі
Қағаздан жасалған қаптар, сөмкелер жəне пакеттер өндірісі
Файлдары бар офистік тіркелімдер жəне сол сияқты бұйымдар өндірісі

Шаруашылық-
тұрмыстық жəне 
санитариялық-
гигиеналық мақ -
сатқа арнал ған 
қағаз бұйым-
дарының өндірісі

1722 Жеке гигиена жəне тығыздау мақсатында пайдалану үшін целлюлоза мақтасынан 
қағаз өнімдерінің өндірісі: қағаз сулықтар, қолорамалдар, сүлгілер, сулықтар дəретхана 
қағазы, гигиеналық сүлгілер мен тампондар, балалар жаялықтары мен жөргектері, қағаз 
стақандар, тəрелкелер жəне подностар, картон жəне қағаз ыдыс өндірісі
Тығыздау үшін жəне тығыздалатын гигиеналық сүлгілер, тампондар үшін тоқыма 
материалдар өндірісі

28 Металдан 
жасалған 
бұйымдар

Бекіту 
бұйымдарының 
өндірісі

2594 Тойтарма жəне бұрандасыз ұқсас өнімдер өндірісі
Бұранда кескіш станокта жасалатын бұйымдар өндірісі
Бұрандамалар, бұрамалар, сомындар, муфталар жəне бұрандасы бар басқа өнімдер 
өндірісі

Жеңіл метал-
дардан буып-
түюге арналған 
материалдар 
өндірісі

2592 Тамақ өнімдері үшін консерві банкілерін, шақшалар, қораптар, жəшіктер өндірісі
Тығыздап жабу үшін металл қақпақтар мен өзге де бұйымдар өндірісі

Суық қалыптау 
немесе бүктеу 

2433 Уатқыштарда суықтай қалыптау процесінде немесе баспақта бүктеу əдісімен болаттан 
жасалған жалпақ илектелген бұйымдардан ашық секциялар жасау
Суық əдіспен болаттан қалыпталған немесе бүктелген бұдырланған табақтар мен сэнд-
вич-панельдер жасау

Шойын, болат 
жəне ферро-
қорытпалар 
өндірісі 

2410 Темір құймалар, жылтыр шойыннан қалыптар мен құймалар, блоктар немесе өзге де 
бастапқы нысандарды жасау
Ферроқорытпа өндірісі
Темір жəне құрамында темір бар өзге де кеуекті бұйымдарды тікелей қалпына келтіріп, 
құрамында темір бар бұйымдар жасау
Электролиз жолымен немесе өзге де химиялық процестер нəтижесінде таза темір 
өндіру
Түйіршіктелген темір жəне темір ұнтағын өндіру
Болат құймаларды немесе өзге де бастапқы нысандарды өндіру
Болаттан жасалған жартылай дайын бұйымдар өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген жəне суықтай илектелген жалпақ илектелген 
бұйымдар өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген шыбықтар өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген қуыс бұйымдар өндірісі
Пакеттелген болат табақтар мен дəнекерленген жіктері ашық бұйымдар өндірісі
Болаттан жасалған теміржол материалдарының (құрастырмалы рельс) өндірісі

Болаттан 
жасалған 
құбырлар, 
құбыржолдар, 
профильдер, 
фитингтер 
өндірісі

2420 Ыстықтай илемдеу тəсілімен, ыстықтай сығымдаумен немесе ыстық сығымдау неме-
се ыстықтай илектелген шыбық, құймалар сияқты жартылай фабрикаттарды ыстықтай 
өндеуді немесе үздіксіз құюды қамтитын өзге де тəсілдермен одан əрі өңдеу үшін 
тұтас тартылған құбырлар мен көлденең жəне көлденең емес қималы құбырлар жəне 
көлденең қималы дайындамалар өндірісі 
Кейіннен көлденең қималы құбырларды суықтай илектеу немесе суықтай созу тəсілімен 
жəне тек көлденең емес қималы құбырларды жəне қуыс профильдерді суықтай созу 
тəсілімен өңдеу жолымен ыстықтай илектелген немесе ыстықтай сығымдалған дай-
ындамалардан жасалған мөлшері белгіленген жəне белгіленбеген тұтас тартылған 
құбырлар өндірісі
Тегіс ыстықтай илектелген жалпақ бұйымдардан суық тəсілмен өндірілген, ұзына бойы 
немесе спираль бойымен дəнекерленген сыртқы диаметрі 406,4 мм астам немесе одан 
кем дəнекерлеу құбырларының өндірісі
Үздіксіз құю немесе ыстықтай қалыптау тəсілімен жəне ұзына бойы немесе спираль 
бойымен дəнекерленген жəне ыстықтай илектелген немесе суықтай илектелген, ұзына 
бойы дəнекерленген жолақтардан ыстықтай немесе суықтай қалыптаумен жасалған 
көлденең емес қималы сыртқы диаметрі 406,4 мм немесе одан кем көлденең қималы 
дəнекерлеу құбырларының немесе суықтай илектелген жалпақ бұйымдар өндірісі
Сыртқы диаметрі 406,4 мм немесе одан кем, илектелген, ыстықтай немесе суықтай 
қалыптау жолақтарынан жасалған жəне одан əрі суықтай илектеу тəсілімен немесе 
суықтай қалыптау тəсілімен көлденең емес қималы құбырлар түрінде өңдеу үшін ұзына 
бойы дəнекерленген дəнекерлеу құбырларының өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген жалпақ бұйымдарды өңдеу жолымен жалпақ 
болат фланецтер мен қамыттары бар фланецтер өндірісі
Жікті дəнекерлеу үшін иінді келтеқұбыр сияқты гарнитура жəне қалыптау жолымен бо-
латтан жасалған ыстықтай илектелген жіксіз құбырлар өндірісі
Бұрандалы құбырлар жəне болаттан жасалған өзге де құбырлар немесе гарнитура

29 Электр 
жабдықтар 
жəне электр 
өткізгіш өндірісі

Электр өткізгіш 
пен кабельдің 
басқа түрлерінің 
өндірісі

27320 Алюминийден жəне мыстан жасалған тоқ жүретін желілері бар өткізгіштер мен 
кабельдер өндірісі

Электр тара-
тушы жəне 
реттеуші аппа-
ратура өндірісі 

2712 Электр қоректендіргішті ажыратқыштар өндірісі
Электр желісіне арналған желілік сүзгілер өндірісі (өндірістік-тарату тізбегі үшін)
Электр кернеуін таратуға арналған бақылау панельдерінің өндірісі
Электр релесі өндірісі
Электрлік тарату қалқандарына арналған кабель өндірісі
Электр детонаторлар өндірісі
Қуатты ауыстырып қосуға арналған жабдықтар өндірісі
Электр энергетикалық жүйеде ауыстырып қосуға арналған жабдықтар өндірісі (іске қосу 
кнопкаларын, ажыратқыштарды, соленоидтарды, тумблерлерді қоспағанда)
Бастапқы энергия көздерін өндіру

30 Басқа 
санаттарға 
енгізілмеген 
машиналар 
мен жабдықтар 
өндірісі

Гидравликалық 
жабдықтар 
өндірісі 

2812 Гидравликалық жəне пневматикалық компоненттер өндірісі (гидравликалық моторларға 
арналған гидравликалық помпаларды, гидравликалық жəне пневматикалық 
цилиндрлерді, клапандарды, шлангілер мен гарнитураны қоса алғанда)
Пневматикалық жүйелерде пайдалану үшін сығылған ауаны тазалауға арналған 
пневматикалық жабдықтар өндірісі
Гидравликалық жүйелер өндірісі
Гидравликалық трансмиссиялық жабдықтар өндірісі
Көлемді гидро беру аспаптарының өндірісі

Ауыл 
шаруашылығы 
машиналарын 
шығару

28302 Көгал шалғыларын қоса алғанда, шалғыларды шығару
Өздігінен зарядталатын немесе автоматты түрде түсіретін ауыл шаруашылығы 
трейлерін немесе жартылай тіркемелерін шығару
Топырақты дайындауға, тыңайтқыш себуге немесе енгізуге арналған ауыл 
шаруашылығы техникасын: соқаларды, тыңайтқыштар бөлгіштерді, себу агрегаттарын/
сепкіштерді, тырмаларды жəне т.б. шығару
Жинауға жəне жармалауға арналған техника: жинау машиналарын, астық 
бастырғыштарды, сұрыптағыштарды жəне т.б. шығару
Ауыл шаруашылығы мақсатында пайдалануға арналған бүрку техникасын шығару
Жұмыртқаларды, жемістерді жəне т.б. тазалауға, сұрыптауға немесе өңдеуге арналған 
машиналар шығару

31 Өзге де көлік 
құралдарының 
өндірісі

Теміржол 
локомотивтерін 
жəне жылжы-
малы құрам 
шығару 

3020 Теміржол немесе трамвай локомотивтеріне немесе жылжымалы құрамдарға арналған 
мамандандырылған жиынтықтауыштар: біліктер, осьтер, шпиндельдер, дөңгелектер, 
тежегіштер жəне оларға арналған жиынтықтауыштар; иінтіректер, муфталар жəне 
жалғастырушы құрылғылар, буферлер мен жиынтықтауыштар; амортизаторлар; фур-
гондар мен локомотивтердің негіздерін; шанақтар жəне т.б. шығару
Тау-кен өнеркəсібі үшін рельстік арбалар мен локомотивтер шығару
Механикалық жəне электромеханикалық сигнал беру жабдықтарын, теміржол, трам-
вай, ішкі су жолдарында, автотрассаларда, тұрақтарда, ұшу алаңдарында жəне т.б. 
қауіпсіздікті бақылауға жəне қозғалысты басқаруға арналған жабдықтарды шығару 
Темір жол вагондарына арналған орындықтар шығару

32 Велосипедтер, 
арбалар

Велосипедтер 
жəне 
мүгедектерге 
арналған 
арбалар/
креслолар 
өндірісі

3092 Моторсыз велосипедтерді жəне үш дөңгелекті велосипедтерді, тандемдерді, балалар 
велосипедін жəне үш дөңгелекті велосипедтерді қоса алғанда, өзге де ұқсас көлік 
құралдарының өндірісі
Велосипедтерге арналған жинақтауыштар жəне аксессуарлар өндірісі
Қосалқы моторы бар велосипедтер өндірісі
Пластикалық велосипедтерді жəне үш дөңгелекті велосипедтерді қоса алғанда, жүргізу 
үшін дөңгелегі бар ойыншықтар өндірісі
Моторлы немесе моторсыз мүгедектер арбасының өндірісі
Мүгедектер арбасына арналған жинақтауыштар жəне аксессуарлар өндірісі
Балалар арбасының өндірісі

33 Фармацевтика Негізгі фарма-
цевтикалық 
өнімдер өндірісі 

2110 Дəрі-дəрмектер: антибиотиктер, негізгі витаминдер, салицил жəне O-ацетилсалицил 
қышқылдары жəне т. б. өндіру үшін пайдаланылатын медициналық фармакологиялық 
препараттар өндірісі
Қанды қайта өңдеу
Химиялық таза қант жасау
Жануарлар шикізатынан эндокринді препараттар жасау (бездерді қайта өңдеу жəне 
бездер мен т.б. экстрактілер жасау)

34 Басқа тауар 
позициялары

Басқа да 
техникалық жəне 
өнеркəсіптік 
тоқыма 
бұйымдарының 
өндірісі

1396 Тоқылмаған жабысқақ негіздегі матаны қоса алғанда, сығылған маталар өндірісі
Ылғалдандырылған, боялған, резеңкеленген жəне пластикпен қапталған маталар 
өндірісі
Металл қосып иірілген жіп, резеңке жіптерді жəне тоқыма жіптер, тоқыма иірілген жіп 
немесе ылғалдандырылған, боялған, резеңкеленген жəне пластикпен жабылған баулар 
өндірісі
Беріктігі жоғары материалдан резеңке маталар жасау
Жадағайлық мата, өрт сөндіруге арналған түтіктерге/шлангілерге арналған, тор көзді 
мата, икемді киім өндірісі

Зергерлік 
бұйымдар 
өндірісі 

3212 Қолдан өсірген інжу өндірісі
Тастар мен синтетикалық жəне өңделген асыл жəне жартылай бағалы тастарды өнер кəсіптік 
өңдеуді қоса алғанда, өңдеу сатысында асыл жəне жартылай бағалы тастар өндірісі
Гауһар өңдеу
Қымбат бағалы металдардан жəне қымбат бағалы металдармен қапталған негізгі ме-
талдардан немесе асыл жəне жартылай қымбат бағалы тастардан немесе қымбат 
бағалы металдар мен асыл немесе жартылай қымбат бағалы тастардың немесе өзге 
де материалдардың комбинациясынан жасалған құнды заттар жасау
Қымбат бағалы металдардан немесе қымбат бағалы металдармен қапталған негізгі 
металдардан зергерлік бұйымдар: асхана ыдыстарын, ұсақ жəне жалпақ ыдыстар, 
шұңғыл ыдыс, дəретхана керек-жарақтарын, кеңсе немесе үстел бұйымдарын, діни 
қызметтерде салт-жоралғы үшін пайдалануға арналған бұйымдар жəне т.б. жасау
Қымбат бағалы металдардан техникалық жəне зертханалық керек-жарақтар (құралдар 
мен қосалқы бөлшектерді қоспағанда): тигель, шпательдер, гальванды бүркумен анод-
тар жəне т.б. жасау
Қолсағаттарға, бауларға, білезіктерге жəне табакеркаларға арналған қымбат бағалы 
металл білезіктер жасау
Металдан жасалған қымбат бағалы дербес жəне қымбат бағалы емес бұйымдарды 
нақыштау

35 Білім беру Тұрғын үйдің 
басқа түрлерінде 
көрсетілетін 
қызметтер

5590 Студенттік жəне мектеп жатақханаларын салу жəне реконструкциялау

Білім беру 85 Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі жəне жалпы орта білім беру мекемелерін салу жəне 
реконструкциялау

(Жалғасы 15-бетте) 
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(Жалғасы 16-бетте) 

36 Туризм* Қонақ үйлердің 
қызметтер 
ұсынуы

5510 Орналастыру орындарын салу (қонақ үй, санаторий, люкс класты отельдер, мотельдер)

Демалыс 
күндерінде жəне 
қысқа мерзімді 
тұрудың өзге де 
кезеңдерінде ба-
спана беру

5520 Орналастыру орындарын салу (балаларға арналған немесе басқа демалыс үйлері, 
пəтерлер мен қонақтар үшін бунгалолар, жинау немесе тамақтандыру қызметтерін 
көрсетпейтін коттедждер мен үйлер, жастар туристік лагерьлері, таудағы турбазалар 
жəне т.б.)

Кемпингте, 
рекреациялық 
автопаркте 
жəне трейлерлік 
парктерде тұру 
үшін көрсетілетін 
қызметтер

5530 Орналастыру орындарын салу (кемпингтер, трейлер парктері, ойын-сауық 
қалашықтары, аң аулау немесе балық аулау үшін пайдаланылатын жерлер, 
автомобиль демалысына арналған үй-жайлар мен керек-жарақтар)

Аурухана 
ұйымдарының 
қызметі

8610 Санаторийлік-курорттық мекемелер салу

Басқа санат тар-
ға жатқызыл-
маған жерүсті 
жолаушылар та-
сымалдарының 
басқа түрлері

4939 Тау шаңғысы курорттарын салу, егер қалалық жəне қалааралық көлік тасымалдары 
жүйесіне кірмейтін болса, конвейерлерді, аспалы жолдарды, тау шаңғысы көтергіштерін 
жəне аспалы көтергіштерді басқару

37 Көлік жəне 
қоймаға 
жинау**

Қойма 
шаруашылығы 
жəне қосалқы 
көлік қызметі

52 Көліктік транзиттік терминалдарды, құрғақ порттарды, қойма үй-жайларын салу

* Алакөл көлі жағалауында (ШҚО, Алматы облысы), Балқаш көлі жағалауында (Қарағанды облысы), Баянауыл курорттық аймағында 
(Павлодар облысы), Щучье-Бурабай курорттық аймағында (Ақмола облысы), Түркістан жəне Ақтау қалаларында, Имантау-Шалқар курорттық 
аймағында (СҚО), Алматының таулы кластерінде (Алматы облысының Талғар, Еңбекшіқазақ, Ұйғыр, Райымбек, Қарасай, Нарынқол ауданда-
ры) іске асырылатын туризм саласындағы жобалар қаржыландырылады.

** Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасымен жəне Өзбекстан Республикасымен шекаралас аумақтары.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2019 жылғы 28 маусымдағы №459 қаулысына 4-қосымша

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын жəне орта
кəсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша кепілдік беру қағидаларына 8-қосымша 

Агроөнеркəсіптік кешендегі өңдеу жобаларының шеңберіндегі кредиттер бойынша кепілдік беруге арналған тауарлар тізбесі

№
Тауарлар 
тобының 
атауы

Экономикалық 
қызмет 

түрлерінің 
жалпы 

жіктеуішінің 
атауы

Эк
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қ 
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ік
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Шығарылатын өнімдер мен тауарлардың тізбесі

1 2 3 4 5

I. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
1 Еттен жəне құс 

етінен жасалған 
өнімдер

Етті өңдеу жəне 
консервілеу

1011 Ұша/шағын ұша түрінде немесе мүшеленген жас немесе тоңазытылған ет өндірісі
Тағамдық субөнімдер

Үй құсының 
етін өңдеу жəне 
консервілеу

1012 Қасапханада үй құстарын сою, етті өңдеу немесе өлшеп орау, мүшеленген жас немесе 
мұздатылған ет өндірісі

2 Сүт жəне 
ірімшік өнімдері

Сүтті өңдеу жəне 
ірімшік жасау

1051 Жаңа сауылған, пастерленген табиғи, зарарсыздандырылған, гомогенделген жəне/не-
месе ультра тазартылған сүт өндірісі
Сүт негізіндегі сусындар өндірісі
Жаңа сауылған қаймағы алынбаған, пастерленген, зарарсыздандырылған жəне гомо-
генделген сүттен қаймақ жасау
Құрғақ сүт немесе қоюлатылған сүт, қатты түрдегі сүт немесе кілегей өндірісі
Сары май, йогурт, ірімшік жəне сүзбе, айран, кілегей, сары су, казеин немесе лактоза 
өндірісі

Балмұздақ 
өндірісі

1052 Балмұздақ өндірісі

3 Жемістер мен 
көкөністерді 
өңдеу жəне 
консервілеу

Картопты 
өңдеу жəне 
консервілеу

1031 Өңделген мұздатылған картоп, құрғақ картоп езбесінің, картоптан жасалған басытқы, 
картоп қытырлақтары, картоп ұны мен түйіршіктерінің өндірісі

4 Балықтан, шаян 
тəрізділер мен 
моллюскілерден 
жасалған өнім

Балықты, шаян 
тəрізділер мен 
моллюскілерді 
өңдеу жəне 
консервілеу

1020 Балық, шаян тəрізділер мен моллюскілерді дайындау жəне сақтау: мұздату, терең 
мұздату, кептіру, өңдеу, сақтау, тұздау, консервілеу жəне т.б.
Балық, шаян тəрізділер мен моллюскілер өндірісі: балық сүбесі, уылдырық, жасанды 
уылдырық жəне т.б.
Адамдардың тамаққа пайдалануы үшін немесе жануарларды азықтандыру үшін балық 
өнімдерінің өндірісі, адамдардың тамаққа пайдалануына жарамсыз балықтан жəне өзге 
де су жануарларының түрлерінен ұн жəне еритін заттар өндірісі, кемелердің балықты 
қайта өңдеуге жəне сақтауға, теңіз балдырларын қайта өңдеуге бағытталған қызметі

5 Ауыл 
шаруашылығы

Уыт өндірісі 1106 Уыт өндірісі

6 Май-тоңмай 
өнімі

Май мен тоңмай 
өндірісі 

1041 Тазартылмаған өсімдік майының өндірісі: қытайбұршақ, күнбағыс, мақта, рапс, қыша, зығыр
Тазартылған өсімдік майының өндірісі: қытайбұршақ, күнбағыс, мақта, рапс, қыша, зығыр 
Өсімдік майын өңдеу: айдау, қайнату, дегидрация, гидрогенизация жəне т.б.

Маргарин жəне 
ұқсас тағамдық 
тоңмай өндірісі 

1042 Маргарин өндірісі
Қоспалар жəне т.б. өндірісі
Тамақ дайындауға арналған құрама тоңмай өндірісі

7 Өзге тамақ 
өнімдерінің 
өндірісі

Татымдылықтар 
мен 
дəмдеуіштер 
өндірісі 

1084 Дəмқосарлар, тұздықтар мен дəмдеуіштер: майонез, қыша ұны мен дəн түйіршіктерінің, 
қыша жəне т.б. өндірісі
Сірке суы өндірісі
Өнімдерді тұздау үшін тұзды өңдеу, мысалы йодталған тұз

Басқа санаттарға 
енгізілмеген өзге 
де тамақ өнім-
дерінің өндірісі 

1089 Жұмыртқа өнімдерінің, жұмыртқа альбуминінің, жұмыртқа ұнтағы мен меланж өндірісі

Басқа санаттарға 
енгізілмеген 
өзге де тамақ 
өнімдерінің 
өндірісі 

10899 Жасанды бал жəне карамель өндірісі
Сандвич, жаңа пісірілген пицца (жартылай фабрикат) сияқты тез бұзылатын дайын 
тамақ өнімдерінің өндірісі)
Басқа санаттарға енгізілмеген белсенді биологиялық қоспалар мен өзге де тамақ 
өнімдерінің өндірісі
Еттен, балықтан, шаян тəрізділерден немесе моллюскілерден жасалған тартылған ет 
өндірісі
Сүт өнімдері мен ірімшік өндірісі
Жасанды концентраттар өндірісі

8 Сусындар 
өндірісі

Минералды су-
лар мен басқа да 
алкогольсіз су-
сындар өндірісі 

1107 Шөлмектердегі табиғи минералды су жəне өзге де минералды сулар өндірісі
Алкогольсіз сусындар өндірісі: алкогольсіз хош иістендірілген жəне/немесе 
тəттілендірілген сусындар: лимонад, оранжад, кола, жеміс сусындары, тониктер жəне 
т.б.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 28 маусымдағы №459 қаулысына 5-қосымша

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын жəне орта
кəсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша кепілдік беру қағидаларына 9-қосымша 

Өңдеу өнеркəсібі жəне көрсетілетін қызметтер жобаларының 
шеңберіндегі кредиттер бойынша кепілдік беруге арналған тауарлар тізбесі
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тобының 
атауы

Экономикалық 
қызмет 

түрлерінің 
жалпы 

жіктеуішінің 
атауы
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Шығарылатын өнімдер мен тауарлардың тізбесі

1 2 3 4 5

I. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ
1 Еттен жəне құс 

етінен жасалған 
өнімдер

Еттен жəне 
үй құсының 
етінен жасалған 
өнімдер өндірісі

1013 Кептірілген, тұздалған немесе ысталған ет өндірісі, дайын орамалар
Ет өнімдерін: шұжық, салями, қызыл шұжық, сүрленген құрғақ шұжық, сервелат, 
ысталған болон шұжығы, бас, орамалар, пісірілген ветчина жасау

2 Өзге де тамақ 
өнімдерінің 
өндірісі

Қант өндірісі 1081 Қант қызылшасынан қант жасау

Какао, шоколад 
жəне қантты 
кондитерлік 
тағамдар өндірісі

1082 Шоколад жəне шоколад кəмпиттерінің өндірісі
Қантты кəмпиттер: карамель, какао, нуга, помадка, ақ шоколад өндірісі
Сағыз өндірісі
Қантталған жемістер өндірісі
Шоколадты жаңғақ, цукат өндірісі
Кəмпиттер, жастықша кəмпиттер, қақ өндірісі

3 Балалар 
тағамы

Балалар 
тағамы ның жəне 
диета лық тамақ 
өнім де рінің 
өндірісі

1086 Арнайы диеталар үшін пайдаланылатын тамақ өнімдерін: балалар тағамын; қосымша 
сүт жəне басқа да тамақ өнімдерін; жасы кіші балаларға арналған тамақ өнімдерін; 
калориясы аз жəне калориясы азайтылған өнімдерді жасау

4 Ұн тарту 
өнеркəсібі 
өнімдерінің, 
крахмалдар 
мен крахмал 
өнімдерінің 
өндірісі

Крахмал жəне 
крахмал-
дан жасалған 
өнімдер өндірісі

1062 Күріштен, картоптан, жүгеріден, бидайдан крахмал жасау
Шикі жүгеріні майдалау
Глюкоза жəне (немесе) глюкоза-фруктоза шəрбатын, қант шəрбатын, мальтоза, инулин жасау
Дəннің маңызын жасау
Жүгері майын жасау

Ұн-жарма 
өнеркəсібі 
өнімдерінің 
өндірісі

1061 Құрғақ бұршақ дəндерінің, тамырлар немесе сабақтар немесе жеуге жарамды 
жаңғақтар өндірісі
Құрғақ таңғы ас сияқты дəнді тамақ өнімдерінің өндірісі
Ұн қоспаларының жəне нанға, тортқа, бəлішке, пирогтар мен бисквиттерге, печеньелер-
ге немесе құймақтарға арналған, дайын ұн қоспалары мен қамырлар өндірісі
Бидай қауыздарының, қара бидай, сұлы, жүгері немесе басқа да дəн қауыздарының 
өндірісі

(Жалғасы. Басы 13-14-беттерде) 5 Нан-бөлке жəне 
ұннан жасалған 
өнімдер өндірісі

Макарон 
өнімдерінің 
өндірісі

1073 Макарондар, кеспелер, кеспе жəне (немесе) олардан жасалған жартылай фабрикаттар 
(тез дайындалатын) өндірісі
Қамырдан жасалған консервіленген немесе тоңазытылған өнімдер, оның ішінде мака-
рон өнімдерінің өндірісі

6 Дайын тамақ 
өнімдері 
(өндірістік 
ауқымда)

Дайындалған 
тамақ 
өнімдерінің 
өндірісі

1085 Ет тағамдарының өндірісі
Тартылған балық етін қоса алғанда, балық тағамдарының өндірісі
Көкөністерден жасалған тағамдар өндірісі
Тоңазытылған пицца немесе өзге тəсілмен сақтау үшін дайындалған пицца өндірісі

7 Жемістер мен 
көкөністерді 
өңдеу жəне 
консервілеу

Жеміс жəне 
көкөніс 
шырындарының 
өндірісі

1032 Жемістерден жəне (немесе) көкөністерден жасалған шырындар өндірісі
Жас жемістерден жəне көкөністерден жасалған концентраттар қойылтпалар өндірісі

Жемістер мен 
көкөністерді 
қайта 
өңдеудің жəне 
консервілеудің 
өзге де түрлері 

1039 Мұздатылған немесе консервіленген түрдегі дайын тағамдарды қоспағанда, негізінен 
жемістерден немесе көкөністерден тұратын тамақ өнімдерінің өндірісі
Жемістерді, жаңғақтарды немесе көкөністерді сақтау: мұздату, кептіру, май немесе 
сірке суын сіңіру, консервілеу жəне т.б.
Жемістерден немесе көкөністерден тамақ өнімдерінің өндірісі
Джемдер, мармеладтар жəне асханалық желе өндірісі
Жаңғақ қуыру
Жаңғақтардан жасалатын паста жəне өзге де азық-түлік өнімдерінің өндірісі

8 Мал азығының 
өндірісі

Фермаларда 
ұсталатын 
жануарларға 
арналған дайын 
азық өндірісі

1091 ІҚМ, ұсақ малға, жылқыларға, құстар мен шошқаларға арналған азық өндірісі 

9 Ауыл шаруа-
шы лығы өнім-
дерін сақтау

Жүкті қоймаға 
қою жəне сақтау

5210 Азық-түлік өнімдерін сақтау жəне сату бойынша көтерме-тарату орталықтарын құру

II. АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕН БАСҚА ТАУАРЛАР
1. КИІМ ЖƏНЕ АКСЕССУАРЛАР

10 Сырт киім жəне 
аксессуарлар

Басқа да тоқыл-
ған жəне тоқыма 
бұйымдарының 
өндірісі

1439 Пуловерлер, свитерлер, кардигандар, тоқылған кофталар, жилеттер жəне осындай 
бұйымдар сияқты тоқылған немесе трикотаж бұйымдар жəне басқа да дайын бұйымдар 
өндірісі

Арнайы киім 
өндірісі

1412 Арнайы киім өндірісі

Сырт киім 
өндірісі

1413 Ерлерге, əйелдерге жəне балаларға арналған сырт киім: пальто, костюмдер, жакеттер, 
шалбарлар, белдемшелер, қалпақтар мен баскиімдер өндірісі
Былғарыдан жасалған сырт киімнен басқа, тоқыма, тоқылған немесе тоқыма емес три-
котаж маталардан жасалған сырт киімдердің өзге де түрлерінің өндірісі

11 Іш киім Іш киім өндірісі 1414 Əйелдер, ерлер мен балаларға арналған тоқыма, тоқылған немесе трикотаж 
маталардан, шілтерден жасалған іш киімдер жəне түнгі киімдер: жейделер, 
футболкалар, кальсондар, келтешалбарлар, пижамалар, түнгі жейделер, көйлектер, 
блузалар, ішкі белдемшелер, комбинациялар, бюстгальтерлер, корсеттер өндірісі

Тоқылған жəне 
трикотаж шұлық 
бұйымдарының 
өндірісі

1431 Ұйықтарды, триколарды жəне колготкаларды қоса алғанда, шұлық бұйымдарының 
өндірісі

12 Тоқыма жəне 
былғары 
бұйымдарын 
өндіруге 
арналған мате-
риалдар

Тоқыма 
бұйымдарын 
өңдеу

13 Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса алғанда, 
мақта-мата, мақта талшығы өндірісі
Шашақ жіп, махер мата, дəке тəрізді тоқылған материалдар өндірісі
Жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса алғанда, жүн мата 
өндірісі
Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса алғанда, 
жібек мата өндірісі
Зығыр мата өндірісі
Басқа да маталар өндірісі, мысалы, қытай қалақайынан, кендірден, жөкеден жəне ар-
найы иірілген жіптен
Шыны талшығынан жасалған маталар өндірісі
Карбонидті жəне арамидті жіптер өндірісі
Тоқу əдісімен жасанды тері өндірісі 

Текстиль 
талшықтарын 
дайындау жəне 
иіру 

1310 Мақта талшығының, мақта иірімжібінің өндірісі
Тоқыма жəне тігін өнеркəсібі үшін сатуға жəне одан əрі өңдеу үшін жүннен иірімжіп иіру 
жəне жасау
Тоқыма жəне тігін өнеркəсібі үшін сатуға жəне одан əрі өңдеу үшін зығыр иірімжібін жасау
Өзге де текстиль талшықтарын иіру 

Жіптер, 
арқандар, 
жіңішке 
арқандар, 
жіңішке баулар, 
баулар өндірісі 
жəне тор тоқу 

1394 Текстиль талшықтарынан, таспалардан жəне ұқсас материалдардан жасалған, 
сіңдірілген жəне сіңдірілмеген, қапталған, резеңкеден немесе пластмассадан жасалған 
қабықшамен қорғалған немесе қорғалмаған шпагат, арқан, жіп жəне трос өндірісі
Шпагаттан, арқандар мен жіптерден тор жасау
Арқандар мен торлы матадан жасалған бұйымдар: балық аулау торлары, кемелердегі 
сақтандыру торлары, түсіру жұмыстары кезінде пайдаланылатын қорғау құралдары, 
металл шығыршықтары бар матауыштар, жіптер немесе тростар өндірісі жəне т.б.

Теріні илеу жəне 
өңдеу 

15111 Тері мен былғарыны илеу, бояу жəне өңдеу
Күдері, қашалған былғары, тегіс немесе металдандырылған тері өндірісі 

13 Аяқ киім 
жəне оның 
жабдықтары

Аяқ киім өндірісі 1520 Қалыптауды қоса алғанда, аяқ киімді кез келген материалдардан кез келген тəсілмен жасау
Аяқ киімдердің былғары жəне резеңке бөліктерін: сыртқы жəне ішкі бөліктерін, ұлтанын, 
өкшесін жасау

2. ҮЙГЕ ЖƏНЕ КЕҢСЕГЕ АРНАЛҒАН БҰЙЫМДАР
14 Тұрмыстық хи-

мия
Сабын мен 
жуғыш, 
тазартқыш жəне 
жылтыратқыш 
заттар өндірісі

2041 Органикалық беткі-белсенді препараттар өндірісі
Жуғыш құралдар себілген немесе сіңірілген қағаздар, сулықтар өндірісі
Глицерин өндірісі
Косметикалық сабынды қоспағанда, сабын өндірісі
Беткі-белсенді препараттар: қатты немесе сұйық түрдегі кір жуатын ұнтақтар жəне 
басқа да жуғыш құралдар, ыдыс-аяқ жууға арналған препараттар кір жуған кезде қосуға 
арналған хош иістендіргіш жəне жұмсартқыш заттар өндірісі
Тазартқыш жəне жылтыратқыш құралдар: ауа тазартқыштар, жасанды балауыз, 
былғары бұйымдарды күтуге арналған құралдар, жиһазға жəне ағаш беттерге арналған 
полирольдар, шыны жəне металл беттерге арналған полирольдар, осыларға ұқсас 
құралдар себілген немесе сіңірілген сулықтарды қоса алғанда, тазартқыш пасталар мен 
ұнтақтар өндірісі

15 Кілемдер Кілемдер мен 
кілем бұйым-
дарының өндірісі

1393 Кілемдер, паластар жəне төсеніштер, едендік жабындар қамтылатын тоқыма 
жабындарының өндірісі
Киіз жабындарының өндірісі

16 Үйге арналған 
тоқыма жəне 
басқа да 
бұйымдар

Киімнен басқа, 
дайын тоқыма 
бұйымдарының 
өндірісі

1392 Тоқылған немесе трикотаж маталарды қоса алғанда, кез келген тоқыма материалынан 
дайын бұйымдар: пледті қоса алғанда, жүн көрпе, төсек-орын, асхана, дəретхана неме-
се ас үй маталары, сырып тігілген көрпе, мамық көрпе, пуфиктер, жастықтар, ұйықтауға 
арналған қаптар өндірісі
Дайын жиһаз заттарын: перделер, шымылдықтар, төсек-орын жапқышы, ас үй сүлгілері, 
ыдыс жууға арналған шүберектер өндірісі

Тоқыма жайма-
ла рының өндірісі

1391 Тоқылған немесе трикотаж маталар шығару жəне өңдеу: түкті маталар, тор көзді жəне 
шілтер маталар өндірісі

17 Тұрмыстық тау-
арлар

Тауарларға 
арналған плас-
тик қаптамалар 
өндірісі

2222 Тауарларды орауға арналған пластик бұйымдар: пластик пакеттер, қаптар, ыдыстар, 
қораптар, жəшіктер, үлкен бөтелкелер, бөтелкелер өндірісі

Өзге де плас-
тик бұйымдар 
өндірісі

2229 Жиһаз фурнитурасының, кеңсе немесе мектеп керек-жарақтарының, киім заттарының 
(түймелер, сыдырмалар), ас үй жəне дəретхана керек-жарақтарының, дастархан, 
пластик бас киімдер (каскалар) жəне пластиктен жасалған өзге де бұйымдар өндірісі

Қуыс шыны 
бұйымдарының 
өндірісі

2313 Шыныдан немесе хрустальдан жасалған бөтелкелер, ыдыстар өндірісі
Шыныдан немесе хрустальдан жасалған стақан, фужер, рюмка, бокал, шыныаяқ, 
тұрмыстық заттар өндірісі

18 Жиһаз Кеңсе жəне сту-
дия жиһазының 
өндірісі

3101 Орындықтар, отыруға арналған жиһаз өндірісі кеңселерге, студияларға, қонақ үйлерге, 
мейрамханаларға жəне қоғамдық орындарға арналған орындықтар мен отырғыштар 
өндірісі
Театрларға, кинотеатрларға арналған орындықтар мен отырғыштар өндірісі
Зертханалық орындықтар, басқа да зертханалық табуреттер мен өзге де отырғыштар 
өндірісі

Ас үй жиһазының 
өндірісі

3102 Ас үй жиһазының өндірісі

Басқа да жиһаз 
өндірісі

3109 Дивандар, диван-кереуеттер өндірісі
Бақшаға арналған орындықтар өндірісі
Жатын бөлмеге, қонақ бөлмеге, бақшаға арналған жиһаз өндірісі
Тігін машиналарына, теледидарларға арналған тумбалар өндірісі

19 Жиһаз өңдіруге 
арналған мате-
риалдар

Шпон, фанера, 
жұқа тақтайлар 
мен панельдер 
өндірісі

1621 Желімделген фанера жəне өзге де бұйымдар өндірісі: жылтыратылған, боялған, 
жабылған, сіңдірілген, жақсартылған жəне нығайтылған (қағаз немесе мата көмегімен) 
Желімделген фанера, бір қабатты фанера жəне осыған ұқсас ламинатталған ағаш 
табақ бұйымдарының өндірісі
Құрама тақтайлар мен өзге де табақ материалдарының өндірісі
Тығыздығы орташа талшықты табақ материалдарының жəне өзге де талшықты матери-
алдарды өндірісі
Сəндік материалдар өндірісі
Желімделген ламинатталған ағаш бұйымдарының, ламинатталған бір қабатты фанера 
өндірісі

20 Матрастар Матрастар 
өндірісі

3103 Матрастар: серіппесі бар немесе тығыздалған матрастар; құрамында серпімділікті 
ұстап тұратын материалдар бар матрастар; қапталмаған резеңке немесе пластик 
матрастар өндірісі
Матрастарға арналған тұғырлар өндірісі

21 Тұрмыстық 
электроника 
аспаптарының 
өндірісі

Механикалық 
шамалар-
ды өлшеуге 
арналған аспап-
тар өндірісі

2651 Жылыту жүйелеріне арналған температураны бақылау аспаптарының өндірісі
Сұйықтық температурасын өлшеуге арналған шыны жəне биметалл термометрлер 
(медициналықты қоспағанда) өндірісі
Тұрмыстық өлшеуіштер өндірісі (мысалы, су өлшегіш, газөлшегіш, электр энергиясын 
есептегіштер)
Су өлшеуіштер мен есептеу қондырғыларының өндірісі
Қозғалыс детекторларының өндірісі

Электр-
тұрмыстық 
аспаптар өндірісі

2751 Өзге де тұрмыстық электр аспаптарының: электр сужылытқыштар, тасымалданатын 
электржылытқыштар, электрпештер, электрқыздырғыштар өндірісі

Батареялар мен 
аккумуляторлар 
өндірісі

2720 Бастапқы элементтер: құрамында марганец, сынап, күміс диоксиді бар батарея 
элементтерінің өндірісі
Бөлгіштер, корпустар, қақпақтар сияқты қосалқы бөлшектерді қоса алғанда, электр 
аккумуляторларының өндірісі
Қорғасын-қышқылды батареялар өндірісі
Никель-кадмий батареяларының өндірісі
Никель-металлогидридті қуат көзі батареяларының өндірісі
Литий батареяларының өндірісі
Құрғақ батареялар өндірісі
Сұйық электролиті бар батареялар өндірісі

22 Жарықтандыру 
құралдары

Электрмен 
жарықтандыру 
жабдықтарының 
өндірісі

2740 Шамдар (мысалы, карбидті, электр, газ, газoлин) өндірісі
Төбеге ілінетін жарықтандыру аспаптарының өндірісі
Аспашамдар өндірісі
Үстел шамдарының (оның ішінде жарықтандыру аспаптарының) өндірісі
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(Жалғасы. Басы 13-15-беттерде) 

(Жалғасы 17-бетте) 

3. ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ
23 Құрылыс мате-

риалдары
Пластикалық 
құрылыс 
бұйымдарының 
өндірісі

2223 Пластикалық құрылыс бұйымдарының: пластик есіктер, терезелер, жақтаулар, терезе 
қақпақтарының, жалюзилер, бағыттаушы жұқа тақтайшалар, ыдыстар, пластик жабын-
дар, рулондар түріндегі қабырға мен төбеге арналған қаптауыш, тақтайшалар, пласти-
налар еден жабындарының өзге де түрлерінің, ванна, душ кабиналары, раковиналар, 
унитаздар, су ағызатын бачоктар сияқты пластик гигиена заттарының өндірісі
Винил, линолеум сияқты майысқақ төсемдер өндірісі

Бастапқы қалып-
тағы пластмасса 
өндірісі

2016 Полипропилен мен полистирол өндірісі

Бояулар, лактар 
жəне ұқсас 
бояғыш заттар, 
типографиялық 
бояулар мен 
мастика өндірісі

2030 Бояулар, лактар мен эмальдар өндірісі
Дайын бояйтын заттар мен колерлер өндірісі
Эмальдар, лактар жəне жағатын құрамдар мен сол сияқты препараттар өндірісі
Мастика өндірісі
Шпатлевка жəне сол сияқты үстіңгі беттерді тегістеуге арналған препараттар өндірісі
Дайын бояу өндірісі
Типографиялық бояу өндірісі
Органикалық еріткіштер, бояу мен лактарды дайын еріткіштер өндірісі

Желім өндірісі 2052 Резеңке желімі мен дайын желімдеу құрамдарын қоса алғанда, желім мен дайын 
желімдеу құрамдарының өндірісі

Табақ шынысын 
қалыптастыру 
жəне өңдеу 

2312 Күшейтілген немесе көп қатпарлы жалпақ шыны өндірісі
Айна өндірісі
Шыныдан жасалған көп қатпарлы оқшаулағыш заттар өндірісі

Отқа төзімді 
бұйымдар 
өндірісі 

2320 Отқа төзімді ерітінді, бетон жəне т.б. өндірісі
Отқа төзімді қыш бұйымдар: кремний ұнтағынан жасалған жылу оқшаулағыш қыш 
бұйымдар; отқа төзімді кірпіш, блоктар мен еден жабындары жəне т.б.; реторт, тигель, 
муфель, форсунка, келтеқұбырлар, мүштіктер мен т.б. өндірісі
Құрамында магнезит, доломит немесе хромит бар отқа төзімді бұйымдар өндірісі

Қыш жабындар 
мен плиталар 
өндірісі 

2331 Отқа төзімді емес қыш бұйымдар немесе қабырға плиткаларының, мозаика жəне т.б. 
өндірісі
Отқа төзімді емес қыш тротуар плиталары мен брусчаткалар өндірісі

Кірпіш, черепица 
жəне күйдірілген 
балшықтан 
жасал ған өзге де 
құры лыс бұйым-
дарының өндірісі 

2332 Отқа төзімді емес құрылыс материалдарының: қыш плиткалар, черепица, мұржаның 
үстіндегі қалпақтар, құбырлар, оқшаулағыш материалдар жəне т.б. өндірісі
Терракотадан еден плиткасын жасау 

Бетоннан жасал-
ған құрылыс 
бұйымдарының 
өндірісі 

2361 Еден жабындарының, төсеуге арналған плиткалар, плиталар, панельдер, құбырлар, 
бағандар өндірісі 
Құрылысқа немесе азаматтық құрылысқа арналған цементтен, бетоннан немесе жасан-
ды тастан жасалған дайын конструкциялар өндірісі

Бетоннан, құры-
лыс гипсінен 
жəне цементтен 
жасалған өзге 
де бұйымдар 
өндірісі 

2369 Бетоннан, құрылыс гипсінен, цементтен немесе жасанды тастан жасалған өзге де 
бұйымдар өндірісі: мүсіндер, фурнитуралар, барельефтер, вазалар, гүл құмыралары 
жəне т.б.

Басқа 
топтамаларға 
енгізілмеген өзге 
де бей металл 
минералдық 
өнім өндірісі 

2399 Минералды негіздегі оқшаулағыш материалдар: қож-мақта жəне ұқсас минералды 
мақта; қатпарлы вермикулит, қопсыған балшық жəне ұқсас оқшаулағыш жылу матери-
алдары немесе дыбыс оқшаулағыш материалдар өндірісі

24 Есіктер мен 
терезелер

Металдан жасал-
ған есіктер мен 
тере зелер өндірісі

2512 Металдан жасалған есіктер, терезелер мен жақтаулар, терезе қақпалары мен қақпалар 
өндірісі

25 Цементті 
қоспағанда, 
əрлеу мате-
риалдары

Əк жəне құрылыс 
гипсінің өндірісі

2352 Құрылыс (кальцийлендірілген гипс немесе кальций сульфаты) гипсін өндіру
Сылақ өндірісі

III. ӨЗГЕ
26 Химия Тыңайтқыштар 

жəне құрамында 
азот бар қосы-
лыс тар өндірісі

2015 Тыңайтқыштар: азот немесе құрамында азоты бар, фосфор немесе калий 
тыңайтқыштарын, шикі мұнайдан алынған несепнəр, табиғи фосфаттар жəне табиғи 
калий тұздарының өндірісі

Пестицидтер 
мен басқа да 
агрохимиялық 
өнімдер өндірісі

2020 Инсектицидтер/жəндіктерге қарсы заттар, родентицидтер, фунгицидтер, гербицидтер, 
акарицидтер, молюстицидтер, биоцидтер өндірісі
Өсімдіктердің өсуін реттейтін өнімдер өндірісі
Дезинфекциялау құралдарының өндірісі (ауыл шаруашылығы мақсаттарына жəне басқа 
да мақсаттарға пайдалану үшін)
Басқа санаттарға енгізілмеген өзге агрохимиялық өнімдер өндірісі

Өзге де негізгі 
бейорганикалық 
химиялық заттар 
өндірісі 

2013 Химиялық элементтер өндірісі (өнеркəсіптік газдар мен негізгі металдарды қоспағанда)
Азот қышқылын қоспағанда, бейорганикалық қышқылдар өндірісі
Аммонийден басқа, сілті, сақар жəне өзге де бейорганикалық заттар өндірісі
Өзге де бейорганикалық қоспалар өндірісі
Темір колчеданды күйдіру  
Тазартылған су өндірісі

27 Қағаз 
жəне қағаз 
бұйымдары

Гофраланған 
картон, қағаз 
жəне картон 
ыдысының 
өндірісі 

1721 Гофраланған қағаз жəне картон өндірісі
Гофраланған қағаздан немесе картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі
Гофраланған картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі
Қатты картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі
Қағаз бен картоннан жасалған өзге де сыйымдылықтар өндірісі
Қағаздан жасалған қаптар, сөмкелер жəне пакеттер өндірісі
Файлдары бар офистік тіркелімдер жəне сол сияқты бұйымдар өндірісі

Шаруашылық-
тұрмыстық жəне 
санитариялық-
гигиеналық мақ-
сатқа арнал ған 
қағаз бұйымда-
рының өндірісі

1722 Жеке гигиена жəне тығыздау мақсатында пайдалану үшін целлюлоза мақтасынан 
қағаз өнімдерінің өндірісі: қағаз сулықтар, қолорамалдар, сүлгілер, сулықтар дəретхана 
қағазы, гигиеналық сүлгілер мен тампондар, балалар жаялықтары мен жөргектері, қағаз 
стақандар, тəрелкелер жəне подностар, картон жəне қағаз ыдыс өндірісі
Тығыздау үшін жəне тығыздалатын гигиеналық сүлгілер, тампондар үшін тоқыма мате-
риалдар өндірісі

28 Металдан 
жасалған 
бұйымдар

Бекіту 
бұйымдарының 
өндірісі

2594 Тойтарма жəне бұрандасыз ұқсас өнімдер өндірісі
Бұранда кескіш станокта жасалатын бұйымдар өндірісі
Бұрандамалар, бұрамалар, сомындар, муфталар жəне бұрандасы бар басқа өнімдер 
өндірісі

Жеңіл металдар-
дан буып-түюге 
арналған мате-
риалдар өндірісі

2592 Тамақ өнімдері үшін консерві банкілерін, шақшалар, қораптар, жəшіктер өндірісі
Тығыздап жабу үшін металл қақпақтар мен өзге де бұйымдар өндірісі

Суық қалыптау 
немесе бүктеу 

2433 Уатқыштарда суықтай қалыптау процесінде немесе баспақта бүктеу əдісімен болаттан 
жасалған жалпақ илектелген бұйымдардан ашық секциялар жасау
Суық əдіспен болаттан қалыпталған немесе бүктелген бұдырланған табақтар мен сэнд-
вич-панельдер жасау

Шойын, болат 
жəне ферро-
қорытпалар 
өндірісі 

2410 Темір құймалар, жылтыр шойыннан қалыптар мен құймалар, блоктар немесе өзге де 
бастапқы нысандарды жасау
Ферроқорытпа өндірісі
Темір жəне құрамында темір бар өзге де кеуекті бұйымдарды тікелей қалпына келтіріп, 
құрамында темір бар бұйымдар жасау
Электролиз жолымен немесе өзге де химиялық процестер нəтижесінде таза темір 
өндіру
Түйіршіктелген темір жəне темір ұнтағын өндіру
Болат құймаларды немесе өзге де бастапқы нысандарды өндіру
Болаттан жасалған жартылай дайын бұйымдар өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген жəне суықтай илектелген жалпақ илектелген 
бұйымдар өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген шыбықтар өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген қуыс бұйымдар өндірісі
Пакеттелген болат табақтар мен дəнекерленген жіктері ашық бұйымдар өндірісі
Болаттан жасалған теміржол материалдарының (құрастырмалы рельс) өндірісі

Болаттан 
жасалған 
құбырлар, 
құбыржолдар, 
профильдер, фи-
тингтер өндірісі

2420 Ыстықтай илемдеу тəсілімен, ыстықтай сығымдаумен немесе ыстық сығымдау неме-
се ыстықтай илектелген шыбық, құймалар сияқты жартылай фабрикаттарды ыстықтай 
өндеуді немесе үздіксіз құюды қамтитын өзге де тəсілдермен одан əрі өңдеу үшін 
тұтас тартылған құбырлар мен көлденең жəне көлденең емес қималы құбырлар жəне 
көлденең қималы дайындамалар өндірісі 
Кейіннен көлденең қималы құбырларды суықтай илектеу немесе суықтай созу тəсілімен 
жəне тек көлденең емес қималы құбырларды жəне қуыс профильдерді суықтай созу 
тəсілімен өңдеу жолымен ыстықтай илектелген немесе ыстықтай сығымдалған дай-
ындамалардан жасалған мөлшері белгіленген жəне белгіленбеген тұтас тартылған 
құбырлар өндірісі
Тегіс ыстықтай илектелген жалпақ бұйымдардан суық тəсілмен өндірілген, ұзына бойы 
немесе спираль бойымен дəнекерленген сыртқы диаметрі 406,4 мм астам немесе одан 
кем дəнекерлеу құбырларының өндірісі
Үздіксіз құю немесе ыстықтай қалыптау тəсілімен жəне ұзына бойы немесе спираль 
бойымен дəнекерленген жəне ыстықтай илектелген немесе суықтай илектелген, ұзына 
бойы дəнекерленген жолақтардан ыстықтай немесе суықтай қалыптаумен жасалған 
көлденең емес қималы сыртқы диаметрі 406,4 мм немесе одан кем көлденең қималы 
дəнекерлеу құбырларының немесе суықтай илектелген жалпақ бұйымдар өндірісі
Сыртқы диаметрі 406,4 мм немесе одан кем, илектелген, ыстықтай немесе суықтай 
қалыптау жолақтарынан жасалған жəне одан əрі суықтай илектеу тəсілімен немесе 
суықтай қалыптау тəсілімен көлденең емес қималы құбырлар түрінде өңдеу үшін ұзына 
бойы дəнекерленген дəнекерлеу құбырларының өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген жалпақ бұйымдарды өңдеу жолымен жалпақ 
болат фланецтер мен қамыттары бар фланецтер өндірісі
Жікті дəнекерлеу үшін иінді келтеқұбыр сияқты гарнитура жəне қалыптау жолымен бо-
латтан жасалған ыстықтай илектелген жіксіз құбырлар өндірісі
Бұрандалы құбырлар жəне болаттан жасалған өзге де құбырлар немесе гарнитура

29 Электр 
жабдықтар 
жəне электр 
өткізгіш өндірісі

Электр өткізгіш 
пен кабельдің 
басқа түрлерінің 
өндірісі

27320 Алюминийден жəне мыстан жасалған тоқ жүретін желілері бар өткізгіштер мен 
кабельдер өндірісі

Электр тара-
тушы жəне 
реттеуші аппара-
тура өндірісі 

2712 Электр қоректендіргішті ажыратқыштар өндірісі
Электр желісіне арналған желілік сүзгілер өндірісі 
(өндірістік-тарату тізбегі үшін)
Электр кернеуін таратуға арналған бақылау панельдерінің өндірісі
Электр релесі өндірісі
Электрлік тарату қалқандарына арналған кабель өндірісі
Электр детонаторлар өндірісі
Қуатты ауыстырып қосуға арналған жабдықтар өндірісі
Электр энергетикалық жүйеде ауыстырып қосуға арналған жабдықтар өндірісі (іске қосу 
кнопкаларын, ажыратқыштарды, соленоидтарды, тумблерлерді қоспағанда)
Бастапқы энергия көздерін өндіру

30 Басқа 
санаттарға 
енгізілмеген 
машиналар 
мен жабдықтар 
өндірісі

Гидравликалық 
жабдықтар 
өндірісі 

2812 Гидравликалық жəне пневматикалық компоненттер өндірісі 
(гидравликалық моторларға арналған гидравликалық помпаларды, гидравликалық жəне 
пневматикалық цилиндрлерді, клапандарды, шлангілер мен гарнитураны қоса алғанда)
Пневматикалық жүйелерде пайдалану үшін сығылған ауаны тазалауға арналған 
пневматикалық жабдықтар өндірісі
Гидравликалық жүйелер өндірісі
Гидравликалық трансмиссиялық жабдықтар өндірісі
Көлемді гидро беру аспаптарының өндірісі

Ауыл 
шаруашылығы 
машиналарын 
шығару

28302 Көгал шалғыларын қоса алғанда, шалғыларды шығару
Өздігінен зарядталатын немесе автоматты түрде түсіретін ауыл шаруашылығы 
трейлерін немесе жартылай тіркемелерін шығару
Топырақты дайындауға, тыңайтқыш себуге немесе енгізуге арналған ауыл 
шаруашылығы техникасын: соқаларды, тыңайтқыштар бөлгіштерді, себу агрегаттарын/
сепкіштерді, тырмаларды жəне т.б. шығару
Жинауға жəне жармалауға арналған техника: жинау машиналарын, астық 
бастырғыштарды, сұрыптағыштарды жəне т.б. шығару
Ауыл шаруашылығы мақсатында пайдалануға арналған бүрку техникасын шығару
Жұмыртқаларды, жемістерді жəне т.б. тазалауға, сұрыптауға немесе өңдеуге арналған 
машиналар шығару

31 Өзге де көлік 
құралдарының 
өндірісі

Теміржол 
локомотивтерін 
жəне жылжыма-
лы құрам шығару 

3020 Теміржол немесе трамвай локомотивтеріне немесе жылжымалы құрамдарға арналған 
мамандандырылған жиынтықтауыштар: біліктер, осьтер, шпиндельдер, дөңгелектер, 
тежегіштер жəне оларға арналған жиынтықтауыштар; иінтіректер, муфталар жəне 
жалғастырушы құрылғылар, буферлер мен жиынтықтауыштар; амортизаторлар; фур-
гондар мен локомотивтердің негіздерін; шанақтар жəне т.б. шығару
Тау-кен өнеркəсібі үшін рельстік арбалар мен локомотивтер шығару
Механикалық жəне электромеханикалық сигнал беру жабдықтарын, теміржол, трам-
вай, ішкі су жолдарында, автотрассаларда, тұрақтарда, ұшу алаңдарында жəне т.б. 
қауіпсіздікті бақылауға жəне қозғалысты басқаруға арналған жабдықтарды шығару 
Темір жол вагондарына арналған орындықтар шығару

32 Велосипедтер, 
арбалар

Велосипедтер 
жəне 
мүгедектерге 
арналған арба-
лар/креслолар 
өндірісі

3092 Моторсыз велосипедтерді жəне үш дөңгелекті велосипедтерді, тандемдерді, балалар 
велосипедін жəне үш дөңгелекті велосипедтерді қоса алғанда, өзге де ұқсас көлік 
құралдарының өндірісі
Велосипедтерге арналған жинақтауыштар жəне аксессуарлар өндірісі
Қосалқы моторы бар велосипедтер өндірісі
Пластикалық велосипедтерді жəне үш дөңгелекті велосипедтерді қоса алғанда, жүргізу 
үшін дөңгелегі бар ойыншықтар өндірісі
Моторлы немесе моторсыз мүгедектер арбасының өндірісі
Мүгедектер арбасына арналған жинақтауыштар жəне аксессуарлар өндірісі
Балалар арбасының өндірісі

33 Фармацевтика Негізгі фарма-
цевтикалық 
өнімдер өндірісі 

2110 Дəрі-дəрмектер: антибиотиктер, негізгі витаминдер, салицил жəне O-ацетилсалицил 
қышқылдары жəне т. б. өндіру үшін пайдаланылатын медициналық фармакологиялық 
препараттар өндірісі
Қанды қайта өңдеу
Химиялық таза қант жасау
Жануарлар шикізатынан эндокринді препараттар жасау (бездерді қайта өңдеу жəне 
бездер мен т.б. экстрактілер жасау)

34 Басқа тауар по-
зициялары

Басқа да 
техникалық жəне 
өнеркəсіптік 
тоқыма 
бұйымдарының 
өндірісі

1396 Тоқылмаған жабысқақ негіздегі матаны қоса алғанда, сығылған маталар өндірісі
Ылғалдандырылған, боялған, резеңкеленген жəне пластикпен қапталған маталар 
өндірісі
Металл қосып иірілген жіп, резеңке жіптерді жəне тоқыма жіптер, тоқыма иірілген жіп 
немесе ылғалдандырылған, боялған, резеңкеленген жəне пластикпен жабылған баулар 
өндірісі
Беріктігі жоғары материалдан резеңке маталар жасау
Жадағайлық мата, өрт сөндіруге арналған түтіктерге/шлангілерге арналған, тор көзді 
мата, икемді киім өндірісі

Зергерлік 
бұйымдар 
өндірісі 

3212 Қолдан өсірген інжу өндірісі
Тастар мен синтетикалық жəне өңделген асыл жəне жартылай бағалы тастарды 
өнеркəсіптік өңдеуді қоса алғанда, өңдеу сатысында асыл жəне жартылай бағалы та-
стар өндірісі
Гауһар өңдеу
Қымбат бағалы металдардан жəне қымбат бағалы металдармен қапталған негізгі ме-
талдардан немесе асыл жəне жартылай қымбат бағалы тастардан немесе қымбат 
бағалы металдар мен асыл немесе жартылай қымбат бағалы тастардың немесе өзге 
де материалдардың комбинациясынан жасалған құнды заттар жасау
Қымбат бағалы металдардан немесе қымбат бағалы металдармен қапталған негізгі 
металдардан зергерлік бұйымдар: асхана ыдыстарын, ұсақ жəне жалпақ ыдыстар, 
шұңғыл ыдыс, дəретхана керек-жарақтарын, кеңсе немесе үстел бұйымдарын, діни 
қызметтерде салт-жоралғы үшін пайдалануға арналған бұйымдар жəне т.б. жасау
Қымбат бағалы металдардан техникалық жəне зертханалық керек-жарақтар (құралдар 
мен қосалқы бөлшектерді қоспағанда): тигель, шпательдер, гальванды бүркумен анод-
тар жəне т.б. жасау
Қолсағаттарға, бауларға, білезіктерге жəне табакеркаларға арналған қымбат бағалы 
металл білезіктер жасау
Металдан жасалған қымбат бағалы дербес жəне қымбат бағалы емес бұйымдарды 
нақыштау

35 Білім беру Тұрғын үйдің 
басқа түрлерінде 
көрсетілетін 
қызметтер

5590 Студенттік жəне мектеп жатақханаларын салу жəне реконструкциялау

Білім беру 85 Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі жəне жалпы орта білім беру мекемелерін салу жəне 
реконструкциялау

36 Туризм* Қонақ үйлердің 
қызметтер 
ұсынуы

5510 Орналастыру орындарын салу (қонақ үй, санаторий, люкс класты отельдер, мотельдер)

Демалыс 
күндерінде жəне 
қысқа мерзімді 
тұрудың өзге де 
кезеңдерінде ба-
спана беру

5520 Орналастыру орындарын салу (балаларға арналған немесе басқа демалыс үйлері, 
пəтерлер мен қонақтар үшін бунгалолар, жинау немесе тамақтандыру қызметтерін 
көрсетпейтін коттедждер мен үйлер, жастар туристік лагерьлері, таудағы турбазалар 
жəне т.б.)

Кемпингте, 
рекреациялық 
автопаркте 
жəне трейлерлік 
парктерде тұру 
үшін көрсетілетін 
қызметтер

5530 Орналастыру орындарын салу (кемпингтер, трейлер парктері, ойын-сауық 
қалашықтары, аң аулау немесе балық аулау үшін пайдаланылатын жерлер, 
автомобиль демалысына арналған үй-жайлар мен керек-жарақтар)

Аурухана 
ұйымдарының 
қызметі

8610 Санаторийлік-курорттық мекемелер салу

Басқа санаттарға 
жатқызылмаған 
жерүсті 
жолаушылар 
тасымалдарының 
басқа түрлері

4939 Тау шаңғысы курорттарын салу, егер қалалық жəне қалааралық көлік тасымалдары 
жүйесіне кірмейтін болса, конвейерлерді, аспалы жолдарды, тау шаңғысы көтергіштерін 
жəне аспалы көтергіштерді басқару

37 Көлік жəне 
қоймаға жи-
нау**

Қойма 
шаруашылығы 
жəне қосалқы 
көлік қызметі

52 Көліктік транзиттік терминалдарды, құрғақ порттарды, қойма үй-жайларын салу

* Алакөл көлі жағалауында (ШҚО, Алматы облысы), Балқаш көлі жағалауында (Қарағанды облысы), Баянауыл курорттық аймағында 
(Павлодар облысы), Щучье-Бурабай курорттық аймағында (Ақмола облысы), Түркістан жəне Ақтау қалаларында, Имантау-Шалқар курорттық 
аймағында (СҚО), Алматының таулы кластерінде (Алматы облысының Талғар, Еңбекшіқазақ, Ұйғыр, Райымбек, Қарасай, Нарынқол ауданда-
ры) іске асырылатын туризм саласындағы жобалар қаржыландырылады.

** Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасымен жəне Өзбекстан Республикасымен шекаралас аумақтары.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 28 маусымдағы №459 қаулысына 6-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2018 жылғы 11 желтоқсандағы №820 қаулысымен бекітілген

Басым жобаларға кредит беру тетігі

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өңдеу өнеркəсібінде 
жəне агроөнеркəсіптік кешенде қызметін жүзеге асыратын жеке 
кəсіпкерлік субъектілерін (бұдан əрі – ЖКС) қолдау үшін 2018 – 2020 
жылдары екінші деңгейдегі банктерді (бұдан əрі – ЕДБ) жəне «Аграрлық 
несие корпорациясы» АҚ (бұдан əрі – АНК) қаржыландыруының жал-
пы көлемі 600 миллиард теңгеге дейін құрайды.

2. ЕДБ-ға жəне АНК-ға қаражат беру шарттары:
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі меншікті қаражаты жəне 

өз басқаруындағы қаражат есебінен жылдық 11 %-ға дейінгі сыйақы 
мөлшерлемелері бойынша өтеу мерзімі 7 жылға дейін 600 миллиард 
теңгеге дейін сомаға ЕДБ жəне АНК облигацияларын сатып алуды 
жүзеге асырады.

ЕДБ жəне АНК шығару проспектісінде (облигацияларды шығару 
талаптары) айқындалатын жəне Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкімен келісілген шарттарда өздері шығарған облигацияларды 
мерзімінен бұрын өтеуге құқылы.

Əрбір ЕДБ-ға жəне АНК-ға облигацияларды сатып алудың ең 
жоғары лимиті 70 миллиард теңгеден аспауға тиіс. ЕДБ жəне АНК 
өз лимиттерін ішінара немесе толық пайдаланбаған жағдайда 
пайдаланылмаған лимит мүдделі ЕДБ жəне АНК арасында пропор-
ционалды түрде қайта бөлінуі мүмкін.

ЕДБ-ның жəне АНК-ның тартылған қаражаты мен меншікті 
қаражаты:

1) 100 миллиард теңгеге дейін агроөнеркəсіптік кешендегі өңдеу;
2) 100 миллиард теңгеге дейін агроөнеркəсіптік кешендегі өндіру;
3) 400 миллиард теңгеге дейін өңдеу өнеркəсібі жəне көрсетілетін 

қызметтер бағыттары бойынша басым жобаларды қаржыландыруға 
бағытталуға тиіс.

Бұл ретте шағын жəне орта бизнес (бұдан əрі – ШОБ) субъектілері 
іске асыратын жобаларға кредит беруге кемінде 100 миллиард теңге 
бағытталатын болады. Осы мақсатта əрбір ЕДБ жəне АНК осы Басым 
жобаларға кредит беру тетігінде (бұдан əрі – Тетік) белгіленген 
шарттармен берілген кредиттердің жалпы көлемінің кемінде 17 %-ы 
мөлшерінде ШОБ жобаларын қаржыландыруды қамтамасыз етеді.

ЕДБ жəне АНК меншікті қаражаты есебінен ЖКС жобаларына 
қарыз бере алады, сондай-ақ ЖКС қарыздары үшін қорландыруды 
қамтамасыз ету не қалпына келтіру үшін облигациялар шығара алады.

Аванстық қорландыруды алған жағдайда облигацияларды орна-
ластырудан алынған қаражатты игеру кезеңі олар ЕДБ жəне АНК 
шотына түскен күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс.

Берілген қаражаттың нысаналы мақсаты – өңдеу өнеркəсібі мен 
агроөнеркəсіптік кешенде қызметін жүзеге асыратын ЖКС-ке инве-
стициялау жəне айналым қаражатын толықтыру мақсатына кредит 
беру. Жаңартылатын негізде айналым қаражатын толықтыруға жол 
беріледі.

Бұл ретте ЕДБ-ның жəне АНК-нің айналым қаражатын толықтыру 
мақсаттарына қарыз алушының бір жобасы шеңберінде берілетін 
кредит қаражатының 50 %-дан аспайтын мөлшерін жіберуге құқылы. 
Бұл шектеу агроөнеркəсіптік кешендегі өндіріс бойынша жобаларды 
қаржыландыруға қолданылмайды.

3. Осы Тетіктің шарттары бойынша кредиттер беруді жүзеге асы-
ратын ЕДБ-ға жəне АНК-ға қойылатын талаптар:

ЕДБ жəне АНК меншікті капиталының ең төменгі мөлшері 60 мил-
лиард теңгеден кем болмауға тиіс;

ЕДБ жəне АНК:
1) қарыз алушы бастама жасаған кредит беру шарттарының 

өзгеруіне байланысты;
2) ЖКС-қарыз алушы кредиттік келісімдер бойынша міндеттемелерін 

бұзуы салдарынан алынатын;

3) кепілдің нысанасына тəуелсіз бағалау жүргізуге, кепіл шартын 
тіркеуге жəне ауыртпалықты алып тастауға байланысты;

4) есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету бойынша төлемдерді 
қоспағанда, кредитпен байланысты қандай да бір комиссияларды, 
алымдарды жəне/немесе өзге де төлемдерді алмайды.

Басқа банктен қайта қаржыландыруға, сондай-ақ қатысу үлестерін 
сатып алуға жол берілмейді.

4. Осы Тетік бойынша ЖКС-ні қаржылық қолдау шараларын іске 
асыратын «Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы 
жəне оның аумақтық бөлімшелері (бұдан əрі – қаржы агенттігі) 
осы Тетік бойынша оператор болып табылады. Қаржы агенттігінің 
көрсетілетін қызметтерінің ақысын «Жеке кəсіпкерлікті мемлекеттік 
қолдаудың кейбір шаралары туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2016 жылғы 19 сəуірдегі № 234 қаулысымен бекітілген 
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір 
бөлігін субсидиялау қағидаларына сəйкес бөлінген республикалық 
бюджет қаражаты есебінен кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті орган 
төлейді.

5. ЖКС қаржыландыру шарттары:
Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2018 жылғы 25 тамыздағы 

№522 қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті 
қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасында айқындалған 
жəне осы Тетікке қосымшаға сəйкес Басым жобаларға кредит беруге 
арналған тауарлар тізбесіне (бұдан əрі – Тізбе) сəйкес экономиканың 
басым салаларында жобаларды іске асыратын кəсіпкерлер/
индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері ЖКС-тың нысаналы 
тобы болып табылады. Бұл ретте, жобаның нысаналы мақсатын рас-
тау үшін барлық экономикалық қызмет түрлерiнiң жалпы жiктеуiшiнің 
(бұдан əрі – ЭҚЖЖ) нақты бір түріне байланыстырылған Тізбенің 
кемінде бір тауар түрін шығару жеткілікті. Көрсетілетін қызметтер са-
ласы үшін ЭҚЖЖ түрлеріне жатқызу сəйкестік өлшемшарты болады.

Жобаларға 10 миллиард теңгеден астам сомаға кредит берген 
жағдайда тиісті салалық орталық уəкілетті органның оң қорытындысы 
қажет.

ЖКС үшін номиналды сыйақы мөлшерлемесі – кемінде жылдық 
15 %.

ЖКС үшін кредит беру валютасы – теңге.
ЖКС-ге кредит беру, субсидиялау жəне кепілдік беру мерзімі қоса 

алғанда 7 жылға дейін, бұл ретте ЕДБ кредит мерзімі ұзақтығының 
үштен бірінен аспайтын мерзімге кредит бойынша сыйақы 
мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігін төлеу жəне/немесе 
негізгі борышты өтеу бойынша жеңілдікті кезеңді/кейінге қалдыруды 
беруге құқылы.

Осы тармақтың бесінші бөлігінің қолданысы 2018 жылғы 11 
желтоқсаннан бастап туындаған қатынастарға таралады.

Бұл ретте:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік зат 

ретінде тіркелген, құрамында спирті бар медициналық мақсаттағы 
өнім (бальзамдардан басқа) шығаруды көздейтін жобаларды 
қоспағанда, акцизделетін тауарлар шығаруды көздейтін;

2) кредиттік бюро деректеріне сəйкес кредит беру немесе кредиттік 
өтінімді беру сəтінде күнтізбелік 90 күннен асатын, мерзімі өтіп кеткен 
несиелік берешегі бар;

3) қаржыландыруды жүзеге асыратын ЕДБ-мен ерекше қатынастар 
арқылы байланысқан тұлғалар болып табылатын;

4) Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің міндетін 
атқарушының 2010 жылғы 10 ақпандағы № 52 бұйрығында 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 
6058 болып тіркелген) жəне (немесе) «Банктік жəне сақтандыру 
қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кəсіби қатысушылары 
қызметінің жəне бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын 
басқа да қызмет түрлерінің, жинақтаушы зейнетақы қорлары мен 
акционерлік инвестициялық қорлар қызметінің мақсаттары үшін 
оффшорлық аймақтардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу 
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мен қадағалау агенттігі басқармасының 2008 жылғы 2 қазандағы 
№ 145 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 5371 болып тіркелген) көрсетілген, оффшорлық 
аймақтарда тіркелген, сондай-ақ қатысушылары жəне (немесе) 
акционерлері оффшорлық аймақтарда тіркелген;

5) мемлекеттік кəсіпорындар/мекемелер, ұлттық басқарушы хол-
дингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар жəне акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан көп пайызы 
тікелей мемлекетке тиесілі ұйымдар (əлеуметтік-кəсіпкерлік корпора-
цияларды, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы шарт 
шеңберінде құрылған ЖКС қоспағанда), олармен үлестес тұлғалар, 
сондай-ақ меншік нысаны жеке мекеме ретінде ресімделген ЖКС 
жəне коммерциялық емес ұйымдар құрылтайшылары (оның ішінде, 
қатысушылары, акционерлері) болып табылатын ЖКС жобалары 
қаржыландырылмайды.

6. Қарыз алушыларға қойылатын талаптар:
қаржы агенттігінің субсидиялау жəне/немесе кепілдік беру тура-

лы шешімі қабылданған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін 
салықтық есептілік деректерінің негізінде жұмыс орындарының ор-
таша жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе кірісті 10 %-ға өсіруге 
қол жеткізу.

7. ЖКС жобаларын субсидиялау шарттары:
Өңдеу өнеркəсібіндегі, көрсетілетін қызметтер бойынша жəне 

агроөнеркəсіптік кешендегі қайта өңдеудегі ЖКС жобаларын субси-
диялау шарттары:

Субсидиялау Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 
25 тамыздағы №522 қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол карта-
сы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде көзделген қаражат есебінен жүзеге асырылады.

ЕДБ-ның  ЖКС-ге  беретін  кредиттері  бойынша  сыйақы 
мөлшерлемесін субсидиялауды қаржыландыру республикалық 
бюджет қаражатынан жүзеге асырылады. Қаржы агенттігіне қаражат 
аударуды кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті орган қаржы агенттігінің 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған арнайы шоты-
на субсидиялар аудару шартына сəйкес жүзеге асырады. Бұл ретте, 
алғашқы төлем қаржы агенттігіне тиісті қаржы жылында көзделген 
қаражат сомасының 50 %-ы мөлшерінде аударылады. Одан кейінгі 
төлемдер қажеттілігіне қарай қаржы агенттігінің өтінімдері бойынша 
жүзеге асырылады.

Субсидиялау номиналдық сыйақы мөлшерлемесі жылдық 15%-дан 
аспайтын кредиттер бойынша жүзеге асырылады, оның 6%-ын ЖКС 
төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайтын болады.

Осы тармақтың үшінші бөлігінің қолданысы 2018 жылғы 11 
желтоқсаннан бастап туындаған қатынастарға таралады.

Инвестицияларға жұмсалған кредиттерді субсидиялау мерзімі суб-
сидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 7 жылдан аспайды.

Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттерді суб-
сидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 жыл-
дан аспайды.

Осы тетік шеңберінде іске асырылатын жобаларды субси-
диялау шарттары, тəртібі мен тетігі, сондай-ақ мониторингі 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 19 сəуірдегі №234 
қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті 
қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларымен 
регламенттеледі.

8. ЖКС жобаларына кепілдік беру шарттары:
Номиналды сыйақы мөлшерлемесі жылдық 15 %-дан аспайтын 

кредиттерге кепілдік беруге жатады. Қарыз алушының бір жобасы 
шеңберінде кепілдік көлемі:

қоса алғанда 3 млрд. теңгеге дейінгі кредит сомасының 50 %-ынан 
аспайды;

3 млрд. теңгеден астам, 5 млрд. теңгеге дейінгі қоса алғанда кре-
дит сомасының 20 %-ынан аспайды.

Кепілдік мерзімі кредит мерзімінен аспайды.
Кепілдік беру шарттары, тəртібі жəне тетігі, сондай-ақ осы тетік 

шеңберінде іске асырылатын жобалардың мониторингі Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 19 сəуірдегі № 234 қаулысымен 
бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын жəне 
орта кəсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша кепілдік беру 
қағидаларымен регламенттеледі.

9. Агроөнеркəсіптік кешендегі өндіріс бойынша іске асырылатын 
субсидиялау шарттары, тəртібі мен тетігі, сондай-ақ мониторинг-
теу Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 
26 қазандағы № 436 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17741 болып тіркелген) бекітілген 
Кредиттер жəне технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы 
малын сатып алудың лизингі, сондай-ақ ауыл шаруашылығы 
техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субси-
диялау қағидаларымен (бұдан əрі – Кредиттер жəне технологиялық 
жабдықтың, ауыл шаруашылығы малын сатып алудың лизингі, 
сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша 
сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау қағидалары) регламенттеледі.

Осы тармақ шеңберінде ЕДБ жəне АНК беретін кредиттер бой-
ынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялауды қаржыландыру 
республикалық бюджет қаражатынан жергілікті атқарушы органдарға 
ағымдағы трансферттер беру арқылы жүзеге асырылады.

10. Қаржы агенттігі:
1) субсидиялау шарты жасалған ЖКС-нің жаңа кредитінің нысана-

лы пайдаланылуын мониторингтеуді;
2) ЕДБ-ға жəне АНК-ға ұсынылған қаражатты мақсатты жəне 

уақтылы қаржыландыру жөніндегі ақпаратты жинау мен талдауды 
жүзеге асырады.

ЕДБ-ға жəне АНК-ға ұсынылған қаражатты мақсатты жəне уақтылы 
қаржыландыру жөніндегі ақпаратты жинау мен талдауды ЕДБ жəне 
АНК есебінің негізінде кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін 
басым жобаларға кредит беру тетігінің шеңберінде ұсынылған 
қаражатты ЕДБ-ның жəне АНК-ның мақсатты пайдалануын талдау 
қағидаларына сəйкес қаржы агенттігі жүзеге асырады.

Бөлінетін қаражаттың экономикалық нəтижелеріне мониторинг 
жүргізу мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Мемлекеттік кірістер комитеті қаржы агенттігіне ЖКС келісімі болған 
жағдайда салық құпиясы болып табылатын мынадай:

салық салуға жатпайтын кірістерді ескере отырып, жиынтық 
жылдық кіріс туралы ақпаратты;

шетелдік көздерден алынатын, салық салынатын кіріс туралы 
ақпаратты;

өткізілген тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) бойынша 
шығыстар туралы ақпаратты;

қызметкерлердің есептелген кірісі бойынша шығыстар туралы 
ақпаратты;

таза кіріс туралы ақпаратты;
қызметкерлердің (адамдардың) саны туралы ақпаратты;
бір қызметкерге шаққандағы орташа айлық жалақы туралы 

ақпаратты;
салық төлемдерінің сомалары туралы ақпаратты береді.
ЕДБ жəне АНК «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау 

мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы 
мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына жəне 
Кредиттер жəне технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы 
малын сатып алудың лизингі, сондай-ақ ауыл шаруашылығы 
техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субси-
диялау қағидаларына сəйкес тұрақты негізде қаржы агенттігіне есеп 
беріп тұрады.

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына жəне 
ЕДБ-нің жəне АНК-ның ішкі саясатына сəйкес ЖКС кредиттерін 
мониторингтеуді ЕДБ жəне АНК жүргізеді.

(Жалғасы. Басы 13-16-беттерде) 

Басым жобаларға кредит беру тетігіне қосымша

Басым жобаларға кредит беру үшін тауарлар тізбесі
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Шығарылатын өнімдер мен тауарлардың тізбесі

1 2 3 4 5

I. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ
1 Еттен жəне 

құс етінен 
жасалған 
өнімдер

1. Етті өңдеу жəне 
консервілеу

1011 Ұша/шағын ұша түрінде жас немесе тоңазытылған етті өндірісі
Тағамдық субөнімдер

2. Үй құсының 
етін өңдеу жəне 
консервілеу

1012 Қасапханада үй құстарын сою, етті өңдеу немесе өлшеп орау, мүшеленген жас 
немесе мұздатылған ет өндіріс

3. Еттен жəне 
үй құсының 
етінен жасалған 
өнімдер өндірісі

1013 Кептірілген, тұздалған немесе ысталған ет өндірісі, дайын орамалар
Ет өнімдерін: шұжық, салями, қызыл шұжық, сүрленген құрғақ шұжық, сервелат, 
ысталған болон шұжығы, бас, орамалар, пісірілген ветчина жасау

2 Балықтан, 
шаян 
тəрізділер 
мен моллюс-
кілерден 
жасалған өнім

4. Балықты, шаян 
тəрізділер мен 
моллюскілерді 
өңдеу жəне 
консервілеу 

1020 Балық, шаян тəрізділер мен моллюскілерді дайындау жəне сақтау: мұздату, терең 
мұздату, кептіру, өңдеу, сақтау, тұздау, консервілеу жəне т.б.
Балық, шаян тəрізділер мен моллюскілер өндірісі: балық сүбесі, уылдырық, жа-
санды уылдырық жəне т.б.
Адамдардың тамаққа пайдалануы үшін немесе жануарларды азықтандыру 
үшін балық өнімдерінің өндірісі, адамдардың тамаққа пайдалануына жарамсыз 
балықтан жəне өзге де су жануарларының түрлерінен ұн жəне еритін заттар 
өндірісі, кемелердің балықты қайта өңдеуге жəне сақтауға, теңіз балдырларын 
қайта өңдеуге бағытталған қызметі

5. Теңіз 
аквадақылы

0321 Аквариум балықтарын өсіруді, моллюскілер (устрица, мидия жəне т.б.) уылдыры-
ғының, ірі теңіз шаяндарының, асшаяндардың, балық шабақтарының өндірісін 
жəне оларды қолмен өңдеуді қоса алғанда, теңіз суында балық өсіру, қызыл бал-
дырлар мен басқа да жеуге жарамды балдырларды өсіру, шаян тəрізділерді, қос 
жақтаулы моллюскілерді, теңіз суындағы басқа да моллюскілер мен басқа да 
су жануарларының түрлерін, теңіз суындағы аквадақылды, резервуарлардағы 
тұздалған судағы аквадақылды өсіру
Теңіз балықтарының түрлерін өсіру жөніндегі инкубаторлық станциялар, жылы 
теңіз фермалары

6. Тұщы су 
аквадақылы 

0322 Тұщы су балықтарының аквариумдық түрлерін өсіруді, тұщы суды мекендейтін 
шаян тəрізділерді, қос жақтаулы моллюскілерді, өзге де моллюскілерді жəне су 
жануарларының басқа да түрлерін өсіруді, инкубаторлық станциялардың (тұщы 
су) жұмысын қоса алғанда, тұщы суда балық өсіру
Бақа өсіру

7. Тұщы су балық 
аулау

0312 Ішкі суларда коммерциялық негізде балық аулау
Тұщы суларда шаян тəрізділер мен моллюскілерді аулау 
Тұщы суларда теңіз жануарларының түрлерін аулау
Тұщы су материалдарын жинау

3 Сүт жəне 
ірімшік өнімдері

8. Сүтті өңдеу жəне 
ірімшік жасау

1051 Жаңа сауылған, пастерленген табиғи, зарарсыздандырылған, гомогенделген 
жəне/немесе ультра тазартылған сүт өндірісі
Сүт негізіндегі сусындар өндірісі
Жаңа сауылған қаймағы алынбаған, пастерленген, зарарсыздандырылған жəне 
гомогенделген сүттен қаймақ жасау
Құрғақ сүт немесе қоюлатылған сүт, қатты түрдегі сүт немесе кілегей өндірісі
Сары май, йогурт, ірімшік жəне сүзбе, айран, кілегей, сары су, казеин немесе лак-
тоза өндірісі

9. Балмұздақ 
өндірісі

1052 Балмұздақ өндірісі

4 Өзге де тамақ 
өнімдерінің 
өндірісі

10. Қант өндірісі 1081 Қант қызылшасынан қант өндірісі
11. Какао, шоколад 

жəне қантты 
кондитерлік 
тағамдар өндірісі

1082 Шоколад жəне шоколад кəмпиттерінің өндірісі
Қантты кəмпиттер: карамель, какао, нуга, помадка, ақ шоколад өндірісі
Сағыз өндірісі
Қантталған жемістер өндірісі
Шоколадты жаңғақ, цукат өндірісі
Кəмпиттер, жастықша кəмпиттер, қақ өндірісі

5 Балалар 
тағамы

12. Балалар 
тағамы ның жəне 
диета лық тамақ 
өнімдерінің 
өндірісі

1086 Арнайы диеталар үшін пайдаланылатын тамақ өнімдерін: балалар тағамын; 
қосымша сүт жəне басқа да тамақ өнімдерін; жасы кіші балаларға арналған тамақ 
өнімдерін; калориясы аз жəне калориясы азайтылған өнімдерді жасау

6 Ұн тарту 
өнеркəсібі 
өнімдерінің, 
крахмалдар 
мен крахмал 
өнімдерінің 
өндірісі

13. Крахмал жəне 
крахмал-
дан жасалған 
өнімдер өндірісі

1062 Күріштен, картоптан, жүгеріден, бидайдан крахмал жасау
Шикі жүгеріні майдалау
Глюкоза жəне (немесе) глюкоза-фруктоза шəрбатын, қант шəрбатын, мальтоза, 
инулин жасау
Дəннің маңызын жасау
Жүгері майын жасау

14. Ұн-жарма 
өнеркəсібі 
өнімдерінің 
өндірісі

1061 Құрғақ бұршақ дəндерінің, тамырлар немесе сабақтар немесе жеуге жарамды 
жаңғақтар өндірісі
Құрғақ таңғы ас сияқты дəнді тамақ өнімдерінің өндірісі
Ұн қоспаларының жəне нанға, тортқа, бəлішке, пирогтар мен бисквиттерге, пе-
ченьелерге немесе құймақтарға арналған, дайын ұн қоспалары мен қамырлар 
өндірісі
Бидай қауыздарының, қара бидай, сұлы, жүгері немесе басқа да дəн қауыздары-
ның өндірісі

7 Нан-бөлке 
жəне ұннан 
жасалған 
өнімдер өндірісі

15. Макарон 
өнімдерінің 
өндірісі

1073 Макарондар, кеспелер, кеспе жəне (немесе) олардан жасалған жартылай 
фабрикаттар (тез дайындалатын) өндірісі
Қамырдан жасалған консервіленген немесе тоңазытылған өнімдер, оның ішінде 
макарон өнімдерінің өндірісі

8 Дайын тамақ 
өнімдері 
(өндірістік 
ауқымда)

16. Дайындалған 
тамақ 
өнімдерінің 
өндірісі

1085 Ет тағамдарының өндірісі
Тартылған балық етін қоса алғанда, балық тағамдарының өндірісі
Көкөністерден жасалған тағамдар өндірісі
Тоңазытылған пицца немесе өзге тəсілмен сақтау үшін дайындалған пицца 
өндірісі

9 Жемістер мен 
көкөністерді 
өңдеу жəне 
консервілеу

17. Картопты 
өңдеу жəне 
консервілеу

1031 Өңделген мұздатылған картоп, құрғақ картоп езбесінің, картоптан жасалған 
басытқы, картоп қытырлақтары, картоп ұны мен түйіршіктерінің өндірісі

18. Жеміс жəне 
көкөніс 
шырындарының 
өндірісі

1032 Жемістерден жəне (немесе) көкөністерден жасалған шырындар өндірісі
Жас жемістерден жəне көкөністерден жасалған концентраттар қойылтпалар 
өндірісі

19. Жемістер мен 
көкөністерді 
қайта 
өңдеудің жəне 
консервілеудің 
өзге де түрлері 

1039 Мұздатылған немесе консервіленген түрдегі дайын тағамдарды қоспағанда, 
негізінен жемістерден немесе көкөністерден тұратын тамақ өнімдерінің өндірісі
Жемістерді, жаңғақтарды немесе көкөністерді сақтау: мұздату, кептіру, май неме-
се сірке суын сіңіру, консервілеу жəне т.б.
Жемістерден немесе көкөністерден тамақ өнімдерінің өндірісі
Джемдер, мармеладтар жəне асханалық желе өндірісі
Жаңғақ қуыру
Жаңғақтардан жасалатын паста жəне өзге де азық-түлік өнімдерінің өндірісі

10 Мал азығының 
өндірісі

20. Фермаларда 
ұсталатын 
жануарларға 
арналған дайын 
азық өндірісі

1091 ІҚМ, ұсақ малға, жылқыларға, құстар мен шошқаларға арналған азық өндірісі

11 Ауыл 
шаруашылығы

21. Дəнді дақыл-
дарды (күрішті 
қоспағанда), 
бұршақты дақыл-
дар мен майлы 
тұқым дарды 
өсіру 

0111 Қытайбұршақ, жер жаңғағы, мақта тұқымы, кəдімгі майкене, зығыр тұқымы, қыша 
тұқымы, майлы нуга тұқымы, рапс тұқымы, бояғыш мақсары тұқымы, күнжіт 
тұқымы, күнбағыс тұқымы, өзге де майлы тұқымдар сияқты майлы тұқымдарды 
өсіру

22. Көкөністер жəне 
бақша өнім-
дерін, тамыр 
жемістілер мен 
түйнек жеміс-
тілерді өсіру

0113 Көкөніс, оның ішінде қызанақ, басты пияз, шалот пиязы, сарымсақ, порей пия-
зы жəне басқа да пияз тұқымдас көкөністер, қауданды қырыққабат, түрлі-түсті 
қырыққабат, кольраби, жапырақты қырыққабат, сəбіз, шалқан, тамыр балдыры, 
шалғам жəне басқа да осыған ұқсас жеуге жарамды тамыр жемістілер, бұрыш, 
қияр мен корнишон, қант қызылшасы жəне асханалық қызылша өсіру. Көкөніс, 
картоп, қант қызылшасының тұқымдарын өсіру
Бақша дақылдарын, оның ішінде қарбыз, қауын жəне асқабақ өсіру

23. Талшықты иіру 
дақылдарын 
өсіру

0116 Мақта, зығыр өсіру
Мақта тұқымын өсіру

24. Басқа да 
маусымдық 
дақылдарды 
өсіру

0119 Тарна, жемдік қызылша, жем-шөп, беден, жоңышқа, эспарцет, жемдік жүгері жəне 
басқа шөптерді, жемдік қырыққабат жəне қарапайым 
Жемдік өнімдерді өсіру
Қызылша қарақұмық өсіру (қант қызылшасы тұқымдарын қоспағанда) жəне 
азықтық өсімдіктер тұқымын өсіру

25. Жүзім өсіру 0121 Шарап жүзімі жəне жүзімнің асханалық сорттары
26. Дəнді жəне сү-

йек ті жемістер 
өсіру

0124 Дəнді жəне сүйекті жемістер: алма, өрік, шие жəне қызыл шие, шабдалы жəне 
тақыр шабдалы, алмұрт жəне беже, қара өрік жəне шомырт өсіру

27. Өзге де жеміс 
ағаштарын, 
бұталар мен 
жаңғақ түрлерін 
өсіру 

0125 Жидек өсіру: қарақат/көкжидек, қарақат, қарлыған, киви, таңқурай, құлпынай/
бүлдірген, өзге де жеміс түрлері
Жемістердің тұқымдарын өсіру
Жеуге жарамды жаңғақтарды өсіру: бадам, кешью, талшын, фундук/орман 
жаңғағы, пісте, грек жаңғағы, басқа да жаңғақ түрлері
Жеміс ағаштарының, бұталардың басқа түрлерін өсіру: айлауық жемістері

28. Малдың жəне 
қодастың басқа 
да тұқымдарын 
көбейту

0142 Ет алу үшін ірі қара мал мен қодасты көбейту

29. Малдың сүтті 
тұқымдарын 
көбейту

0141 Малдың сүтті тұқымдарын өсіру жəне көбейту
Шикі сүт алу

30. Жылқы өсіру 0143 Жылқы өсіру 
31. Түйелер мен 

түйе тұқым дарын 
өсіру 

0144 Түйелер мен түйе тұқымдарын өсіру жəне молайту

32. Қой мен
ешкі өсіру 

0145 Қой мен ешкі өсіру жəне молайту
Қой мен ешкінің шикі сүтін өндіру
Жүн дайындау
Қозылардың терілерін дайындау

33. Құс 
шаруашылығы

0147 Инкубациялық жұмыртқа өндірісі
Үй құстарын өсіру жəне көбейту: тауық, күркетауық, үйрек, қаз жəне т.б.
Жұмыртқа өндірісі*

34. Жануарлардың 
өзге де түрлерін 
өсіру 

0149 Омарта шаруашылығы жəне бал мен бал балауызы өндірісі

35. Уыт өндірісі 1106 Уыт өндірісі
12 Май–тоңмай 

өнімі
36. Май мен тоңмай 

өндірісі 
1041 Тазартылмаған өсімдік майының өндірісі: қытайбұршақ, күнбағыс, мақта, рапс, 

қыша, зығыр
Тазартылған өсімдік майының өндірісі: қытайбұршақ, күнбағыс, мақта, рапс, қыша, 
зығыр 
Өсімдік майын өңдеу: айдау, қайнату, дегидрация, гидрогенизация жəне т.б.

37. Маргарин жəне 
ұқсас тағамдық 
тоңмай өндірісі 

1042 Маргарин өндірісі
Қоспалар жəне т.б. өндірісі
Тамақ дайындауға арналған құрама тоңмай өндірісі

13 Өзге тамақ 
өнімдерінің 
өндірісі

38. Татымдылықтар 
мен дəмдеуіштер 
өндірісі 

1084 Дəмқосарлар, тұздықтар мен дəмдеуіштер: майонез, қыша ұны мен дəн 
түйіршіктерінің, қыша жəне т.б. өндірісі
Сірке суы өндірісі
Өнімдерді тұздау үшін тұзды өңдеу, мысалы йодталған тұз

39. Басқа санат тар-
ға енгізілмеген 
өзге де тамақ 
өнімдерінің 
өндірісі 

1089 Жұмыртқа өнімдерінің, жұмыртқа альбуминінің, жұмыртқа ұнтағы мен меланж 
өндірісі

40. Басқа санаттарға 
енгізілмеген 
өзге де тамақ 
өнімдерінің 
өндірісі 

10899 Жасанды бал жəне карамель өндірісі
Сандвич, жаңа пісірілген пицца (жартылай фабрикат) сияқты тез бұзылатын дай-
ын тамақ өнімдерінің өндірісі)
Басқа санаттарға енгізілмеген белсенді биологиялық қоспалар мен өзге де тамақ 
өнімдерінің өндірісі
Еттен, балықтан, шаян тəрізділерден немесе моллюскілерден жасалған 
тартылған ет өндірісі
Сүт өнімдері мен ірімшік өндірісі
Жасанды концентраттар өндірісі

14 Сусындар 
өндірісі

41. Минералды су-
лар мен басқа да 
алкогольсіз су-
сындар өндірісі 

1107 Шөлмектердегі табиғи минералды су жəне өзге де минералды сулар өндірісі
Алкогольсіз сусындар өндірісі: алкогольсіз хош иістендірілген жəне/немесе 
тəттілендірілген сусындар: лимонад, оранжад, кола, жеміс сусындары, тониктер 
жəне т.б.

15 А/ш өнімдерінің 
сақтау

42. Жүкті қоймалау 
жəне сақтау

5210 Азық-түлік өнімдерін сақтау жəне сату жөніндегі көтерме-тарату орталықтарын 
құру

II. АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕН БАСҚА ТАУАРЛАР
1. КИІМ ЖƏНЕ АКСЕССУАРЛАР

16 Сырт киім жəне 
аксессуарлар

43. Басқа да тоқыл-
ған жəне три-
котаж бұйым-
дарының өндірісі

1439 Пуловерлер, свитерлер, кардигандар, тоқылған кофталар, жилеттер жəне 
осындай бұйымдар сияқты тоқылған немесе трикотаж бұйымдар жəне басқа да 
дайын бұйымдар өндірісі

44. Арнайы киім 
өндірісі

1412 Арнайы киім өндірісі

45. Сырт киім өндіру 1413 Ерлерге, əйелдерге жəне балаларға арналған сырт киім: пальто, костюмдер, 
жакеттер, шалбарлар, белдемшелер, қалпақтар мен баскиімдер өндірісі
Былғарыдан жасалған сырт киімнен басқа, тоқыма, тоқылған немесе тоқыма емес 
трикотаж маталардан жасалған сырт киімдердің өзге де түрлерінің өндірісі

17 Іш киім 46. Іш киім өндіру 1414 Əйелдер, ерлер мен балаларға арналған тоқыма, тоқылған немесе трикотаж 
маталардан, шілтерден жасалған іш киімдер жəне түнгі киімдер: жейделер, 
футболкалар, кальсондар, келтешалбарлар, пижамалар, түнгі жейделер, 
көйлектер, блузалар, ішкі белдемшелер, комбинациялар, бюстгальтерлер, 
корсеттер өндірісі

47. Тоқылған жəне 
трикотаж шұлық 
бұйымдарының 
өндірісі

1431 Ұйықтарды, триколарды жəне колготкаларды қоса алғанда, шұлық бұйымдарының 
өндірісі

18 Тоқыма жəне 
былғары 
бұйымдарын 
өндіруге 
арналған мате-
риалдар

48. Тоқыма 
бұйымдарын 
өңдеу

13 Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса 
алғанда, мақта-мата, мақта талшығы өндірісі
Шашақ жіп, махер мата, дəке тəрізді тоқылған материалдар өндірісі
Жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса алғанда, жүн 
мата өндірісі
Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса 
алғанда, жібек мата өндірісі
Зығыр мата өндірісі
Басқа да маталар өндірісі, мысалы, қытай қалақайынан, кендірден, жөкеден жəне 
арнайы иірілген жіптен
Шыны талшығынан жасалған маталар өндірісі
Карбонидті жəне арамидті жіптер өндірісі
Тоқу əдісімен жасанды тері өндірісі

49. Текстиль 
талшықтарын 
дайындау жəне 
иіру 

1310 Мақта талшығының, мақта иірімжібінің өндірісі
Тоқыма жəне тігін өнеркəсібі үшін сатуға жəне одан əрі өңдеу үшін жүннен иірімжіп 
иіру жəне жасау
Тоқыма жəне тігін өнеркəсібі үшін сатуға жəне одан əрі өңдеу үшін зығыр 
иірімжібін жасау
Өзге де текстиль талшықтарын иіру 

50. Жіптер, 
арқандар, 
жіңішке 
арқандар, 
жіңішке баулар, 
баулар өндірісі 
жəне тор тоқу 

1394 Текстиль талшықтарынан, таспалардан жəне ұқсас материалдардан жасалған, 
сіңдірілген жəне сіңдірілмеген, қапталған, резеңкеден немесе пластмассадан 
жасалған қабықшамен қорғалған немесе қорғалмаған шпагат, арқан, жіп жəне 
трос өндірісі
Шпагаттан, арқандар мен жіптерден тор жасау
Арқандар мен торлы матадан жасалған бұйымдар: балық аулау торлары, кеме-
лер дегі сақтандыру торлары, түсіру жұмыстары кезінде пайдаланылатын қорғау 
құралдары, металл шығыршықтары бар матауыштар, жіптер немесе трос тар 
өндірісі жəне т.б.

51. Теріні илеу жəне 
өңдеу 

15111 Тері мен былғарыны илеу, бояу жəне өңдеу
Күдері, қашалған былғары, тегіс немесе металдандырылған тері өндірісі 

19 Аяқ киім 
жəне оның 
жабдықтары

52. Аяқ киім өндірісі 1520 Қалыптауды қоса алғанда, аяқ киімді кез келген материалдардан кез келген 
тəсілмен жасау
Аяқ киімдердің былғары жəне резеңке бөліктерін: сыртқы жəне ішкі бөліктерін, 
ұлтанын, өкшесін жасау

2. ҮЙГЕ ЖƏНЕ КЕҢСЕГЕ АРНАЛҒАН БҰЙЫМДАР
20 Тұрмыстық 

химия
53. Сабын мен 

жуғыш, 
тазартқыш жəне 
жылтыратқыш 
заттар өндірісі

2041 Органикалық беткі-белсенді препараттар өндірісі
Жуғыш құралдар себілген немесе сіңірілген қағаздар, сулықтар өндірісі
Глицерин өндірісі
Косметикалық сабынды қоспағанда, сабын өндірісі
Беткі-белсенді препараттар: қатты немесе сұйық түрдегі кір жуатын ұнтақтар жəне 
басқа да жуғыш құралдар, ыдыс-аяқ жууға арналған препараттар кір жуған кезде 
қосуға арналған хош иістендіргіш жəне жұмсартқыш заттар өндірісі
Тазартқыш жəне жылтыратқыш құралдар: ауа тазартқыштар, жасанды балау-
ыз, былғары бұйымдарды күтуге арналған құралдар, жиһазға жəне ағаш беттер-
ге арналған полирольдар, шыны жəне металл беттерге арналған полирольдар, 
осыларға ұқсас құралдар себілген немесе сіңірілген сулықтарды қоса алғанда, 
тазартқыш пасталар мен ұнтақтар өндірісі

21 Кілемдер 54. Кілемдер 
мен кілем 
бұйымдарын 
өндірісі

1393 Кілемдер, паластар жəне төсеніштер, едендік жабындар қамтылатын тоқыма 
жабындарының өндірісі
Киіз жабындарының өндірісі

(Соңы 18-бетте) 
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22 Үйге арналған 
тоқыма жəне 
басқа да 
бұйымдар

55. Киімнен басқа, 
дайын тоқыма 
бұйымдарын 
өндірісі

1392 Тоқылған немесе трикотаж маталарды қоса алғанда, кез келген тоқыма 
материалынан дайын бұйымдар: пледті қоса алғанда, жүн көрпе, төсек-орын, 
асхана, дəретхана немесе ас үй маталары, сырып тігілген көрпе, мамық көрпе, 
пуфиктер, жастықтар, ұйықтауға арналған қаптар өндірісі
Дайын жиһаз заттарын: перделер, шымылдықтар, төсек-орын жапқышы, ас үй 
сүлгілері, ыдыс жууға арналған шүберектер өндірісі

56. Тоқыма жайма-
ла рының өндіру

1391 Тоқылған немесе трикотаж маталар шығару жəне өңдеу: түкті маталар, тор көзді 
жəне шілтер маталар өндірісі

23 Тұрмыстық 
тауарлар

57. Тауарларға 
арналған пла-
стик қаптамалар 
өндірісі

2222 Тауарларды орауға арналған пластик бұйымдар: пластик пакеттер, қаптар, 
ыдыстар, қораптар, жəшіктер, үлкен бөтелкелер, бөтелкелер өндірісі

58. Өзге де пластик 
бұйымдар өндіру

2229 Жиһаз фурнитурасының, кеңсе немесе мектеп керек-жарақтарының, киім 
заттарының (түймелер, сыдырмалар), ас үй жəне дəретхана керек-жарақтарының, 
дастархан, пластик бас киімдер (каскалар) жəне пластиктен жасалған өзге де 
бұйымдар өндірісі

59. Қуыс шыны 
бұйымдарын 
өндірісі

2313 Шыныдан немесе хрустальдан жасалған бөтелкелер, ыдыстар өндірісі
Шыныдан немесе хрустальдан жасалған стақан, фужер, рюмка, бокал, шыныаяқ, 
тұрмыстық заттар өндірісі

24 Жиһаз 60. Кеңсе жəне сту-
дия арналған 
жиһазының 
өндірісі

3101 Орындықтар, отыруға арналған жиһаз өндірісі кеңселерге, студияларға, қонақ 
үйлерге, мейрамханаларға жəне қоғамдық орындарға арналған орындықтар мен 
отырғыштар өндірісі
Театрларға, кинотеатрларға арналған орындықтар мен отырғыштар өндірісі
Зертханалық орындықтар, басқа да зертханалық табуреттер мен өзге де 
отырғыштар өндірісі

61. Ас үй жиһазын 
өндірісі

3102 Ас үй жиһазын өндірісі

62. Басқа да жиһаз 
өндірісі

3109 Дивандар, диван-кереуеттер өндірісі
Бақшаға арналған орындықтар өндірісі
Жатын бөлмеге, қонақ бөлмеге, бақшаға арналған жиһаз өндірісі
Тігін машиналарына, теледидарларға арналған тумбалар өндірісі

25 Жиһаз өңдіруге 
арналған 
материалдар

63. Шпон, фанера, 
жұқа тақтайлар 
мен панельдер 
өндірісі

1621 Желімделген фанера жəне өзге де бұйымдар өндірісі: жылтыратылған, боялған, 
жабылған, сіңдірілген, жақсартылған жəне нығайтылған (қағаз немесе мата 
көмегімен) 
Желімделген фанера, бір қабатты фанера жəне осыған ұқсас ламинатталған ағаш 
табақ бұйымдарының өндірісі
Құрама тақтайлар мен өзге де табақ материалдарының өндірісі
Тығыздығы орташа талшықты табақ материалдарының жəне өзге де талшықты 
материалдар өндірісі
Сəндік материалдар өндірісі
Желімделген ламинатталған ағаш бұйымдарының, ламинатталған бір қабатты 
фанера өндірісі

26 Матрастар 64. Матрастар 
өндірісі

3103 Матрастар: серіппесі бар немесе тығыздалған матрастар; құрамында серпімділікті 
ұстап тұратын материалдар бар матрастар; қапталмаған резеңке немесе пластик 
матрастар өндірісі
Матрастарға арналған тұғырлар өндірісі

27 Тұрмыстық 
электроника 
аспаптарын 
өндірісі

65. Механикалық 
шамалар-
ды өлшеуге 
арналған аспап-
тар өндірісі

2651 Жылыту жүйелеріне арналған температураны бақылау аспаптарының өндірісі
Сұйықтық температурасын өлшеуге арналған шыны жəне биметалл термомет-
рлер (медициналықты қоспағанда) өндірісі
Тұрмыстық өлшеуіштер өндірісі (мысалы, су өлшегіш, газөлшегіш, электр энергия-
сын есептегіштер)
Су өлшеуіштер мен есептеу қондырғыларының өндірісі
Қозғалыс детекторларының өндірісі

66. Электр-
тұрмыстық 
аспаптар өндірісі

2751 Өзге де тұрмыстық электр аспаптарының: электр сужылытқыштар, 
тасымалданатын электржылытқыштар, электрпештер, электрқыздырғыштар 
өндірісі

67. Батареялар мен 
аккумуляторлар 
өндірісі

2720 Бастапқы элементтер: құрамында марганец, сынап, күміс диоксиді бар батарея 
элементтерінің өндірісі
Бөлгіштер, корпустар, қақпақтар сияқты қосалқы бөлшектерді қоса алғанда, электр 
аккумуляторларының өндірісі
Қорғасын-қышқылды батареялар өндірісі
Никель-кадмий батареяларының өндірісі
Никель-металлогидридті қуат көзі батареяларының өндірісі
Литий батареяларының өндірісі
Құрғақ батареялар өндірісі
Сұйық электролиті бар батареялар өндірісі

28 Жарықтандыру 
құралдары

68. Электрмен 
жарықтандыру 
жабдықтарын 
өндірісі

2740 Шамдар (мысалы, карбидті, электр, газ, газoлин) өндірісі
Төбеге ілінетін жарықтандыру аспаптарының өндірісі
Аспашамдар өндірісі
Үстел шамдарының (оның ішінде жарықтандыру аспаптарының) өндірісі

3. ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ
29 Құрылыс 

материалдары
69. Пластик құрылыс 

бұйымдарын 
өндіру

2223 Пластикалық құрылыс бұйымдарының: пластик есіктер, терезелер, жақтаулар, 
терезе қақпақтарының, жалюзилер, бағыттаушы жұқа тақтайшалар, ыдыстар, 
пластик жабындар, рулондар түріндегі қабырға мен төбеге арналған қаптауыш, 
тақтайшалар, пластиналар еден жабындарының өзге де түрлерінің, ванна, душ 
кабиналары, раковиналар, унитаздар, су ағызатын бачоктар сияқты пластик 
гигиена заттарының өндірісі
Винил, линолеум сияқты майысқақ төсемдер өндірісі

70. Бастапқы қалып-
тағы пластмасса 
өндіру

2016 Полипропилен мен полистирол өндіру

71. Бояулар, лак-
тар жəне ұқсас 
бояғыш заттар, 
типография бо-
яулары мен ма-
стика өндірісі

2030 Бояулар, лактар мен эмальдар өндірісі
Дайын бояйтын заттар мен колерлер өндірісі
Эмальдар, лактар жəне жағатын құрамдар мен сол сияқты препараттар өндірісі
Мастика өндірісі
Шпатлевка жəне сол сияқты үстіңгі беттерді тегістеуге арналған препараттар 
өндірісі
Дайын бояу өндірісі
Типографиялық бояу өндірісі
Органикалық еріткіштер, бояу мен лактарды дайын еріткіштер өндірісі

72. Желім өндірісі 2052 Резеңке желімі мен дайын желімдеу құрамдарын қоса алғанда, желім мен дайын 
желімдеу құрамдарының өндірісі

73. Табақ шынысын 
қалыптастыру 
жəне өңдеу 

2312 Күшейтілген немесе көп қатпарлы жалпақ шыны өндірісі
Айна өндірісі
Шыныдан жасалған көп қатпарлы оқшаулағыш заттар өндірісі

74. Отқа төзімді 
бұйымдар 
өндірісі 

2320 Отқа төзімді ерітінді, бетон жəне т.б. өндірісі
Отқа төзімді қыш бұйымдар: кремний ұнтағынан жасалған жылу оқшаулағыш қыш 
бұйымдар; отқа төзімді кірпіш, блоктар мен еден жабындары жəне т.б.; реторт, ти-
гель, муфель, форсунка, келтеқұбырлар, мүштіктер мен т.б. өндірісі
Құрамында магнезит, доломит немесе хромит бар отқа төзімді бұйымдар өндірісі

75. Қыш жабындар 
мен плиталар 
өндірісі 

2331 Отқа төзімді емес қыш бұйымдар немесе қабырға плиткаларының, мозаика жəне 
т.б. өндірісі
Отқа төзімді емес қыш тротуар плиталары мен брусчаткалар өндірісі

76. Кірпіш, черепица 
жəне күйдірілген 
балшықтан 
жасал ған өзге де 
құры лыс бұйым-
дарының өндірісі 

2332 Отқа төзімді емес құрылыс материалдарының: қыш плиткалар, черепица, 
мұржаның үстіндегі қалпақтар, құбырлар, оқшаулағыш материалдар жəне т.б. 
өндірісі
Терракотадан еден плиткасын жасау 

77. Бетоннан жасал-
ған құрылыс 
бұйымдарының 
өндірісі 

2361 Еден жабындарының, төсеуге арналған плиткалар, плиталар, панельдер, 
құбырлар, бағандар өндірісі 
Құрылысқа немесе азаматтық құрылысқа арналған цементтен, бетоннан немесе 
жасанды тастан жасалған дайын конструкциялар өндірісі

78. Бетоннан, құры-
лыс гипсінен 
жəне цементтен 
жасалған өзге 
де бұйымдар 
өндірісі 

2369 Бетоннан, құрылыс гипсінен, цементтен немесе жасанды тастан жасалған өзге 
де бұйымдар өндірісі: мүсіндер, фурнитуралар, барельефтер, вазалар, гүл 
құмыралары жəне т.б.

79. Басқа топта-
ма ларға 
енгізілмеген өзге 
де бей металл 
минералдық өнім 
өндірісі 

2399 Минералды негіздегі оқшаулағыш материалдар: қож-мақта жəне ұқсас минералды 
мақта; қатпарлы вермикулит, қопсыған балшық жəне ұқсас оқшаулағыш жылу ма-
териалдары немесе дыбыс оқшаулағыш материалдар өндірісі

30 Есіктер мен 
терезелер

80. Металдан 
жасалған есіктер 
мен терезелер 
өндірісі

2512 Металдан жасалған есіктер, терезелер мен жақтаулар, терезе қақпалары мен 
қақпалар өндіру

31 Цементті қос-
пағанда, əрлеу 
материалдары

81. Əк жəне құрылыс 
гипсінің өндіру

2352 Құрылыс (кальцийлендірілген гипс немесе натрий сульфаты) гипсін өндіру
Сылақ өндірісі

III. ӨЗГЕЛЕР
32 Химия 82. Тыңайтқыштар 

жəне құрамында 
азот бар 
қоспалар өндіру

2015 Тыңайтқыштар: азот немесе құрамында азоты бар, фосфор немесе калий 
тыңайтқыштарын, шикі мұнайдан алынған несепнəр, табиғи фосфаттар жəне 
табиғи калий тұздарын өндіру

83. Пестицидтер 
мен басқа да 
агрохимиялық 
өнімдер өндіру

2020 Инсектицид/жəндіктерге қарсы заттар, родентицидтер, фунгицидтер, гербицидтер, 
акарицидтер, молюстицидтер, биоцидтер өндіру
Өсімдіктердің өсуін реттейтін өнімдер өндіру
Дезинфекциялау құралдарын өндіру (ауыл шаруашылығы мақсаттарына жəне 
басқа да мақсаттарға пайдалану үшін)
Басқа санаттарға енгізілмеген өзге агрохимиялық өнімдер өндіру

84. Өзге де негізгі 
бейорганикалық 
химиялық заттар 
өндірісі 

2013 Химиялық элементтер өндірісі (өнеркəсіптік газдар мен негізгі металдарды 
қоспағанда)
Азот қышқылын қоспағанда, бейорганикалық қышқылдар өндірісі
Аммонийден басқа, сілті, сақар жəне өзге де бейорганикалық заттар өндірісі
Өзге де бейорганикалық қоспалар өндірісі
Темір колчеданды күйдіру
Тазартылған су өндірісі

33 Қағаз 
жəне қағаз 
бұйымдары

85. Гофраланған 
картон, қағаз 
жəне картон 
ыдысының 
өндірісі 

1721 Гофраланған қағаз жəне картон өндірісі
Гофраланған қағаздан немесе картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі
Гофраланған картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі
Қатты картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі
Қағаз бен картоннан жасалған өзге де сыйымдылықтар өндірісі
Қағаздан жасалған қаптар, сөмкелер жəне пакеттер өндірісі
Файлдары бар офистік тіркелімдер жəне сол сияқты бұйымдар өндірісі

86. Шаруашылық-
тұрмыстық жəне 
санитариялық-
гигиеналық мақ-
сатқа арнал ған 
қағаз бұйымда-
рының өндірісі

1722 Жеке гигиена жəне тығыздау мақсатында пайдалану целлюлоза мақтасынан қағаз 
өнімдерінің өндірісі: қағаз сулықтар, қолорамалдар, сүлгілер, сулықтар дəретхана 
қағазы, гигиеналық сүлгілер мен тампондар, балалар жаялықтары мен жөргектері, 
қағаз стақандар, тəрелкелер жəне подностар, картон жəне қағаз ыдыс өндірісі
Тығыздау үшін жəне тығыздалатын гигиеналық сүлгілер, тампондар үшін тоқыма 
материалдар өндірісі

34 Металдан 
жасалған 
бұйымдар

87. Бекіту 
бұйымдарын 
өндіру

2594 Тойтарма жəне бұрандасыз ұқсас өнімдер өндірісі
Бұранда кескіш станокта жасалатын бұйымдар өндірісі
Бұрандамалар, бұрамалар, сомындар, муфталар жəне бұрандасы бар басқа 
өнімдер өндірісі

88. Жеңіл металдар-
дан буып-түюге 
арналған мате-
риалдар өндірісі

2592 Тамақ өнімдері үшін консерві банкілерін, шақшалар, қораптар, жəшіктер өндірісі
Тығыздап жабу үшін металл қақпақтар мен өзге де бұйымдар өндірісі

89. Суық қалыптау 
немесе бүктеу 

2433 Уатқыштарда суықтай қалыптау процесінде немесе баспақта бүктеу əдісімен бо-
латтан жасалған жалпақ илектелген бұйымдардан ашық секциялар жасау
Суық əдіспен болаттан қалыпталған немесе бүктелген бұдырланған табақтар мен 
сэндвич-панельдер жасау

(Соңы. Басы 13-17-беттерде) 90. Шойын, бо-
лат жəне фер-
роқорытпалар 
өндірісі 

2410 Темір құймалар, жылтыр шойыннан қалыптар мен құймалар, блоктар немесе өзге 
де бастапқы нысандарды жасау
Ферроқорытпа өндірісі
Темір жəне құрамында темір бар өзге де кеуекті бұйымдарды тікелей қалпына 
келтіріп, құрамында темір бар бұйымдар жасау
Электролиз жолымен немесе өзге де химиялық процестер нəтижесінде таза темір 
өндіру
Түйіршіктелген темір жəне темір ұнтағын өндіру
Болат құймаларды немесе өзге де бастапқы нысандарды өндіру
Болаттан жасалған жартылай дайын бұйымдар өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген жəне суықтай илектелген жалпақ илек-
телген бұйымдар өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген шыбықтар өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген қуыс бұйымдар өндірісі
Пакеттелген болат табақтар мен дəнекерленген жіктері ашық бұйымдар өндірісі
Болаттан жасалған теміржол материалдарының (құрастырмалы рельс) өндірісі

91. Болаттан 
жасалған 
құбырлар, 
құбыржолдар, 
профильдер, фи-
тингтер өндірісі

2420 Ыстықтай илемдеу тəсілімен, ыстықтай сығымдаумен немесе ыстық сығымдау 
немесе ыстықтай илектелген шыбық, құймалар сияқты жартылай фабрикаттарды 
ыстықтай өндеуді немесе үздіксіз құюды қамтитын өзге де тəсілдермен одан əрі 
өңдеу үшін тұтас тартылған құбырлар мен көлденең жəне көлденең емес қималы 
құбырлар жəне көлденең қималы дайындамалар өндірісі 
Кейіннен көлденең қималы құбырларды суықтай илектеу немесе суықтай созу 
тəсілімен жəне тек көлденең емес қималы құбырларды жəне қуыс профильдерді 
суықтай созу тəсілімен өңдеу жолымен ыстықтай илектелген немесе ыстықтай 
сығымдалған дайындамалардан жасалған мөлшері белгіленген жəне 
белгіленбеген тұтас тартылған құбырлар өндірісі
Тегіс ыстықтай илектелген жалпақ бұйымдардан суық тəсілмен өндірілген, ұзына 
бойы немесе спираль бойымен дəнекерленген сыртқы диаметрі 406,4 мм астам 
немесе одан кем дəнекерлеу құбырларының өндірісі
Үздіксіз құю немесе ыстықтай қалыптау тəсілімен жəне ұзына бойы немесе спи-
раль бойымен дəнекерленген жəне ыстықтай илектелген немесе суықтай илек-
телген, ұзына бойы дəнекерленген жолақтардан ыстықтай немесе суықтай 
қалыптаумен жасалған көлденең емес қималы сыртқы диаметрі 406,4 мм немесе 
одан кем көлденең қималы дəнекерлеу құбырларының немесе суықтай илектел-
ген жалпақ бұйымдар өндірісі
Сыртқы диаметрі 406,4 мм немесе одан кем, илектелген, ыстықтай неме-
се суықтай қалыптау жолақтарынан жасалған жəне одан əрі суықтай илектеу 
тəсілімен немесе суықтай қалыптау тəсілімен көлденең емес қималы құбырлар 
түрінде өңдеу үшін ұзына бойы дəнекерленген дəнекерлеу құбырларының өндірісі
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген жалпақ бұйымдарды өңдеу жолымен 
жалпақ болат фланецтер мен қамыттары бар фланецтер өндірісі
Жікті дəнекерлеу үшін иінді келтеқұбыр сияқты гарнитура жəне қалыптау жолымен 
болаттан жасалған ыстықтай илектелген жіксіз құбырлар өндірісі
Бұрандалы құбырлар жəне болаттан жасалған өзге де құбырлар немесе гарнитура

35 Электр 
жабдықтар 
жəне электр 
өткізгіш өндірісі

92. Электр өткізгіш 
жəне кабельдің 
басқа түрлерінің 
өндірісі

27320 Алюминийден жəне мыстан жасалған тоқ жүретін желілері бар өткізгіштер мен 
кабельдер өндірісі

93. Электр таратушы 
жəне реттеуші 
аппаратура 
өндірісі 

2712 Электр қоректендіргішті ажыратқыштар өндірісі
Электр желісіне арналған желілік сүзгілер өндірісі (өндірістік-тарату тізбегі үшін)
Электр кернеуін таратуға арналған бақылау панельдерінің өндірісі
Электр релесі өндірісі
Электрлік тарату қалқандарына арналған кабель өндірісі
Электр детонаторлар өндірісі
Қуатты ауыстырып қосуға арналған жабдықтар өндірісі
Электр энергетикалық жүйеде ауыстырып қосуға арналған жабдықтар өндірісі (іс ке 
қосу кнопкаларын, ажыратқыштарды, соленоидтарды, тумблерлерді қоспағанда)
Бастапқы энергия көздерін өндіру

36 Басқа 
санаттарға 
енгізілмеген 
машиналар 
мен жабдықтар 
өндірісі

94. Гидравликалық 
жабдықтар 
өндірісі 

2812 Гидравликалық жəне пневматикалық компоненттер өндірісі (гидравликалық 
моторларға арналған гидравликалық помпаларды, гидравликалық жəне 
пневматикалық цилиндрлерді, клапандарды, шлангілер мен гарнитураны қоса 
алғанда)
Пневматикалық жүйелерде пайдалану үшін сығылған ауаны тазалауға арналған 
пневматикалық жабдықтар өндірісі
Гидравликалық жүйелер өндірісі
Гидравликалық трансмиссиялық жабдықтар өндірісі
Көлемді гидро беру аспаптарының өндірісі

95. Ауыл 
шаруашылығы 
машиналарын 
шығару

28302 Көгал шалғыларын қоса алғанда, шалғыларды шығару
Өздігінен зарядталатын немесе автоматты түрде түсіретін ауыл шаруашылығы 
трейлерін немесе жартылай тіркемелерін шығару
Топырақты дайындауға, тыңайтқыш себуге немесе енгізуге арналған ауыл 
шаруашылығы техникасын: соқаларды, тыңайтқыштар бөлгіштерді, себу агрегат-
тарын/сепкіштерді, тырмаларды жəне т.б. шығару
Жинауға жəне жармалауға арналған техника: жинау машиналарын, астық 
бастырғыштарды, сұрыптағыштарды жəне т.б. шығару
Ауыл шаруашылығы мақсатында пайдалануға арналған бүрку техникасын шығару
Жұмыртқаларды, жемістерді жəне т.б. тазалауға, сұрыптауға немесе өңдеуге 
арналған машиналар шығару

37 Өзге де көлік 
құралдарын 
өндіру

96. Теміржол 
локомотивтерін 
жəне жылжыма-
лы құрам шығару 

3020 Теміржол немесе трамвай локомотивтеріне немесе жылжымалы құрамдарға 
арналған мамандандырылған жиынтықтауыштар: біліктер, осьтер, шпиндельдер, 
дөңгелектер, тежегіштер жəне оларға арналған жиынтықтауыштар; иінтіректер, 
муфталар жəне жалғастырушы құрылғылар, буферлер мен жиынтықтауыштар; 
амортизаторлар; фургондар мен локомотивтердің негіздерін; шанақтар жəне т.б. 
шығару
Тау-кен өнеркəсібі үшін рельстік арбалар мен локомотивтер шығару
Механикалық жəне электромеханикалық сигнал беру жабдықтарын, теміржол, 
трамвай, ішкі су жолдарында, автотрассаларда, тұрақтарда, ұшу алаңдарында 
жəне т.б. қауіпсіздікті бақылауға жəне қозғалысты басқаруға арналған 
жабдықтарды шығару 
Темір жол вагондарына арналған орындықтар шығару

38 Велосипедтер, 
арбалар

97. Велосипедтер 
жəне 
мүгедектерге 
арналған арба-
лар/креслолар 
өндірісі

3092 Моторсыз велосипедтерді жəне үш дөңгелекті велосипедтерді, тандемдерді, 
балалар велосипедін жəне үш дөңгелекті велосипедтерді қоса алғанда, өзге де 
ұқсас көлік құралдарының өндірісі
Велосипедтерге арналған жинақтауыштар жəне аксессуарлар өндірісі
Қосалқы моторы бар велосипедтер өндірісі
Пластикалық велосипедтерді жəне үш дөңгелекті велосипедтерді қоса алғанда, 
жүргізу үшін дөңгелегі бар ойыншықтар өндірісі
Моторлы немесе моторсыз мүгедектер арбасының өндірісі
Мүгедектер арбасына арналған жинақтауыштар жəне аксессуарлар өндірісі
Балалар арбасының өндірісі

39 Фармацевтика 98. Негізгі фарма-
цевтикалық 
өнімдер өндірісі 

2110 Дəрі-дəрмектер: антибиотиктер, негізгі витаминдер, салицил жəне 
O-ацетилсалицил қышқылдары жəне т. б. өндіру үшін пайдаланылатын 
медициналық фармакологиялық препараттар өндірісі
Қанды қайта өңдеу
Химиялық таза қант жасау
Жануарлар шикізатынан эндокринді препараттар жасау (бездерді қайта өңдеу 
жəне бездер мен т.б. экстрактілер жасау)

40 Басқа тауар 
позициялары

99. Басқа да 
техникалық жəне 
өнеркəсіптік 
тоқыма 
бұйымдарын 
өндірісі

1396 Моторсыз велосипедтерді жəне үш дөңгелекті велосипедтерді, тандемдерді, 
балалар велосипедін жəне үш дөңгелекті велосипедтерді қоса алғанда, өзге де 
ұқсас көлік құралдарының өндірісі
Велосипедтерге арналған жинақтауыштар жəне аксессуарлар өндірісі
Қосалқы моторы бар велосипедтер өндірісі
Пластикалық велосипедтерді жəне үш дөңгелекті велосипедтерді қоса алғанда, 
жүргізу үшін дөңгелегі бар ойыншықтар өндірісі
Моторлы немесе моторсыз мүгедектер арбасының өндірісі
Мүгедектер арбасына арналған жинақтауыштар жəне аксессуарлар өндірісі
Балалар арбасының өндірісі

100. Зергерлік 
бұйымдар 
өндірісі 

3212 Қолдан өсірген інжу өндірісі
Тастар мен синтетикалық жəне өңделген асыл жəне жартылай бағалы тастарды 
өнеркəсіптік өңдеуді қоса алғанда, өңдеу сатысында асыл жəне жартылай бағалы 
тастар өндірісі
Гауһар өңдеу
Қымбат бағалы металдардан жəне қымбат бағалы металдармен қапталған негізгі 
металдардан немесе асыл жəне жартылай қымбат бағалы тастардан немесе 
қымбат бағалы металдар мен асыл немесе жартылай қымбат бағалы тастардың 
немесе өзге де материалдардың комбинациясынан жасалған құнды заттар жасау
Қымбат бағалы металдардан немесе қымбат бағалы металдармен қапталған 
негізгі металдардан зергерлік бұйымдар: асхана ыдыстарын, ұсақ жəне жалпақ 
ыдыстар, шұңғыл ыдыс, дəретхана керек-жарақтарын, кеңсе немесе үстел 
бұйымдарын, діни қызметтерде салт-жоралғы үшін пайдалануға арналған 
бұйымдар жəне т.б. жасау
Қымбат бағалы металдардан техникалық жəне зертханалық керек-жарақтар 
(құралдар мен қосалқы бөлшектерді қоспағанда): тигель, шпательдер, гальванды 
бүркумен анодтар жəне т.б. жасау
Қолсағаттарға, бауларға, білезіктерге жəне табакеркаларға арналған қымбат 
бағалы металл білезіктер жасау
Металдан жасалған қымбат бағалы дербес жəне қымбат бағалы емес 
бұйымдарды нақыштау

41 Білім беру 101. Тұрғын үйдің 
басқа түрлерінде 
көрсетілетін 
қызметтер

5590 Студенттік жəне мектеп жатақханаларын салу жəне реконструкциялау

102. Білім беру 85 Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі жəне жалпы орта білім беру мекемелерін салу 
жəне реконструкциялау

42 Туризм** 103. Қонақ үйлердің 
қызметтер 
ұсынуы

5510 Орналастыру орындарын салу (қонақ үйлер, санаторийлер, люкс класты отель, 
мотельдер)

104. Демалыс 
күндерінде жəне 
қысқа мерзімді 
тұрудың өзге де 
кезеңдерінде 
тұрғын үй беру

5520 Орналастыру орындарын салу (балаларға арналған немесе басқа демалыс 
үйлері, пəтерлер мен қонақтар үшін бунгалолар, жинау немесе тамақтандыру 
қызметтерін көрсетпейтін коттедждер мен үйлер, жастар туристік лагерьлері, 
таудағы турбазалар жəне т.б.)

105. Кемпингте, 
рекреациялық 
автопаркте жəне 
трейлерлік пар-
ктерде тұру үшін 
көрсетілетін 
қызметтер

5530 Орналастыру орындарын салу (кемпингтер, трейлер парктері, ойын-сауық 
қалашықтары, аң аулау немесе балық аулау үшін пайдаланылатын жерлер, 
автомобиль демалысына арналған үй-жайлар мен керек-жарақтар)

106. Аурухана 
ұйымдарының 
қызметі

8610 Санаторийлік-курорттық мекемелер салу

107. Басқа санат-
тарға жатқызыл-
маған жерүсті 
жолаушылар 
тасымалдары-
ның басқа 
түрлері

4939 Тау шаңғысы курорттарын салу, егер қалалық жəне қалааралық көлік 
тасымалдары жүйесіне кірмейтін болса, конвейерлерді, аспалы жолдарды, тау 
шаңғысы көтергіштерін жəне аспалы көтергіштерді басқару

43 Көлік жəне 
қоймалау***

108. Қойма 
шаруашылығы 
жəне қосалқы 
көлік қызметі

52 Көліктік транзиттік терминалдар, құрғақ порттар, қойма үй-жайларын салу

* Тек инвестициялық мақсаттарға
** Алакөл көлі жағалауында (ШҚО, Алматы облысы), Балқаш көлі жағалауында (Қарағанды облысы), Баянауыл курорттық аймағында 

(Павлодар облысы), Щучье-Бурабай курорттық аймағында (Ақмола облысы), Түркістан жəне Ақтау қалаларында, Имантау-Шалқар курорттық 
аймағында (СҚО), Алматының таулы кластерінде (Алматы облысының Талғар, Еңбекшіқазақ, Ұйғыр, Райымбек, Қарасай, Нарынқол ауданда-
ры) іске асырылатын туризм саласындағы жобалар қаржыландырылады.

*** Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасымен жəне Өзбекстан Республикасымен шекаралас аумақтары.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 3 шілде    №467    Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Қазақстан Республикасындағы мерекелік 
күндердің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің
2017 жылғы 31 қазандағы № 689 қаулысына 

толықтырулар енгізу туралы

«Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы   
13 жел тоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабына сəйкес 
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Қазақстан Республикасындағы мерекелік күндердің тізбесін 
бе кіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы                    
31 қа зандағы № 689 қаулысына (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2017 ж., № 53, 343-құжат) мынадай толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы 
мерекелік күндердің тізбесі:

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Ауғанстан Демократиялық Республикасынан Кеңес əскерле-

рінің шектеулі контингентінің шығарылған күні – 15 ақпан»;
мынадай мазмұндағы 26-1-тармақпен толықтырылсын:
«26-1. Семей ядролық сынақ полигонының жабылған күні – 29 та-

мыз»; мынадай мазмұндағы 34-1-тармақпен толықтырылсын:
«34-1. Қарттар күні – 1 қазан»;
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа 

енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 3 шілде     №470      Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасында бақылауға 
жататын есірткі, психотроптық заттар мен 

прекурсорлар тізімін, Заңсыз айналымда 
жүргені анықталған есірткі, психотроптық 

заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды 
шағын, ірі және аса ірі мөлшерге жатқызу 

туралы жиынтық кестені, Есірткі, психотроптық 
заттардың құрылымдық формулаларындағы 

сутегі, галогендер және (немесе) гидроксильді 
топтар атомдарын алмастырғыштар тізімін 

бекіту туралы 

«Есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар 
жəне олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы 
iс-қимыл шаралары туралы» 1998 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңы 5-бабының 1-1-тармағына сəйкес Қазақстан 
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Қоса беріліп отырған:
1) Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, 

психотроптық заттар мен прекурсорлар тізімі;
2) Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткі, психотроптық 

заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды шағын, ірі жəне аса ірі 
мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кесте;

3) Есірткі, психотроптық заттардың құрылымдық формулаларындағы 
сутегі, галогендер жəне (немесе) гидроксильді топтар атомдарын 
алмастырғыштар тізімі бекітілсін.

2. Осы қаулы 2019 жылғы 5 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі 
жəне ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 3 шілдедегі №470 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есiрткi, 
психотроптық заттар мен прекурсорлардың 

ТIЗIМI

I КЕСТЕ
МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ 

САЛЫНҒАН ЕСIРТКI МЕН ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ТIЗIМI 

А. ЕСIРТКI ЗАТТАР
1. АЛЛИЛПРОДИН 
2 . АЛ ЬФАМЕПРОДИН
3. АЛЬФАМЕТАДОЛ
4. АЛЬФА-МЕТИЛФЕНТАНИЛ
5. АЛЬФА-МЕТИЛТИОФЕНТАНИЛ
6. АЛЬФАПРОДИН
7. АНИЛЭРИДИН
8. АЦЕТИЛ-АЛЬФА-МЕТИЛФЕНТАНИЛ
9. АЦЕТИЛДЕНДIРIЛГЕН АПИЫН 

Апиынды ацетилдендiру жолымен алынатын, құрамында 
есiрткiлік белсендi алкалоидтар, оның iшiнде морфин, 
кодеин, тебаин бар өнiм жəне оларды ацетилдендiру 
өнiмдерi - əртүрлi арақатынастардағы ацетилкодеин, мо-
ноацетилморфин, диацетилморфин.

10. АЦЕТОРФИН
11. БЕНЗЕТИДИН
12. БЕЗИТРАМИД
13. БЕТА-ГИДРОКСИ-3-МЕТИЛФЕНТАНИЛ
 14. БЕТА-ГИДРОКСИ ФЕНТАНИЛ
15. БЕТАМЕПРОДИН
16. БЕТАМЕТАДОЛ
17. БЕТАПРОДИН
18. БЕТАЦЕТИЛМЕТАДОЛ
19. ГАШИШ, АНАША 

Каннабис өсiмдiгi тозаңының арнайы дайындалған 
қос пасы немесе қоспаға ұнтақ іспетті ме, таблетка ма, 
түйiршiкте, нығыздалған плитка ма, паста ма жəне 
басқадай ма қандай нысан берiлгенiне қарамастан əртүрлi 
толықтырушылары бар каннабис өсiмдiгiнiң басым өңдеу 
(ұнтақтау, жаншу жəне т.б.) жолымен дайындалған қоспа.

20. ГЕРОИН
21. ГИДРОКСИПЕТИДИН
22. ДЕЗОМОРФИН 
23. ДИАМ ПРОМИД
24. ДИФЕНОКСИН
25. ДИЭТИЛТИАМБУТЕН
26. ДИМЕНОКСАДОЛ
27. ДИМЕПГЕПТАНОЛ
28. ДИМЕТИЛТИАМБУТЕН
29. ДИОКСАФЕТИЛ БУТИРАТ
30. ДИПИПАНОН
31. ДРОТЕБАНОЛ
32. ИЗОМЕТАДОН
33. МАРИХУАНА (КАННАБИС) (CANNABIS) - Саnnabis тектес 

өсiмдiктiң уақталған немесе уақталмаған жоғары бөлiктерi 
- кептiрiлген немесе кептiрілмеген түрдегi жапырақтары 
мен гүлшоғырлары.

34. КЕТО БЕМИДОН
35. КЛОНИТАЗЕН
36. КОДОКСИМ
37. КОКАИН, кокаин гидрохлоридінен басқа 
38. КОКА ЖАПЫРАҒЫ 

«Кока жапырағы» барлық экгонин, кокаин жəне кез келген 
басқа да экгонин алколоидтары алынған жапырақтарды 
қоспағанда кокаин бұтағын бiлдiредi. 

39. Көкнəр сабағы: 
Тұқымдары мен тамырларын қоспағанда, құрамында 
есiрткiлiк белсендi алкалоидтар бар кез келген тəсілмен 
жиналған ұйықтататын көкнəр түрiндегi өсiмдiктердiң кез 
келген түрi мен сортындағы өсімдiктiң барлық бөлiгi.

40. МЕТАДОННЫҢ АРАЛЫҚ ӨНIМI
41. 3-МЕТИЛФЕНТАНИЛ
42. 3-МЕТИЛТИОФЕНТАНИЛ
43. 0-3-Моноацетилморфин 

(3-Моnоасеtуlмоrрhinе, 3-0-Асеtуlмоrрhinе) - 
ацетилдендiрiлген апиынды құрайтын негізгiнiң 
бiрi ретiнде жиi кездесетiн морфиндi толық емес 
ацетилдендiру өнiмi.

44. 0-6-Моноацетилморфин 
(6-Моnоасеtуlмоrрhinе, 6-0-Асеtуlмоrрhinе) - 
ацетилдендiрiлген апиынды құрайтын негізгінiң 
бiрi ретiнде жиi кездесетiн морфиндi толық емес 
ацетилдендiру өнiмi.

45. МОРАМИДА, АРАЛЫҚ ӨНIМ
46. МОРФИНМЕТОБРОМИД морфиннiң басқа да метилат-

тары

47. МОРФИН-N-ОКСИД

48. МФПП

49. НОРАЦИМЕТАДОЛ

50. НОРКОДЕИН

51. НОРМЕТАДОН

52. НОРМОРФИН

53. НОРПИПАНОН

54. АПИЫН (ҰЙЫҚТАТАТЫН КӨКНƏР)

55. ПАРА-ФЛУОРОФЕНТАНИЛ

56. ПЕПАП

57. ПЕТИДИН

58. ПЕТИДИННIҢ А, В, С АРАЛЫҚ ӨНIМI

59. ПИМИНОДИН

60. ПРОГЕПТАЗИН

61. ПРОПЕРИДИН

62. КАННАБИС (СОРА) ӨСIМДIГI - құрамында тетрагидро-
каннабинол бар (егер олар өсiмдiктiң өзiмен немесе 
өсiмдiктiң басқа бөлiктерiмен бiрге болмаса, тұқымын 
қоспағанда) тамырымен немес тамырсыз Саnnabis тектес 
кез келген өсiмдiк.

63. КАННАБИС ШАЙЫРЫ 
Каннабис шайыры - каннабис өсiмдiгiнен бөлiнiп алынған 
тазартылған немесе тазартылмаған шайырды бiлдiредi.

64. ТИОФЕНТАНИЛ

65. ФЕНАДОКСОН

66. ФЕНАМПРОМИД 

67. ФЕНОМОРФАН

68. ФЕНОПЕРИДИН

69. ЭКГОНИН 
Экгонин мен оның күрделi эфирлерi жəне экгонин мен ко-
каинге айналуы мүмкiн болатын оның туындылары. 

70. КАННАБИС СЫҒЫНДЫСЫ 
(ГАШИШ МАЙЫ) 
Каннабис, каннабистi сығу жолымен алынған органикалық 
ерiткiшпен немесе өсiмдiк майымен жəне т.б. 
араластырылған каннабистiң қоспасы. 

71. ЭТИЛМЕТИЛТИАМБУТЕН

72. ЭТОНИТАЗЕН

73. ЭТОРФИН

осы Кестеде аталған есірткі заттардың күрделі жəне жай эфирлері, 
олар мұндай күрделі жəне жай эфирлер болуы мүмкін барлық 
жағдайларда; 

осы Кестеде аталған есірткі заттардың изомерлері, мұндай изо-
мерлер болуы мүмкін жағдайларда (егер осындайлар белгілі бір 
түрде алып тасталмаса); 

осы Кестеде аталған барлық есірткі заттардың күрделі эфирлердің, 
жай эфирлердің жəне изомерлердің тұздарын қоса алғандағы 
тұздары, жоғарыда көзделгендей, мұндай тұздар болуы мүмкін 
барлық жағдайларда.

Осы кестенің А бөлімінде тізіп көрсетілген есірткі зат тектестер.

В. ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР
1. АМИНОРЕКС
2. БРОЛАМФЕТАМИН-ДОБ
3. ДМА
4. ДМГП
5. ДМТ
6. ДОЭТ
7. ДЭТ
8. КАТИНОН
9. (+)-ЛИЗЕРГИД, ЛСД, ЛСД 25
10. МДМА
11. 4-МТА
12. МЕКЛОКВАЛОН
13. МЕТАМФЕТАМИН (ПЕРВИТИН)
14. ММДА
15. N-ГИДРОКСИ МДА
16. N-ЭТИЛ МДА
17. МЕСКАЛИН
18. МЕТАКВАЛОН
19. МЕТАМФЕТАМИН (ПЕРВИТИН)
20. МЕТАМФЕТАМИН РАЦЕМАТ
21. 4-МЕТИЛАМИНОРЕКС
22. МЕТИОПРОПАМИН (МРА)
23. МЕТКАТИНОН (ЭФЕДРОН)
24. ПАРАГЕКСИЛ
25. ПАРА-МЕТОКСИМЕТАМФЕТАМИН (РММА)
26. ПИРРОЛИДИНОВАЛЕРОФЕНОН (альфа-PVP)
27. ПМА
28. САҢЫРАУҚҰЛАҚТАРДЫҢ КЕЗ КЕЛГЕН ТҮРIНIҢ ТҮЙНЕГІ 

(КЕЗ КЕЛГЕН БӨЛIГI) 
мысалы, психотроптық заттары бар COPRINUS MICACES 
(кептiрiлген де, кептiрiлмеген уақталған), сондай-ақ бұл 
саңырауқұлақтарды қайта өңдеу өнiмдерi, оның iшiнде 
психотроптық заттары бар қолдан дайындалған препа-
раттар (псилобицин, псилоцин жəне басқалары). 

29. ПСИЛОЦИБИН
30. ПСИЛОЦИН, ПСИЛОТСИН
31. РОЛИЦИКЛИДИН (ФЦП)
32. СТП, ДОМ
33. ТЕНАМФЕТАМИН, МДА
34. ТЕНОЦИКЛИДИН, ТЦП
35. ТЕТРАГИДРОКАННАБИНОЛ, оның барлық изомерлерi 

мен олардың стереохимиялық нұсқалары
36. TMA
37. ФЕНЦИКЛИДИН, ПЦП
38. ЭТИЛФЕНИДАТ (ЕР; ЕРН) 
39. ЭТИЦИКЛИДИН, ФЦГ
40. ЭТРИПТАМИН
41. БДБ
42. МБДБ
43. 2-(метиламино)-1-(3,4-метилендиоксифенил) пропан-1-он 

(bk-MDMA, Метилон)
44. 1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(пирролидин-1-ил) бутан-

1-он (MDPBP)
45. 2-(пирролидин-1-ил)-1-(тиофен-2-ил) пентан-1-он (α-PVT, 

α-пирролидинопентиотиофенон)
46. 2-(пирролидин-1-ил)-1-фенилпентан-1-он 

(α-пирролидиновалерофенон, α-PVP)
47. 2-(пирролидин-1-ил)-1-фенилпропан-1-он 

(α-пирролидинопропиофенон, α-РРР)
48. 2-(пирролидин-1-ил)-1-(5,6,7,8-тетрагидронафталин-2-ил) 

пентан-1-он (ТН-РVР, Тетрагидронафирон)
49. 2-(метиламино)-1-фенилпентан-1-он (Пентедрон)
50. 1-(нафтален-2-ил)-2-(пирролидин-1-ил) пентан-1-он 

(Нафтилпировалерон, Нафирон, NRG-1)
51. N-метил-1-(4-метоксифенил) пропан-2-амин (пара-Меток-

симетамфетамин, PMMA)
52. 2-(3-метоксифенил)-2-(этиламино) циклогексан-1-он 

(Метоксетамин, МХЕ)
53. 2-(2,5-диметокси-4-хлорфенил)-N-(2-метоксибензил) эта-

намин (25C-NBOMe, 2C-C-NBOMe)
54. 3-[2-(метиламино) этил]-1H-индол-5-ол (5-гидрокси-N-

метилтриптамин (5-HO-NMT), норбуфотенин)
55. N-[2-(5-метокси-1H-индол-2-ил) этил]-N-(проп-2-ен-

1-ил) проп-2-ен-1-амин (5-MeO-DALT, 5-Метокси-N, 
N-диаллилтриптамин)

56. Этил-2-(пиперидин-2-ил)-2-фенилацетат (Этилфенидат)

57. 2-(Метиламино)-1-(тиофен-2-ил) пропан (Метиопропамин, 
МРА)

58. 1-Фенилпиперазин
59. 1-Бензилпиперазин (BZP)

60. 1-(1,2-дифенилэтил) пиперидин (Дифенидин, DEP)

61. СИНТЕТИКАЛЫҚ КАННАБИНОИДТЕР
2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-мети-локтан-2-ил) 
фенол (СР-47,497)
2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-мети-лгептан-2-ил) 
фенол (СР-47,497)-С6)
2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метил-нонан-2-ил) 
фенол (СР-47,497)-С8)
2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метил-декан-2-ил) 
фенол (СР-47,497)-С9)
(6aR, 10аR)-9-(Гидроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-
метилоктан-2-ил)-6а, 7, 10, 10а-тетрагидробензо[с] 
хромен-1-ол (HU-210)
(2-Метил- 1-пентил- 1Н-индол-3-ил) (нафталин-1-ил) мета-
нон (JWH-007)
1-Пентил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-018)
(1-Бутил-1 Н-индол-3-ил) (нафталин-1-ил) метанон (JWH-
073)
(4-Метоксинафталин- 1-ил) (1-пентил- 1Н-индол-3-ил) ме-
танон (JWH-081)
(2-Метил- 1-пентил- 1Н-индол-3-ил) (4-метоксина-фталин-
1-ил) метанон (JWH-098)
1-Этил-1-пентил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-116)
(4-Метилнафталин-1-ил) (1-пентил-1Н-индол-3-ил) мета-
нон (JWH-122)
(4-Метилнафталин- 1-ил) (2-метил- 1-пентил- 1Н-индол-3-
ил) метанон (JWH-149)
1-Пентил-1 Н-индол-3-ил-(1-нафтил) метан (JWH-175)
(Е)-1-[1-(Нафталин-1-илметилиден)-1Н-инден-3-ил] пентан 
(JWH-176)
1-Пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил) метан (JWH-
184)
1-Пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил) метан 
(JWH-185)
(4-Метилнафталин-1-ил) (1-[2-(4-морфолино) этил]-1Н-
индол-3-ил) метан (JWH-192)
(4-Метилнафталин-1-ил) (1-[2-(4-морфолино) этил]-1Н-
индол-3-ил) метанон (JWH-193)
2-Метил-1-пентил-1 Н-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил) ме-
тан (JWH-194)
(1-[2-(4-Морфолино) этил]-1-Н-индол-3-ил) (на-фталин-1-
ил) метан (JWH-195)
2-Метил- 1-пентил- 1Н-индол-3-ил-(1-нафтил) метан (JWH-
196)
2-Метил- 1-пентил- 1Н-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил) 
метан (JWH-197)
(4-Метокси-1-нафтил) (1-[2-(4-морфолино) этил]-1Н-индол-
3-ил) метанон (JWH-198)
(4-Метокси-1-нафтил) (1-[2-(4-морфолино) этил]-1Н-индол-
3-ил) метан (JWH-199)
(1-[2-(4-Морфолино) этил]-1Н-индол-3-ил) (на-фталин-1-
ил) метанон (JWH-200)
1-Пентил-3-(2-метоксифенилацетил) индол; 
2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентил-1Н-индол-3-ил) этанон 
(JWH-250) 
Нафталин-1-ил (1-пентил-1Н-пиррол-3-ил) метанон (JWH-
030)
Нафталин-1-ил (1-пропил-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-
072)
Нафталин-1-ил (1-пентил-5-фенил-1Н-пиррол-3-ил) мета-
нон (JWH-145)
Нафталин-1-ил (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) метанон (THJ-018)
N-(Нафталин-1-ил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид (MN-
18)
Нафталин-1-ил-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксилат (SDB-
005)
Нафталин-1-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат (CBL-018)
Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат
Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат
Хинолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат
Хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбонды 
қышқыл
Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат (РВ-22)
Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксилат (NPB-
22)
1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид
1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид
N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид
1-(циклогексилметил)-8-хинолинилді эфир-1Н-индол-3-
карбоксилді қышқыл (BB-22; QUCHIC)
Нафтален-1-ил (9-пентил-9Н-карбазол-3-ил) метанон (EG-
018)
(1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил) метанон
(4-метоксифенил) (1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанон 
(RCS-4)
(1-пентил-1Н-индол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) 
метанон (UR-144; ТМСP-018)
(1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопро-
пил) метанон
N-(2-гидрокси-1R-метилэтил-5Z,8Z,11Z,14Z-
эйкозатетраэнамид (Метанандамид, АМ-356)
{1-[(1-метилпиперидин-2-ил) метил]-1Н-индол-3-ил}
(нафтален-1-ил) метанон (AM1220)
3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил) фенилметанон]
(Нафтален-1-ил) (4-пентилоксинафтален-1-ил) метанон 
(СВ-13; CRA-13, SAB-378)
5-хлор-3-этил-1Н-индол-2-карбонды қышқыл 
[2-(4-пиперидин-1-ил-фенил)этил] амид  (Org 27569)
5-фтор-3-этил-1Н-индол-2-карбонды қышқыл [2-(4-димети-
ламино-фенил) этил] амид  (Org 27759)
5-хлор-3-этил-1Н-индол-2-карбонды қышқыл-(1-
бензилпирролидин-3-ил) амид (Org 29647)
(Нафтален-1-ил) [(3R)-2,3 дигидро-5-метил-3-(4-
морфолинилметил)-пирроло [1,2,3-де]1,4-бензоаксицин-6-
ил] метанон (WIN-55,212-2)
2-(2-метоксифенил)-1-[1-(2-циклогексилэтил) индол-3-ил] 
этанон (SR-18, RCS-8, BTM-8)
N-[(2S)-1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)]-1-[(4-
фторбензил) метил]индазол-3-карбоксамид (АВ-
FUBINACA)
N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(4-
фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамид (АDВ-FUBINACA)
Метилді эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-
карбоксамидо) бутанды қышқыл
Метилді эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-
карбоксамидо) бутанды қышқыл
Метилді эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-
карбоксамидо) бутанды қышқыл
Метилді эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-
карбоксамидо) бутанды қышқыл
3-адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил) ме-
танон]
N-(1-адамантил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид 
(APINACA, АКВ48)
N-(адамантан-1-ил)-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамид 
(ACBM-018)
N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид
Нафтален-1-ил (1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил) метанон
N-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-1-пентил-1Н-
индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA)
N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индол-3-
карбоксамид (МВА-018)
Метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо)-
3,3-диметилбутаноат (5-F-ADB)
1-бутил-N-(2-фенилпропан-2-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид 
(CUMYL-BICA)
1-пентил- N-(2-фенилпропан-2-ил)-1Н-индазол-3-
карбоксамид (CUMYL-PINACA; SGT-24)
N-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-1-
(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-
CHMINACA)
N-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-1-
(циклогексилметил)-1Н-индол-3-карбоксамид
N-[1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил]-1-
(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (ADB-
CHMINACA; MAB- CHMINACA)
Метил-2-(1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-
карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA; 
MMB-CHMINACA)
Метил-2-{[1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-ил]
формамидо}-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMINACA)
N-(1-нафталинил)-1-пентил-1Н-пирроло[2,3-b]пиридин-3-
карбоксамид
3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-7-азаиндол
1-Пентил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид
Хинолин-8-иламид-1-пентил-1Н-индазол-3-карбонды 
қышқыл
N-бензил-1-бутил-1Н-индазол-3-карбоксамид
N-бензил-1-бутил-1Н-индол-3-карбоксамид
1-(1-бутил-1Н-индазол-3-ил)-2-фенилэтанон
Нафталин-1-ил (1-(4-пентенил)-1Н-пирроло [2,3-b] 
пиридин-3-ил) метанон
N-(1-амино-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)-1-(5-фторпентил)-
1Н-индазол-3-карбоксамид (PX-2, 5F-APP-PINACA)
N-(1-амино-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)-1-(5-фторпентил)-
1Н-индол-3-карбоксамид (PX-1, 5F-APP-PICA)
{1-[(тетрагидропиран-4-ил) метил]-1-Н-индол-3-ил} 
(2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон (А-834,735)
N-[3-(2-метоксиэтил)-4,5-диметил-1,3-тиазол-2-илиден]-
2,2,3,3-тетраметилциклопропан-1-карбоксамид
2-(1-бутил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) сірке су қышқылы
2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) сірке су қышқылы
2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) сірке су қышқылы
3-(5-бензил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)-1-(2-морфолин-4-
илэтил)-1Н-индол
3-(5-бензил-1,3,4- оксадиазол-2-ил)-1-(2-пирролидин-1-
илэтил)-1Н-индол
(1-пентил-1Н-индазол-3-ил) 
(пиперазин-1-ил) метанон
(1-пентил-1Н-индол-3-ил) 
(пиперазин-1-ил) метанон.

 
Осы Кестеде аталған заттардың тұздары мұндай тұздар болуы 

мүмкін барлық жағдайларда.

Осы кестенің В бөлімінде тізіп көрсетілген психотроптық зат тек-
тестер.

II КЕСТЕ

МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ЖƏНЕ 
ҚАТАҢ БАҚЫЛАУДАҒЫ ЕСIРТКI ЖƏНЕ ПСИХОТРОПТЫҚ 

ЗАТТАРДЫҢ ТIЗIМI 

А. ЕСІРТКІ ЗАТТАР
1. АЛЬФАЦЕТИЛМЕТАДОЛ 
2. АЛЬФЕНТАНИЛ
3. АЦЕТИЛДИГИДРОКОДЕИН
4. АЦЕТИЛМЕТАДОЛ
5. БЕНЗИЛМОРФИН
6. ГИДРОКОДОН
7. ГИДРОМОРФИНОЛ
8. ГИДРОМОРФОН
9. ДЕКСТРОМОРАМИД
10. ДЕКСТРОПРОПОКСИФЕН
11. ДИГИДРОКОДЕИН
12. ДИГИДРОМОРФИН
13. ДИФЕНОКСИЛАТ
14. КОДЕИН
15. КОКАИН ГИДРОХЛОРИДІ
16. ЛЕВОМЕТОРФАН
17. ЛЕВОМОРАМИД
18. ЛЕВОРФАНОЛ
19. ЛЕВОФЕНАЦИЛМОРФАН
20. МЕТАЗОЦИН
21. МЕТИЛДЕЗОРФИН
22. МЕТИЛДИГИДРОМОРФИН
23. МЕТОПОН
24. МИРОФИН
25. МОРФЕРИДИН
26. МОРФИН
27. МОРФИНА ГИДРОХЛОРИДІ
28. НИКОДИКОДИН
29. НИКОКОДИН
30. НИКОМОРФИН
31. НОРЛЕВОРФАНОЛ
32. ОКСИКОДОН
33. ОКСИМОРФОН
34. ОМНОПОН
35. АПИЫН 

көкнəр өсiмдiгiнiң есiрткiлiк белсендi алколоидтары бар 
қоюланған сөлi 

36. ПИРИТРАМИД (ДИПИДОЛОР)
37. ПРОМЕДОЛ
38. ПРОПИРАМ
39. ПРОСИДОЛ
40. РАЦЕМЕТОРФАН (ДЕКСТРАМЕТОРФАН, ДИМОРФАН)
41. РАЦЕМОРАМИД
42. РАЦЕМОРФАН
43. СУФЕНТАНИЛ
44. ТЕБАИН (апиын алкалоиды) 
45. ТЕБАКОН (ацетилдигидрокодеинон)
46. ТИЛИДИН
47. ТРИМЕПЕРИДИН
48. ФЕНАЗОЦИН
49. ФЕНТАНИЛ
50. ФОЛЬКОДИН 

морфолинилэтилморфин
51. ФУРЕТИДИН
52. ЭКСТРАКЦИЯЛЫҚ АПИЫН 

Құрамында апиынды алкалоидтар, оның iшiнде есiрткiсi 
күшті морфин, кодеин, тебаин бар ұйықтататын көкнəр 
түрiндегi апиын шикiзатынан немесе сабағынан əртүрлi 
ерiткiштермен ажыратып алу жолымен алынатын өнiм.

53. ЭТИЛМОРФИН
54. ЭТОКСЕРИДИН

жəне осы Кестеде аталған есірткі заттардың стереоизомерлері, 
осы нақты химиялық таңбалаудың шеңберінде мұндай изомерлердің 
болуы мүмкін жағдайларда (егер осындайлар белгілі бір түрде алып 
тасталмаса); 

изомерлердің тұздарын қоса алғандағы осы Кестеде аталған 
барлық есірткі құралдарының тұздары, жоғарыда көзделгендей, 
мұндай тұздар болуы мүмкін барлық жағдайларда.

Осы кестенің А бөлімінде тізіп көрсетілген есірткі зат те ктестер.

В. ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР
1. АМФЕТАМИН
2. БУПРЕНОРФИН (НОРФИН)
3. ГЛЮТЕТИМИД (НОКСИРОН)
4. ДЕКСАМФЕТАМИН
5. ЛЕВАМФЕТАМИН
6. ЛЕВОМЕТАМФЕТАМИН
7. МЕТИЛФЕНИДАТ
8. ПЕМОЛИН
9. ПЕНТОБАРБИТАЛ
10. СЕКОБАРБИТАЛ
11. 2С-В
12. ФЕНЕТИЛЛИН
13. ФЕНМЕТРАЗИН
14. ЦИПЕПРОЛ
15. ЭТИЛАМФЕТАМИН
16. Гамма-оксимайлы қышқыл (ГОМҚ)

Осы Кестеде аталған заттардың тұздары, мұндай тұздар болуы 
мүмкін барлық жағдайларда.

Осы кестенің В бөлімінде тізіп көрсетілген психотроптық зат тек-
тестер.

III КЕСТЕ

МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ЖƏНЕ 
БАҚЫЛАУДАҒЫ ЕСIРТКI ЖƏНЕ ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАРДЫҢ 

ТIЗIМI

А. ЕСІРТКІ ЗАТТАР

1. Бір немесе бiрнеше и нгредиенттермен қосылуы жəне бөлiн-
беген препараттарда концентрациясы 2,5 пайыздан аспайтын 
бiр дозада 100 мг аспайтын есiрткi заттарын қамтуы шартымен 
ацетилдигидрокодеиннiң, кодеиннiң, дигидрокодеиннiң, никокодиннiң, 
никодикодиннiң жəне фолькодиннiң, этилморфиннiң препараттары. 

2. Бiр дозада 100 мг аспайтын пропирам бар жəне кемiнде 
метилцеллюлозаның осындай мөлшерiмен қосылған пропирам пре-
параты. 

3. Осындай препараттардың құрамында 1971 жылғы Психотроптық 
заттар туралы конвенцияға сəйкес бақылаудағы қандай да бір заттар 
болмаған жағдайда, бiр дозада құрамында 135 мг аспайтын декстро-
пропоксифен бар жəне бөлінбеген препараттардағы концентрациясы 
2,5 пайыздан аспайтын ауыз арқылы пайдалануға арналған декстро-
пропоксифен препараттары.

4. Сусыз морфин-негiзге қайта есептегенде құрамында 0,2 пай-
ыздан а спайтын морфинi бар жəне осылайша бір немесе бірнеше 
ингредиенттермен есірткі осы препараттан халық денсаулығы үшін 
қауіп төндіруі мүмкін жеңіл жүзеге асырылатын тəсілдер арқылы не-
месе санда алынуы мүмкін болмайтын біріктірілген апиын немесе 
морфин препараттары.

5. Бiр дозада құрамында 0,5 мг аспайтын дифеноксилаты жəне 
атропин сульфатының саны дифеноксин дозасынан  кемінде 5 
пайызға эквивалентті  дифеноксилат препараттары. 

6. Бір дозада негізге қайта есептегенде құрамында 2,5 мг дифе-
ноксилат бар жəне атропин сульфатының саны дифеноксин доза-
сынан кемінде 1 пайызға эквивалентті  дифеноксилат препараттары. 

7. Осы Кестеде көрсетiлген формулалардың қандай да болсын 
бiреуiмен жасалған препараттар жəне құрамында есірткі жоқ кез кел-
ген зат бар осындай препараттардың  қоспасы.

Осы кестенің А бөлімінде тізіп көрсетілген есірткі тектестер.

В. ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР
1. АЛЛОБАРБИТАЛ

2. АЛЬПРАЗОЛАМ

3. АМОРБАРБИТАЛ
4. АМФЕПРАМОН
5. БАРБИТАЛ
6. БЕНЗФЕТАМИН

(Жалғасы 20-бетте) 
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7. БРОМАЗЕПАМ
8. БРОТИЗОЛАМ
9. БУТАЛБИТАЛ
10. БУТОБАРБИТАЛ
11. ВИНИЛБИТАЛ
12. ГАЛАЗЕПАМ
13. ГАЛОКСАЗОЛАМ
14. ДЕЛОРАЗЕПАМ
15. ДИАЗЕПАМ
16. ЗОЛПИДЕМ
17. КАМАЗЕПАМ
18. КАТИН
19. КЕТАЗОЛАМ
20. КЛОБАЗАМ
21. КЛОКСАЗОЛАМ
22. КЛОНАЗЕПАМ
23. КЛОРАЗЕПАТ
24. КЛОТИАЗЕПАМ
25. ЛЕФЕТАМИН
26. ЛОПРАЗОЛАМ
27. ЛОРАЗЕПАМ
28. ЛОРМЕТАЗЕПАМ
29. МАЗИНДОЛ
30. МЕДАЗЕПАМ
31. МЕЗОКАРБ
32. МЕПРОБАМАТ
33. МЕТИПРИЛОН
34. МЕТИЛФЕНОБАРБИТАЛ
35. МЕФЕНОРЕКС
36. МИДАЗОЛАМ
37. НИМЕТАЗЕПАМ
38. НИТРАЗЕПАМ
39. НОРДАЗЕПАМ
40. ОКСАЗЕПАМ
41. ОКСАЗОЛАМ
42. ПЕНТАЗОЦИН
43. ПИНАЗЕПАМ
44. ПИПРАДРОЛ
45. ПИРОВАЛЕРОН
46. ПРАЗЕПАМ
47. СЕКБУТАБАРБИТАЛ
48. ТЕМАЗЕПАМ
49. ТЕТРАЗЕПАМ
50. ТРИАЗОЛАМ
51. ФЕНДИМЕТРАЗИН
52. ФЕНКАМФАМИН
53. ФЕНОБАРБИТАЛ
54. ФЕНПРОПОРЕКС
55. ФЕНТЕРМИН
56. ФЛУДИАЗЕПАМ
57. ФЛУРАЗЕПАМ
58. ФЛУНИТРАЗЕПАМ
59. ХЛОРДИАЗЕПОКСИД
60. ЦИКЛОБАРБИТАЛ
61. ЭСТАЗОЛАМ
62. ЭТИНАМАТ
63. ЭТИЛ ЛОФЛАЗЕПАТ
64. ЭТХЛОРВИНОЛ

Осы Кестеде тiзiп көрсетілген заттардың тұздары, мұндай 
тұздардың болуы мүмкiн барлық жағдайларда.

Осы кестенің В бөлімінде тізіп көрсетілген психотроптық зат тек-
тестер.

IV КЕСТЕ

БАҚЫЛАУДАҒЫ ПРЕКУРСОРЛАРДЫҢ
(ЕСIРТКIНІ ЖƏНЕ ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАРДЫ ЗАҢСЫЗ 

ДАЙЫНДАУ КЕЗIНДЕ ЖИI ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ӨСIМДIКТЕР 
МЕН ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ)

ТIЗIМI 
I тізбе II тізбе

N-ацетилантранил қышқылы   
Изосафрол                                                                       
Лизергин қышқылы
3,4-метилендиоксифенил-2-
пропанон   
Норэфедрин                                                                     
Пиперональ    
Псевдоэфедрин  
Сафрол 1-фенил-2-пропанон
Эргометрин 
Эрготамин 
Эфедрин  
Эфедра шөбі
                                                                            

Ангидрид сiрке су қышқылы 
Антранил қышқылы
Ацетон                                                                                          
Метилэтилкетон 
Калий перманганаты 
Күкiрт қышқылы*
Тұз қышқылы*
Пиперидин 
Толуол
Фенил сiрке су қышқылы 
Этил эфирi 

IV кестеде аталған заттардың тұздары мұндай тұздар түзілуі мүмкін 
барлық жағдайларда. 

*Тұз қышқылы мен күкiрт қышқылының тұздары ерекше тəртiппен 
IV Кестенің тізбесінен алынып тасталды. 

Қазақстан Республикасында бақылауға жататын жəне
ветеринарияда қолданылуы рұқсат етілген, құрамында
есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар

дəрілік құралдардың
ТІЗІМІ

А. ЕСІРТКІ ЗАТТАР
Р/с № Атауы

1. Морфина гидрохлориді
2. Кокаина гидрохлориді 
3. Омнопон 
4. Омнопон ерітіндісі
5. Ұнтақталған апиын
6. Кодеин препараттары
7. Этилморфин препараттары
8. Промедол
9. Промедол ерітіндісі

10. Тикодина ерітіндісі 
(кодеиннің препараты) 

11. Апиын сығындысы бар балауызшамдар 
(апиын препараты) 

12. Текодин таблеткалары 
(кодеин препараты) 

13. Апиын таблеткалары 
(кодеин препараты) 

14. Фентанил 
15. Құрғақ апиын сығындысы
16. Апиын тұнбасы
17. Этилморфин 
18. Гидрокодон

В. ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР
Р/с № Препараттың атауы

1. Амфетамин
2. Пентобарбитал
3. Барбитал
4. Диазепам
5. Кетазолам 
6. Клоназепам
7. Лоразепам
8. Мепробамат
9. Нитразепам

10. Оксазепам
11. Фенобарбитал
12. Флуразепам
13. Флунитразепам
14. Хлордиазепоксид
15. Циклобарбитал
16. Гексанал-натрий син. Циклобарбитал

С. ПРЕКУРСОРЛАР
Р/с
№

Атауы

1. N-ацетилантранил қышқылы
2. Лизергин қышқылы
3. 3,4-метилендиоксифенил-пропанон
4. 1-фенил-2 пропанон
5. Эргометрин
6. Эрготамин 
7. Эфедрин
8. Эфедра шөбі
9. Сірке қышқылының ангидриді

10. Ацетон
11. Метилэтилкетон 
12. Калий перманганаты
13. Күкірт қышқылы
14. Тұз қышқылы
15. Пиперидин
16. Толуол
17. Фенил сірке су қышқылы
18. Этил эфирі 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 3 шілдедегі №470 қаулысымен бекітілген

Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткіні,
психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды 

шағын, ірі жəне өте ірі мөлшерге жатқызу туралы
ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ

I кесте
ЕСІРТКІ ЗАТТАР

Мөлшерлерi граммен

Атауы
Шағын, 
.... бас-
тап қоса 
алғанда 
.... дейін 

Ірі, ..... 
жоғары қоса 
алғанда .... 

дейін

Өте 
ірі, ..... 
астам

1 2 3 4
Аллилпродин 0-0,5 0,5-2,5 2,5

Альфамепродин 0-0,5 0,5-2,5 2,5

Альфаметадол 0-0,5 0,5-2,5 2,5

Альфа-метилтиофентанил 0,00001-0,001 0,001

Альфа-метилфентанил 0,00001-0,001 0,001
Альфапродин 0-0,5 0,5-2,5 2,5

Альфацетилметадол 0-0,1 0,1-1,5 1,5
Альфентанил 0-0,0002 0,0002 
Анилэридин 0-0,01 0,01-0,05 0,05
Ацетил-альфа-
метилфентанил

0,00001-0,001 0,001

Ацетилдигидрокодеин 
(ацетилкодеин)

0-0,01 0,01-1,0 1,0

Ацетилді апиын 0-0,05 0,05-1,5 1,5

Ацетилметадол 0-0,1 0,1-1,5 1,5
Ацеторфин 0-0,0001 0,001 
Безитрамид 0-0,1 0,1-0,5 0,5 
Бензетидин 0-0,05 0,05- 0,25 0,25
Бензилморфин 0-0,2 0,2-10,0 10,0
Бета-гидрокси фентанил 0,00001-0,001 0,001
Бетагидрокси-3-метил-
фентанил

0,00001-0,001 0,001

Бетамепродин 0-0,5 0,5-2,5 2,5
Бетаметадол 0-0,5 0,5-2,5 2,5
Бетапродин 0-0,5 0,5-2,5 2,5
Бетацетилметадол 0-0,5 0,5-2,5 2,5

Гашиш 0,5-5,0 5,0-200 200
Героин, ілесіп жүретін 
заттар мен толықтыру-
шыларды қоса алғанда

0-0,01 0,01-1,0 1,0

Гидрокодон 0-0,2 0,2-10,0 10,0
Гидроксипетидин 0-0,5 0,5-2,5 2,5
Гидроморфинол 0-0,2 0,2-10,0 10,0
Гидроморфон 0-0,2 0,2-10,0 10,0
Дезоморфин 0-0,01 0,01-1,0 1,0
Декстроморамид 0-0,1 0,1-1,5 1,5
Декстропропоксифен 0-0,1 0,1-1,5 1,5
Диампромид 0-0,01 0,01-1,0 1,0
Дигидрокодеин 0-0,2 0,2-10,0 10,0
Дигидроморфин 0-0,2 0,2-10,0 10,0
Дименоксадол 0-0,5 0,5-2,5 2,5
Димепгептанол 0- 0,5 0,5-2,5 2,5
Диметилтиамбутен 0-0,5 0,5-2,5 2,5
Диоксафетил бутират 0-0,1 0,1-0,5 0,5
Дипипанон 0-0,01 0,01-0,05 0,05
Дифеноксилат 0-0,1 0,1-1,5 1,5
Дифеноксин 0-0,1 0,1-0,5 0,5
Диэтилтиамбутен 0-0,5 0,5-2,5 2,5
Дротебанол 0-0,01 0,01-1,0 1,0
Изометадон 0-0,01 0,01-1,0 1,0
Кетобемидон 0-0,01 0,01-0,5 0,5
Клонитазен 0,0002-0,001 0,001
Кодеин (негізі жəне 
тұздар), жəне бір таблет-
када кемінде 0,015 г. бар 
оның дəрілік нысандары

0-0,2
1-14 таб.

0,015

0,2-10,0
(14 таб.- 660 
таб. 0,015)

10,0
(660 
таб. 

0,015)
Кодоксим 0-0,01 0,01-1,0 1,0
Кокаин (негізі жəне 
тұздары), ілесіп жүретін 
заттарды қоса алғанда

0-0,01 0,01-1,0 1,0

Левометорфан 0-0,01 0,01-1,0 1,0
Левоморамид 0-0,01 0,01-1,0 1,0
Леворфанол 0-0,01 0,01-1,0 1,0

Левофенацилморфан 0-0,1 0,1-1,5 1,5
Кок жапырағы 0,5-20,0 20,0-500,0 500,0
Көкнəр сабағы:
кептірілген 
кептірілмеген

0,5-20,0
2,5-100,0

20,0-500
100,0-2500

500
2500

Марихуана 
кептірілген 
кептірілмеген

0,5-50,0
5,0-200,0

50,0-1000
200,0-5000

1000
5000

Метадона аралық өнім 0-0,01 0,01-1,0 1,0
Метазоцин 0-0,01 0,01-1,0 1,0
Метилдезорфин 0-0,2 0,2-10,0 10,0
Метилдигидроморфин 0-0,2 0,2-10,0 10,0
3-Метилтиофентанил 0-0,0002 0,0002-0,001 0,001
3-Метилфентанил 0,00001- 0,001 0,001
Метопон 0-0,2 0,2-10,0 10,0
Мирофин 0-0,2 0,2-10,0 10,0
0-3-Моноацетилморфин 0-0,1 0,1 
0-6-Моноацетилморфин 0-0,1 0,1

Морамида, аралық өнім 0-0,5 0,5-2,5 2,5
Морферидин 0-0,1 0,1-1,5 1,5
Морфин
(негізі жəне тұздар)

0-0,01
1 амп.

1% ер-ді

0,01-1,0
(1-ден 100 

дейін
амп.

1% ер-ді.)

1,0
(100 
амп.
1% 
ер-ді)

Морфин-N-оксид 0-0,01 0,01-1,0 1,0

Морфинметабромид
жəне т.б. морфин 
метилаттары 

0-0,01 0,01-1,0 1,0

МФПП 0-0,5 0,5-2,5 2,5
Никодикодин 0-0,2 0,2-10,0 10,0
Никокодин 0-0,2 0,2-10,0 10,0
Никоморфин 0-0,2 0,2-10,0 10,0
Норациметадол 0-0,5 0,5-2,5 2,5
Норкодеин 0-0,01 0,01-1,0 1,0

Норлеворфанол 0-0,01 0,01-1,0 1,0
Норметадон 0-0,01 0,01-1,0 1,0
Норморфин 0-0,01 0,01-1,0 1,0
Норпипанон 0-0,01 0,01-0,05 0,05
Оксикодон 0-0,2 0,2-10,0 10,0
Оксиморфон 0-0,2 0,2-10,0 10,0
Омнопон (пантопон) 0-0,03

(1-3 
амп.1% 
ер-ді)

0,03-3,0
(3-300 амп.1% 

ер-ді)

3,0
(300 

амп.1% 
ер-ді)

Апиын, бейтарап 
толықтырушыларды қоса 
алғанда (ұн, қант, крахмал 
жəне т.б.) 

0,1-2,0 2,0-100,0 100,0

Парафлуорофентанил 0,00001- 0,001 0,001
Пепап 0-0,5 0,5-2,5 2,5
Петидин 0-0,5 0,5-2,5 2,5
Петидин аралық өнім А, 
B, C

0-0,5 0,5-2,5 2,5

Пиминодин 0-0,5 0,5-2,5 2,5
Пиритрамид (дипидолор) 0-0,1

(2 мл-ден 
1-6 амп.)

0,1-1,5
(2 мл-ден 

6-100 амп.)

1,5
(2 мл-
ден 100 
амп.)

Прогептазин 0-0,5 0,5-2,5 2,5
Промедол (тримеперидин) 0-0,03

(1-3 амп. 
1% ерітінді)

0,03-3,0
(3-300 амп. 
1% ерітінді)

3,0
(300 

амп. 1% 
ерітінді)

Проперидин 0-0,5 0,5-2,5 2,5
Пропирам 0-0,1 0,1-1,5 1,5
Просидол 0-0,1 0,1-1,5 1,5
Каннабис (қара сора) 
өсімдігі

5-500 500-100000 100000

Ұйықтатын көкнəр өсімдігі 
(апиын көкнəрі)

5-200 200-10000 10000

Рацеметорфан (декстра-
меторфан, диморфан)

0-0,1 0,1-1,5 1,5

Рацеморамид 0-0,1 0,1-1,5 1,5
Рацеморфан  0-0,01  0,01-1,0 1,0
Каннабис шайыры 0,1-0,5 0,5-40,0 40,0
Суфентанил 0-0,0002

1-20 амп. 
0,005 %

2 мл ерітінді

0,0002
20 амп. 
0,005 %

2 мл 
ерітінді

Тебаин 0-0,2 0,2-10,0 10,0
Тебакон 0-0,2 0,2-10,0 10,0
Тилидин 0-0,01 0,01-1,0 1,0
Тиофентанил 0-0, 0002 0,0002-0,001 0,001
Фенадоксон 0-0,5 0,5-2,5 2,5
Феназоцин 0-0,01 0,01-1,0 1,0
Фенампромид 0-0,5 0,5-2,5 2,5

Феноморфан 0-0,01 0,01-1,0 1,0
Феноперидин 0-0,5 0,5-2,5 2,5
Фентанил 0-0,0002

1-20 
амп.0,005%
2 мл ерітінді

0,0002
20 амп. 
0,005 %

2 мл 
ерітінді

Фолькодин 0-0,2 0,2-10,0 10,0
Фуретидин 0-0,1 0,1-1,5 1,5
Экгонин, оның күрделi 
эфир лерi жəне экгонин 
мен кокаинге айналуы 
мүм кiн болатын оның 
туындылары 

0-0,01 0,01-1,0 1,0

Каннабис экстрактісі
(гашиш майы)

0-0,05 0,05-50,0 50,0

Экстракциялық апиын 0-0,1 0,1-3,0 3,0

Этилметилтиамбутен 0-0,5 0,5-2,5 2,5
Этилморфин
Этилморфина гидрохло-
рид (дионин) 

0-0,02
(0,01-ден 
1-2 таб.)

0,02-2,0
(0,01-ден 

2-1000 таб.)

2,0
(0,01-
ден 
1000 
таб.)

Этоксеридин 0-0,1 0,1-1,5 1,5
Этонитазен 0,0001-0,001 0,001
Эторфин 0-0,0001 0,001

Есірткі зат тектестердің мөлшері өздеріне тектес болып табылатын 
есірткі заттардың мөлшеріне сəйкес келеді.

II кесте
ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР

Мөлшері граммен
Атауы Шағын, 

.... 
бастап 
қоса 

алғанда 
.... дейін 

Ірі, ..... 
жоғары 
қоса 

алғанда 
.... дейін

Өте 
ірі, ..... 
астам

1 2 3 4
Аллобарбитал 0-0,6 0,6-30,0 30,0

Альпразолам 0,5-5,0
(0,25 мг-
нан 2000-

20000 
таб.)
(0,5 

мг.1000-
10000 
таб.)

(1 г-нан 
0,5 таб.)

5,0
(0,25 
мг-нан 
20000 
таб.)
(0,5 

мг.10000 
таб.)

(1 г-нан 
0,5 таб.)

Аминорекс 0-0,01 0,01-0,1 0,1
Амобарбитал
(барбамил) 

0-0,6
(0,1-ден 
1-6 таб.)

0,6-30,0
(0,1-ден 

6-300 
таб.)

30,0
(0,1-

ден 300 
таб.)

Амфетамин (фенамин) 
(негізі жəне тұздар)

0-0,2 0,2-3,0 3,0

Амфепрамон (Фепранон) 0-0,125
(0,025-
тен 1-5 
драже)

0,125-7,5
(0,025-

тен 5-300 
драже)

7,5
(0,025-
тен 300 
драже)

Барбитал 0-0,6 0,6-30,0 30,0
БДБ (негізі жəне тұздар) 0-0,02 0,02-1,0 1,0
Бензфетамин 0-0,2 0,2-3,0 3,0
Броламфетамин (ДОБ)
(негізі жəне тұздар)

0-0,001 0,001

Бромазепам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Бротизолам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Бупренорфин
(норфин,
сангезик, тенгезик
бупренал, бупренон)

0-0,0012
(1 мл-
ден 1-4 
амп.

2 мл-ден 
1-2 амп.,
2 мл-ден 
1-6 амп., 

0,2 мг 
таб.)

0,0012-
0,12

(1мл-ден 
4-400 
амп., 2 
мл-ден 
2-200 

амп., 0,2 
мг-ден 
6-600 
таб.)

0,12
(1 мл-
ден 400 
амп. 
2 мл-

ден 200 
амп., 

0,2 мг-
ден 600 
таб.) 

Буталбитал 0-0,6 0,6-30,0 30,0
Бутобарбитал 0-0,6 0,6-30,0 30,0
Винилбитал 0-0,6 0,6-30,0 30,0
Галазепам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Галоксазолам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Глютетимид (ноксирон) 
(негізі жəне тұздар)

0-1,5 
(0,25-тен 
1-6 таб.)

1,5-25,0
(0,25-тен 

6-100 
таб.)

25,0
(0,25-
тен 100 
таб.)

ГОМҚ – гамма – оксимай 
қышқылы

0-0,6 0,6-30 30,0

Дексамфетамин 0-0,2 0,2-3,0 3,0
Делоразепам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Диазепам жəне ІІІ кестеде 
белгіленген басқалары, бензоди-
азепин туындылары

0,5-5,0
(5 мг-нан 
100-1000 
таб.)

5,0
(5 мг-
нан 

1000 
таб.)

Диметилтриптамин (ДМТ) (негізі 
жəне тұздар)

0-0,02 0,02-1,0 1,0

Диэтилтриптамин (ДЭТ) (негізі 
жəне тұздар)

0-0,02 0,02-1,0 1,0

ДМА (негізі жəне тұздар) 0-0,02 0,02-1,0 1,0
ДМГП 0-0,05 0,05-5,0 5,0
ДОЭТ (негізі жəне тұздар) 0-0,001 0,001
Золпидем 0-0,6 0,6-30 30,0
Камазепам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Катин (норпсевдоэфедрин) 0-0,2 0,2-3,0 3,0
Катинон 0-0,02 0,02-1,0 1,0
Кетазолам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Клобазам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Клоксазолам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Клоназепам 0,5-5,0

(2 мг-нан 
255-2550 
таб.)

(1 мг-нан 
500 таб.)

5,0
(2 мг-
нан 

2550 
таб.)
(1 мг-
нан 500 
таб.)

Клоразепат 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Клотиазепам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Левамфетамин 0-0,2 0,2-3,0 3,0
Левометамфетамин 0-0,2 0,2-3,0 3,0
Лефетамин 0-0,2 0,2-3,0 3,0
(+)-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25) 0-0,0001 0,0001
Лопразолам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Лоразепам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Лорметазепам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Мазиндол 0-0,2 0,2-3,0 3,0
МБДБ (негізі жəне тұздар) 0-0,02 0,02-1,0 1,0
МДМА (негізі жəне тұздар) 0-0,02 0,02-1,0 1,0
Медазепам 0-0,5 0,5-5,0 

(10 мг-
нан 50-

500 таб.)

5,0
(10 мг-
нан 500 
таб.)

Мезокарб 0-0,2 0,2-3,0 3,0
Меклоквалон 0-0,05 0,05-1,0 1,0
Мепробамат 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Мескалин (негізі жəне тұздар) 0-0,3 0,3-5,0 5,0
Метаквалон
(негізі жəне тұздар) 

0-0,05 0,05-1,0 1,0

Метамфетамин, первитин (негізі 
жəне тұздар, ілесіп жүретін зат-
тарды қоса алғанда)

0-0,02 0,02-1,5 1,5

Метамфетамин рацематы 0-0,02 0,02-1,5 1,5
4-Метиламинорекс 0-0,01 0,01-0,1 0,1
4-МТА (4-метилтиоамфетамин) 0-0,02 0,02-1,0 1,0
2-(метиламино)-1-(3,4-
метилендиоксифенил) пропан-1-
он (bk-MDMA, Метилон)*

0-0,02 0,02-1,5 1,5

Метилфенидат 0-0,1 0,1-1,5 1,5
Метилфенобарбитал 0-0,6 0,6-30,0 30,0
Метиприлон 0-0,1 0,1-1,5 1,5
Меткатинон (эфедрон), ілесіп 
жүретін заттарды қоса алғанда 

0-0,02 0,02-1,5 1,5

Мефенорекс 0-0,2 0,2-30,0 30,0

Мидазолам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
ММДА 
(негізі жəне тұздар)

0-0,02 0,02-1,0 1,0

Ниметазепам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Нитразепам 0,5-5,0

(5 мг-нан 
100-1000 
таб.)

5,0
(5 мг 
1000 
таб.)

Нордазепам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Оксазепам, нозепам 0,5-5,0

(10 мг-
нан 50-

500 таб.)

5,0
(10 мг-
нан 500 
таб.)

Оксазолам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Парагексил (сингексил) 0-0,05 0,05-5,0 5,0
Пемолин 0-0,2 0,2-3,0 3,0
Пентазоцин (фортрал) 0,05 

г-нан 1 
таб. 
0,03 

г-нан 1 
амп.

0,05 г-нан 
1-100 
таб., 

0,03 г-нан 
1-100 
амп. 

0,05 
г-нан 
100 
таб., 
0,03 
г-нан 

100 амп.
Пентобарбитал 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Пиназепам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Пипрадрол 0-0,1 0,1-1,5 1,5
Пировалерон 0-0,2 0,2-3,0 3,0
Құрамында псилоцин 
жəне псилоцибин бар 
саңырауқұлақтардың түйнекті 
жемісі

0-0,5 0,5-50,0 50,0

ПМА
(негізі жəне тұздар)

0-0,02 0,02-1,0 1,0

Празепам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Құрамында амфетамин препа-
раттары
(афин, фенамин) 

0-1 мл 1,0-50,0 
мл

50,0 мл

Псилоцибин 0-0,01 0,01-0,1 0,1
Псилоцин (псилотсин) 0-0,01 0,01-0,1 0,1
Ролициклидин (ФЦП) (негізі жəне 
тұздар)

0-0,01 0,01

2С-В 0-0,01 0,01-0,05 0,5
Секбутабарбитал 0-0,6 0,6-30,0 30,0
Секобарбитал 0-0,6 0,6-30,0 30,0
СТП, ДОМ 
(негізі жəне тұздар)

0-0,002 0,002

Темазепам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Тенамфетамин (МДА), (негізі 
жəне тұздар) 

0-0,02 0,02-1,0 1,0

Теноциклидин (ТЦП, ТСР) (негізі 
жəне тұздар)

0-0,01 0,01

Тетрагидроканнабинол 
(оның изомерлері)

0-0,05 0,05-5,0 5,0

Тетразепам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
ТМА 0-0,02 0,02-1,0 1,0
Триазолам (хальцион) 0,5-5,0 5,0
Фендиметразин 0-0,2 0,2-3,0 3,0
Фенетиллин 0-0,2 0,2-3,0 3,0
Фенкамфамин 0-0,2 0,2-3,0 3,0
Фенметразин 0-0,1 0,1-1,0 1,0
Фенобарбитал 0-0,6 0,6-30,0 30,0
Фенпропорекс 0-0,2 0,2-3,0 3,0
Фентермин 0-0,1 0,1-1,0 1,0
Фенциклидин 
(негізі жəне тұздар) 

0-0,01 0,01

Флудиазепам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Флунитразепам 0,5-5,0 5,0
Флуразепам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Хлордиазепоксид 0,5-5,0 5,0
Циклобарбитал 0-0,6 0,6-30,0 30,0
Ципепрол 0-0,5 0,5-3,0 3,0
Этриптамин 0-0,5 0,5-2,5 2,5
Эстазолам 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Этил лофлазепат 0-0,5 0,5-5,0 5,0

(Жалғасы. Басы 19-бетте) 

(Соңы 21-бетте) 
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Этиламфетамин 0-0,2 0,2-3,0 3,0
Этил-2-(пиперидин-2-ил)-2-
фенилацетат (Этилфенидат; 
EP; EPH)*

0-0,2 0,2-3,0 3,0

Этинамат 0-0,5 0,5-5,0 5,0
Этициклидин (ФЦГ) (негізі жəне 
тұздар) 

0-0,01 0,01

Этхлорвинол 0-0,6 0,6-30,0 30,0
N-этил-МДА (МДЕА) 
(негізі жəне тұздар) 

0-0,02 0,02-1,0 1,0

N-гидрокси-МДА (негізі жəне 
тұздар)

0-0,02 0,02-1,0 1,0

N-бензилпиперазин (1-бензилпи-
перазин; BZP)*

0-0,3 0,3-1,5 1,5

1-Фенилпиперазин* 0-0,3 0,3-1,5 1,5

1-(3-,4-метилендиоксифенил)-
2-(пирролидин-1-ил) бутан-1-он 
(MDPBP)*

0-0,2 0,2-3,0 3,0

1-(1,2-дифенилэтил) пиперидин 
(Дифенидин, DEP)*

0-0,3 0,3-5,0 5,0

1-(нафтален-2ил)-2-
(пирролидин-1-ил) пентан-1-он 
(нафтилпировалерон; нафирон; 
NRG-1)*

0-0,2 0,2-3,0 3,0

2-(пирролидин-1-ил)-1-
фенилпентан-1-он пирролидино-
валерофенон; альфа-РVР)*

0-0,2 0,2-3,0 3,0

2-(пирролидин-1-ил)-1-(тиофен-
2-ил) пентан-1-он (α-PVT; 
α-пирролидинопентиотиофенон)*

0-0,2 0,2-3,0 3,0

2-(пирролидин-1-ил)-
1-фенилпропан-1-он 
(α-пирролидинопропиофенон, 
α-РРР)*

0-0,2 0,2-3,0 3,0

2-(пирролидин-1-ил)-1-
(5,6,7,8-тетрагидронафталин-
2-ил) пентан-1-он (ТН-РVР, 
Тетрагидронафирон)*

0-0,2 0,2-3,0 3,0

2-(метиламино)-1-
фенилпентан-1-он (Пентедрон; 
α-Метиламиновалерофенон)*

0-0,2 0,2-3,0 3,0

2-(3-метоксифенил)-2-
(этиламино) циклогексан-1-он 
(Метоксетамин, МХЕ; 3-МеО-2-
0хо-РСЕ)*

0-0,01 0,01-1,0 1,0

2-(2,5-диметокси-4-хлорфенил)-
N-(2-метоксибензил) этанамин 
(25C-NBOMe, 2C-C-NBOMe)*

0-0,02 0,02-0,5 0,5

2-(Метиламино)-1-(тиофен-2-ил) 
пропан (Метиопропамин, МРА)*

0-0,02 0,02-1,5 1,5

3-[2-(метиламино) этил]-1H-
индол-5-ол (5-гидрокси-N-
метилтриптамин; 5-HO-NMT; 
норбуфотенин)*

0-0,05 0,05-1,0 1,0

N-метил-1-(4-метоксифенил) 
пропан-2-амин 
(пара-Метоксиметамфетамин, 
PMMA)* 

0-0,2 0,2-3,0 3,0

N-[2-(5-метокси-1H-индол-2-
ил) этил]-N-(проп-2-ен-1-ил) 
проп-2-ен-1-амин (5-MeO-
DALT; 5-Метокси-N,N-
диаллилтриптамин)*

0-0,05 0,05-1,0 1,0

Синтетикалық 
каннабиноидтар* 

0-0,05 0,05-50,0 50,0

(Соңы. Басы 19-20-беттерде) 

Психотроптық зат тектестердің мөлшері өздеріне тектес болып табылатын психотроптық заттардың мөлшеріне сəйкес келеді.
*Мөлшерлер көрсетілген психотроптық заттардың жəне осы тектестердің қоспаларына (препараттарына) қолданылады.

III кесте

Прекурсорлар
Мөлшері граммен

Атауы Химиялық формуласы Концентрациясы Шағын, .... бастап 
қоса алғанда 

.... дейін 

Ірі, ..... жоғары 
қоса алғанда 

.... дейін

Өте 
ірі, ..... 
астам

1 2 3 4 5 6

N-ацетилантранилді 
қышқыл

2 ацетил амин бензойн қышқылы 15% жəне одан көп 0-60,0 60,0-11500 11500

Изосафрол 1,3 бензодиоксол, 5-(1-пропенил) 15% жəне одан көп 0-20,0 20,0-3500 3500

Лизергин қышқылы ((8ß)9,10-дидегидро-6-метиллерголин-
8-карбоксил қышқылы)

10% жəне одан көп 0-0,005 0,005-1,0 1,0

3,4-метилендиоксифенил-
2-пропанон

15% жəне одан көп 0-10,0 10,0-2000 2000

Норэфедрин
(фенилпропаноламин)

(R*, S*)- ą-(1-аминоэтил) бензэнеме-
танол

10% жəне одан көп 1,0-10,0 10,0-50,0 50,0

Пиперональ 1,3-бензодиоксол-5-карбоксальдегид 15% жəне одан көп 0-20,0 20,0-3500 3500

Псевдоэфедрин [S-(R*,R*)]- ą- [1-(метиламино) этил]-
бензенеметанол

10% жəне одан көп 1,0-10,0 10,0-50,0 50,0

Сафрол 1-фенил-2-пропанон 15% жəне одан көп 0-20,0 20,0-3500 3500

Эргометрин эрголин-8-карбоксамид, 
9,10-дидегидро-N-(2-гидрокси-1-
метилэтил)-6-метил-[8ß(S)]

10% жəне одан көп 0,2-10,0 10,0-50,0 50,0

Эрготамин эрготаман-3-6,18-трион,12-гидрокси
-2-метил-5-(фенилметил)-,(5ą)

10% жəне одан көп 4,0-10,0 10,0-50,0 50,0

Эфедрин [R-(R*,S*,)]-ą-[1-(метиламино) этил]- 
бензенеметанол

10% жəне одан көп 1,0-10,0 10,0-50,0 50,0

Ангидрид сірке қышқылы 10% жəне одан көп ведомствоішілік бақылауға берілді 

Антранил қышқылы 2-аминобензойн қышқылы 15% жəне одан көп 0-60,0 60,0-11500 11500

Ацетон 2-пропанон 60% жəне одан көп ведомствоішілік бақылауға берілді 

Метилэтилкетон 2-бутанон 80% жəне одан көп 0-50,0 50,0-5000 5000

Калий перманганаты KMnO4 80% жəне одан көп ведомствоішілік бақылауға берілді 

Күкірт қышқылы H2SO4 45% жəне одан көп 0-100,0 100,0-100000 100000

Тұзды қышқыл HCl 15% жəне одан көп 0-100,0 100,0-100000 100000

Пиперидин 15% жəне одан көп  0-10,0 10,0-100,0 100,0

Толуол метилбензол 70% жəне одан көп 0-100,0 100,0-10000 10000

Фенилсіркелі қышқылы 15% жəне одан көп 0-100,0 100,0-10000 10000

Диэтил эфирі 45% жəне одан көп 0-100,0 100,0-10000 10000

Эфедра
кептірілген
кептірілмеген

200-2000
250-2500

2000-10000
2500-12500

10000
12500

1.26 метилсульфанил 
(метилтио)

1.27 метилфенил

1.28 метокси

1.29 метоксибензил

1.30 1-метоксикарбонил-
2,2-диметилпропиламино

1.31 1-метоксикарбонил-
2,2-диметилпропилокси

1.32 1-метоксикарбонил-
2-метилпропиламино

1.33 1-метоксикарбонил-2-
метилпропилокси

1.34 1-метоксикарбонил-2-
фенилэтиламино

1.35 метоксифенил

1.36 метоксифениламино

1.37 морфолин-4-ил 
(морфолино)

1.38 морфолин-4-илэтил 
(морфолиноэтил)

1.39 нафталинил (нафтил)

1.40 нафталиниламино 
(нафтиламино)

1.41 нафталинилокси 
(нафтилокси)

1.42 нитро

1.43 пентил жəне оның 
құрылымдық 
изомерлері

1.43-
1

2-(пиперидин-1-ил)этил 
[2-пиперидинилэтил]

1.44 пиридинил (пиридил)

1.45 пирролидинил (пирро-
лидил)

1.46 проп-2-ен-1-ил (аллил)

1.47 проп-2-ен-1-илокси (ал-
лилокси)

1.48 пропил

1.49 пропилсульфанил (про-
пилтио)

1.49-
1

(тетрагидро-2H-пиран-4-
ил)метил

1.50 2,2,3,3-тетраметилцикло-
пропил

1.51 тиофенил (тиенил)

1.52 4,4,4-трифторбутил

1.53 трифторметил

1.54 фенил

1.55 фениламино

1.55-
1

(2-фенилпропан-2-ил)
амино

1.56 фенилэтил

1.57 фтор

1.58 фторбензил

1.59 фторпентил

1.60 фторфенил

1.61 хинолинил (хинолил)

1.62 хинолиниламино (хиноли-
ламино)

1.63 хинолинилокси (хиноли-
локси)

1.64 хлор

1.65 хлорбензил

1.66 хлорфенил

1.67 циано

1.68 циклогексилметил

1.69 этенил (винил)

1.70 этил

1.71 этилсульфанил (этилтио)

1.72 этокси

2 ЕКІ ВАЛЕНТТІ АЛМАСТЫРҒЫШТАР
2.1 бута-1,3-диен-1,4-диил

2.2 бутан-1,4-диил (бутано)

2.3 метилен (метано)

2.4 метиленбис(окси) [мети-
лендиокси]

2.5 метиленокси

2.6 окси (эпокси)

2.7 оксибис(этилен)

2.8 оксо

2.9 пентан-1,5-диил (пентано)

2.10 пропан-1,3-диил (пропано)

2.11 этан-1,2-диил (этано)

2.12 этан-l,2-диилбис (окси) 
[этилендиокси]

2.13 этан-1,2-диилокси

2.14 этен-1,2-диил (этено)

2.15 этен-1,2-диилокси

Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларға 
жатқызылған өсімдіктерді заңсыз өсіру мөлшерлері

IV кесте
Өсiмдiктiң атауы мен олардың құқықтық 
сипаты

Есірткіге 
жатқызылған 
өсімдіктерді 
заңсыз өсіруді 
бақылау бо йынша 
ұсынылатын 
мөлшерлер 
(өсімдіктің 
өсу фазасына 
қарамастан) Ірі 
мөлшерлер

1. Ауа-райы жағдайының ерекшелiктерiне 
байланысты Қазақстанның аумағында 
өспейтiн жəне Қазақстанның аумағында 
өсiру үшiн тыйым салынған өсiмдiктер: 
 а) кокаин бұтасы
 б) кат 

бір өсімдік
бір өсімдік 

Ескертпе: Жоғарыда көрсетiлген өсiмдiктердi өсiру заңсыз ай-
налымда есiрткi заттары ретiнде пайдалану жағынан ғана емес, 
Қазақстан Республикасында кокаин бұтасы мен катты заңсыз 
өсiрудің жаңа, қауіпті, елге тəн емес проблема тудыратын 
құқыққа қарсы əрекет ретiнде де қауiптi.

2. Есiрткi заттарына жатқызылған, 
Қазақстан Республикасының аумағында 
өсетiн, бiрақ өсiру үшiн тыйым салынған 
немесе ол үшiн арнаулы рұқсатты қажет 
ететiн өсiмдiк: 
 а) ұйықтататын көкнəр түрiндегi 
 б) сора тұқымдас өсiмдiк 

10 өсімдіктен ба-
стап
15 өсімдіктен ба-
стап

3. Прекурсорларға жатқызылған Қазақстан 
Республикасының аумағында өсетін, бірақ 
өсіруге тыйым салынған немесе ол үшін 
арнаулы рұқсатты қажет ететін өсімдік: 
 эфедра шөбі 

бір өсімдік 

4. Өсуiн қамтамасыз ету мақсатында 
заңсыз күтім жасалатын жабайы өсетін 
сора өсімдігі 

50 өсімдіктен ба-
стап

Ерітінді, экстракт түріндегі заңсыз иеліктегі есірткі, психотроптық 
заттар, олар тектестер мен прекурсорлардың, сондай-ақ бұл зат-
тар сіңірілген тампондардың, дəкелердің, бинттердің, өсімдік 
бөлшектерінің, қағаздың жəне басқалардың мөлшерлерін айқындау 
кезінде нақты құралдың немесе заттың осы түрін экстракциялауды 
кейіннен құрғақ қалдықты Жиынтық кестеде келтірілген осы заттардың 
немесе құралдардың мөлшеріне сəйкестігін қайта есептей отырып 
жүргізу қажет.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 3 шілдедегі №470 қаулысымен бекітілген

Есірткі, психотроптық заттардың құрылымдық 
формулаларындағы сутегі, галогендер жəне (немесе) 

гидроксильді топтар атомдарын алмастырғыштар тізімі 

Р/с 
№

Атауы Белгіленуі

1 БІР ВАЛЕНТТІ АЛМАСТЫРҒЫШТАР
1.1 адамантанил (адамантил)

1.2 адамантаниламино (ада-
мантиламино)

1.2-1 адамантанилокси (ада-
мантилокси)

1.3 бензил

1.4 бензиламино

1.5 бензилокси

1.6 бром

1.7 бутил жəне оның 
құрылымдық изомерлері

1.8 гексил жəне оның 
құрылымдық изомерлері

1.9 гептил жəне оның 
құрылымдық изомерлері

1.10 гидроксибензил

1.11 изопропил

1.12 изопропилсульфанил 
(изопропилтио)

1.13 иод

1.14 иодбензил

1.15 иодфенил

1.16 1-карбамоил-
2,2-диметилпропиламино

1.17 1-карбамоил-
2,2-диметилпропилокси

1.18 1-карбамоил-
2-метилпропиламино

1.19 1-карбамоил-
2-метилпропилокси

1.20 1-карбамоил-
2-фенилэтиламино

1.21 метил

1.22 метилбензил

1.23 4-метилпиперазин-1-ил

1.24 1-метилпиперидин-
2-илметил

1.25 2-метилпроп-2-ен-
1-илокси 
(2-метилаллилокси)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 3 шілде      №472      Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық 
актiлердi ресми жариялау құқығын алуға 

конкурс өткiзу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 

2 желтоқсандағы № 762 қаулысына өзгерістер 
мен толықтыру  енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актiлердi ресми 

жариялау құқығын алуға конкурс өткiзу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы 
№762  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., №63, 
404-құжат) қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Мерзімді баспа басылымдарының 
заңнамалық актілерді ресми жариялау құқығын алуға конкурс өткізу 
қағидаларында:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
3-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) заңнамалық акт – Қазақстан Республикасының Конституциясына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізетін заң, конституциялық заң, 
кодекс, шоғырландырылған заң, заң, Қазақстан Республикасы 
Парламентiнiң қаулысы, Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатының жəне Мəжiлiсiнің қаулылары; 

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Конкурс мынадай заңнамалық актiлердi ресми жариялау 

құқығын беру мақсатында өткізіледі:
1) Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізетін заңдар;
2) Қазақстан Республикасының конституциялық заңдары; 
3) Қазақстан Республикасының кодекстері;
4) Қазақстан Республикасының шоғырландырылған заңдары, 

Қазақстан Республикасының заңдары;
5) Қазақстан Республикасы Парламентінің қаулылары, Қазақстан 

Республикасы Парламенті Сенатының жəне Мəжілісінің қаулылары.»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актiлердi 

ресми жариялау құқығын алуға конкурс өткiзу тəртiбi»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актiлердi ресми 

жариялау құқығын алуға конкурс өткiзу туралы хабарландыру (бұдан 
əрі – хабарландыру) конкурсты өткізілгенге дейін күнтізбелік отыз күн 
бұрын орналастырылады.

Хабарландыру мынадай мəлiметтердi қамтиды:
конкурсты ұйымдастырушының атауы мен орналасқан жерi;
конкурс өткiзілетін уақыты, күнi жəне орны;
осы Қағидаларға қосымшаға сəйкес нысан бойынша мерзімді баспа 

басылымдарының заңнамалық актілерді ресми жариялау құқығын алу 
конкурсына қатысуға өтінімдер (бұдан əрі – өтінім) қабылданатын, кон-
курс туралы қосымша ақпарат берілетін мерзімдері мен орны, сондай-
ақ өтiнiмдерi бар конверттер ашылатын орны, күнi жəне уақыты;

тираж бен мерзімділік бойынша конкурсқа қатысушыға қойылатын 
талаптар;

конкурстық өтiнiмдi жасау тiлiне қойылатын талаптар.»;
8, 9, 10 жəне 11-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген мерзiмдi баспа басылымы 

хабарландыру жарияланған күннен кейін он жұмыс күні ішінде кон-
курсты ұйымдастырушыға баспа басылымдарын шығарудың тиражы 
мен мерзімділігін растайтын баспахана анықтамасымен қоса өтінімді 
мөрленген конвертте ұсынады. 

9. Хабарландыруда көрсетілген өтінімдерді қабылдау мерзімі 
өткеннен кейін келіп түскен өтінімдер қабылданбайды.

10. Конкурстық комиссия өтiнiмдері бар конверттердi конкурс 
өткiзу туралы хабарландыруда көрсетiлген күнi, уақытта жəне 
орында конкурсқа қатысушылардың  немесе олардың өкiлдерiнiң 
қатысуымен ашады.

Конверттi ашу кезiнде конкурстық комиссия мүшелерi алынған 
құжаттардың əр бетiн дəйектеуді жүзеге асырады.

Осы Қағидалардың 8-тармағында көзделген құжаттар болмаған 
жағдайда өтінім қарауға жіберілмейді.

 11. Конкурстық комиссия хабарландыруда көрсетілген конкурс та-
лаптарына сəйкес келетін мерзімді баспа басылымдарын айқындау 
мақсатында конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарайды.

Өтінім хабарландыруда көрсетілген конкурс талаптарына сəйкес 
келмеген жағдайда конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға 
өтінімдер ашылған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей 
хаттамаға міндетті қосымша болып табылатын жазбаша негіздемемен 
өтінімдерді кері қайтарады.»;

12-тармақ алып тасталсын;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Конкурстық комиссияның жəне жұмыс органның жұмыс 

тəртiбi»;
22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«22. Комиссияның жұмыс органы: 
1) осы Қағидалардың 8-тармағына сəйкес өтінімдерді белгіленген 

мерзімде қабылдайды;
2) өтінімдерді қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін келіп түскен 

өтінімдерді қарамай қайтарады;
3) қажет болған жағдайда, ұсынылатын өтiнiмдерді қарауға жəне 

сараптаманы жүзеге асыруға қатысу үшiн тəуелсiз сарапшыларды 
жəне (немесе) өзге де мамандарды (консультанттарды) тартады;

4) конкурсқа қатысушыларды конкурстың шарттарымен таны-
стырады; 

5) конкурсқа қатысушыларға конкурстың өткізілуіне қатысты 
қосымша ақпарат береді.»;

4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Конкурстың нəтижелерін жарамсыз деп тану»;
23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«23. Барлық қатысушылар хабарландыруда көрсетілген талаптарға 

сəйкес келмеген немесе мерзімді баспа басылымдарынан өтінімдер 
болмаған жағдайда, конкурс өткізілмеді деп танылады.

Конкурс өткізілмеді деп танылған жағдайда, конкурсты ұйымдас-
тырушы он жұмыс күні ішінде конкурсты қайта жүзеге асырады.»;

осы қаулыға қосымшаға сəйкес қосымшамен толықтырылсын.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 

он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2019 жылғы 3 шілдедегі №472 қаулысына қосымша

Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актілерді ресми 
жариялау құқығын алуға конкурс өткізу қағидаларына қосымша 

Нысан

Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актілерді 
ресми жариялау құқығын алу конкурсына қатысуға

өтінім

1. Толық атауы/ тегі, аты, əкесінің аты (бар болса): 
______________________________________________________ 
2. Орналасқан жерінің мекенжайы/заңды мекенжайы:
_____________________________________________________
3. Телефон, факс нөмірлері:
_____________________________________________________
4. Мерзімді баспа басылымының атауы:
_____________________________________________________
5. Мерзімді баспа басылымдарын есепке қою туралы куəлік: 
_____________________________________________________
6. Баспа басылымдарын шығару тиражын жəне мерзімділігін рас-

тайтын баспахана анықтамасы (қосымша).
_____________________ ______________
Меншік иесінің       қолы
немесе уəкілетті тұлғаның
тегі, аты-жөні

Мөрдің орны (бар болса)

20__ жылғы «___» ___________ 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 21 маусым       №614      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

(Жалғасы. Басы 126-нөмірде)
 
119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 

іс-шаралар өткізу
 121 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

 124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

 125 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

 126 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері»;

 5 «Жоспарлау жəне статистикалық қызмет» кіші функциясында:
 мынадай  мазмұндағы  011 жəне  015 к іші  бюджетт ік 

бағдарламаларымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар 750 бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

«750 Облыстың стратегия жəне экономикалық даму басқармасы
 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін 

қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 002, 005, 032, 061, 100, 102, 103, 106, 107, 

108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125 жəне 
126 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:

«002 Ақпараттық жүйелер құру
 005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
 061 Бюджеттік инвестициялар жəне мемлекеттік-жекешелік 

əріптестік, оның ішінде концессия мəселелері жөніндегі құжаттаманы 
сараптау жəне бағалау

 100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 
іс-шаралар өткізу

 102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 103 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

 106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

 107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сарап-
тамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, 
оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

 109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

 114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму 
трансферттері

 115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

 116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

 117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

 118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

 121 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

 124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

 125 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

 126 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері»;

 мынадай мазмұндағы 061 бюджеттік бағдарламасы бар 751 
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

«751 Облыстың қаржы жəне мемлекеттік активтер басқармасы
 061 Бюджеттік инвестициялар жəне мемлекеттік-жекешелік 

əріптестік, оның ішінде концессия мəселелері жөніндегі құжаттаманы 
сараптау жəне бағалау»;

 9 «Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер» кіші функ-
циясында:

 340 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қалалық 
ортаны регенерациялау басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың 
əкімшісі бойынша:

 мынадай мазмұндағы 015 бюджеттік бағдарламасымен толық-
тырылсын:

 «015 Қала əкімдігінің коммуналдық мүлігін жəне ведомстволық 
бағынысты ұйымдардың мүлігін пайдалану, қызмет көрсету жəне 
қамтамасыз ету»;

 мынадай мазмұндағы 078 бюджеттік бағдарламасы бар 747 
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «747 Облыстың ақпарат жəне қоғамдық даму басқармасы
 078 Өңірде діни ахуалды зерделеу жəне талдау»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама-

ларымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар 810 бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 
нақты секторы 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 002, 003, 032, 040, 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
 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 техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сарап-
тамаларын 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 неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

 127 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң 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 са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін нысаналы 
даму трансферттері»;

 02 «Қорғаныс» функционалдық тобында:
 2 «Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру» кіші 

функциясында:
 121 «Республикалық маңызы бар қала, астана əкімінің аппараты» 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
 012 «Жұмылдыру дайындығы жəне республикалық маңызы бар 

қаланы, астананы жұмылдыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
 мынадай  мазмұндағы  011 жəне  015 к іші  бюджетт ік 

бағдарламаларымен толықтырылсын:
 «011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 03 «Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару 

қызметі» функционалдық тобында:
 1 «Құқық қорғау қызметi» кіші функциясында:
 мынадай мазмұндағы 066 бюджеттік бағдарламасы бар 810 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 

нақты секторы бөлімі
 066 Қоғамдық тəртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу»;
 9 «Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік саласындағы басқа да 

қызметтер» кіші функциясында:
 мынадай мазмұндағы 021 бюджеттік бағдарламасы бар 810 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 

нақты секторы бөлімі
 021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету»;
 04 «Бiлiм беру» функционалдық тобында:
 1 «Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту» кіші функциясында:
 мынадай  мазмұндағы  011 жəне  015 к іші  бюджетт ік 

бағдарламаларымен 027 бюджеттік бағдарламасы бар 753 бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «753 Облыстың адами əлеуетті дамыту басқармасы
 027 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тап-
сырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 073 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «073 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

мектепке дейінгі білім беру нысандарын күрделі жөндеуге берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 037 бюджеттік бағдарламасы бар 810 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 

нақты секторы бөлімі
 037 Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту объектілерін салу жəне 

реконструкциялау»;
 2 «Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру» кіші функ-

циясында:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама-

ларымен 003 бюджеттік бағдарламасы бар 753 бюджеттік бағдарлама-
лардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «753 Облыстың адами əлеуетті дамыту басқармасы
 003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы 

білім беру
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 006 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды 

балаларға жалпы білім беру
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 053 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «053 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды 
сынақтан өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 055 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «055 Балаларға қосымша білім беру
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 056 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «056 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

тілдік курстар өтілінен өткен мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін жəне 
оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге 
үстемақы төлеу үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;

 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 
бар 071 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:

 «071 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
жаңартылған білім беру мазмұны бойынша бастауыш, негізгі жəне 
жалпы орта білімнің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім 
беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша ақы төлеуге берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 072 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «072 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

ұлттық біліктілік тестінен өткен жəне бастауыш, негізгі жəне жалпы 
орта білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мұғалімдерге 
педагогикалық шеберлік біліктілігі үшін қосымша ақы төлеуге берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 074 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «074 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджет-

теріне мектептердің педагог-психологтарының лауазымдық 
айлықақыларының мөлшерлерін ұлғайтуға жəне педагогикалық 
шеберлік біліктілігі үшін қосымша ақы төлеуге берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 075 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «075 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

мектеп білім беру нысандарын күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 078 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «078 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне ба-

стауыш, 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 кіші бюджеттік бағдарлама-

ларымен 022 бюджеттік бағдарламасы бар 810 бюджеттік бағдарлама-
лардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 
нақты секторы 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:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама-

ларымен 024 бюджеттік бағдарламасы бар 753 бюджеттік бағдарлама-
лардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «753 Облыстың адами əлеуетті дамыту басқармасы
 024 Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында маман-

дар даярлау
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 025 бюджеттік бағдарламасымен толық-

тырылсын:
 «025 Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар 

даярлау»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдар-

ламаларымен 043 бюджеттік бағдарламасы бар 754 бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «754 Облыстың қоғамдық денсаулық басқармасы
 043 Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарында мамандар даярлау
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 044 бюджеттік бағдарламасымен 

толықтырылсын:
 «044 Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

бағдарламалары бойынша оқитындарға əлеуметтік қолдау көрсету»;
 5 «Мамандарды қайта даярлау жəне біліктіліктерін арттыру» кіші 

функциясында:
 мынадай мазмұндағы 010 бюджеттік бағдарламасы бар 753 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
 «753 Облыстың адами əлеуетті дамыту басқармасы
 010 Кадрлардың біліктілігін арттыру жəне оларды қайта даярлау»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 052 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «052 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 

дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау 
жəне қайта даярлау

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдар-

ламаларымен 005 бюджеттік бағдарламасы бар 754 бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «754 Облыстың қоғамдық денсаулық басқармасы
 005 Кадрлардың біліктілігін арттыру жəне оларды қайта даярлау
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 6 «Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейін бiлiм беру» кіші функ-

циясында:
 мынадай мазмұндағы 057 бюджеттік бағдарламасы бар 753 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
 «753 Облыстың адами əлеуетті дамыту басқармасы
 057 Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар да-

ярлау жəне білім алушыларға əлеуметтік қолдау көрсету»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдар-

ламаларымен 040 бюджеттік бағдарламасы бар 754 бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «754 Облыстың қоғамдық денсаулық басқармасы
 040 Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар да-

ярлау жəне білім алушыларға əлеуметтік қолдау көрсету
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 9 «Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер» кіші функциясында:
 225 «Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі» 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша
 001 «Білім беру жəне ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты 

қалыптастыру жəне іске асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
 мынадай мазмұндағы 111 кіші бюджеттік бағдарламасымен 

толықтырылсын:
 «111 Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 

күрделі шығыстары»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдар-

ламаларымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар 753 бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «753 Облыстың адами əлеуетті дамыту басқармасы
 001 Жергілікті деңгейде адами əлеуетті дамыту 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 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 004 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «004 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру 

жүйесін ақпараттандыру
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 005 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар 

мен оқу-əдiстемелiк кешендерді сатып алу жəне жеткізу
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 007 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс 

іс-шараларды жəне конкурстар өткізу
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 011 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «011 Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын 

зерттеу жəне халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық 
консультациялық көмек көрсету

 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 012 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «012 Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің 

оңалту жəне əлеуметтік бейімдеу
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 013 жəне 019 бюджеттік бағдарламаларымен 

толықтырылсын:
 «013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 019 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы 

жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 029 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «029 Əдістемелік жұмыс
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 067 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 068, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 113, 

115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125 жəне 126 бюджеттік 
бағдарламаларымен толықтырылсын:

 «068 Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды 
қамтамасыз ету

 100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 
іс-шаралар өткізу

 102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 103 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

 106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

 107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сарап-
тамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, 
оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

 109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

 114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму 
трансферттері

 115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

 116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

 117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

 118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

 121 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

 124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

 125 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

 126 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері»;

 мынадай мазмұндағы 034 бюджеттік бағдарламасы бар 754 
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «754 Облыстың қоғамдық денсаулық басқармасы
 034 Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру 

ұйымдарының күрделі шығыстары»;
 05 «Денсаулық сақтау» функционалдық тобында:
 2 «Халықтың денсаулығын қорғау» кіші функциясында:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдар-

ламаларымен 006 бюджеттік бағдарламасы бар 754 бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «754 Облыстың қоғамдық денсаулық басқармасы
 006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 007 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «007 Салауатты өмір салтын насихаттау
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 041 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «041 Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бой-

ынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша 
қамтамасыз ету

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 042 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «042 Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге асыры-

латын жыныстық құмарлықты төмендетуге арналған іс-шараларды 
жүргізу

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 3 «Мамандандырылған медициналық көмек» кіші функциясында:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама-

ларымен 027 бюджеттік бағдарламасы бар 754 бюджеттік бағдарлама-
лардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «754 Облыстың қоғамдық денсаулық басқармасы
 027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналар-

ды жəне басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды 
орталықтандырылған сатып алу жəне сақтау

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 4 «Емханалар» кіші функциясында:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама-

ларымен 039 бюджеттік бағдарламасы бар 754 бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «754 Облыстың қоғамдық денсаулық басқармасы
 039 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін 

көмекті қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің 
амбулаториялық-емханалық қызметтерді жəне медициналық 
қызметтерді көрсетуі жəне Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 5 «Медициналық көмектiң басқа түрлерi» кіші функциясында:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама-

ларымен 029 бюджеттік бағдарламасы бар 754 бюджеттік бағдарлама-
лардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «754 Облыстың қоғамдық денсаулық басқармасы
 029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 9 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер кіші функ-

циясында:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама-

ларымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар 754 бюджеттік бағдарла-
малардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «754 Облыстың қоғамдық денсаулық басқармасы
 001 Жергілікті деңгейде қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 002 жəне 003 бюджеттік бағдарламаларымен 

толықтырылсын:
 «002 Ақпараттық жүйелер құру
 003 Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі 

шығыстары»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 004 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «004 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі 

шығыстары
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 008 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу жəне оған 

қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 016 бюджеттік бағдарламасымен толық-

тырылсын:
 «016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін 

жəне жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 018 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық 

қызметтер
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 023, 028, 037, 100, 106, 107, 108, 109, 

(Жалғасы 23-бетте) 
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113, 115, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125 жəне 126 бюджеттік 
бағдарламаларымен толықтырылсын:

 «023 Ауылдық жерлерге жұмыс істеуге жіберілген медициналық 
жəне фармацевтикалық қызметкерлерді əлеуметтік қолдау 

 028 Жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін 
күтіп-ұстау

 037 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен денсаулық сақтау 
ұйымдарының міндеттемелері бойынша кредиттік қарызды өтеу

 100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 
іс-шаралар өткізу

 106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

 107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сарап-
тамаларын 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

 115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

 117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

 118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

 122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа дең-
гейлеріне берілетін трансферттер

 123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

 124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

 125 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

 126 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері»;

 06 «Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру» 
функционалдық тобында:

 1 «Əлеуметтiк қамсыздандыру» кіші функциясында:
 мынадай мазмұндағы 011, 100, 101, 102 жəне 103 кіші бюджеттік 

бағдарламаларымен 015 бюджеттік бағдарламасы бар 753 бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «753 Облыстың адами əлеуетті дамыту басқармасы
 015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған ба-

лаларды əлеуметтік қамсыздандыру
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 100 Балалар үйлері жəне қиын өмірлік жағдайға тап болған бала-

ларды қолдау орталықтары
 101 Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорынсыз қалған, 

отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы 
балаларды мемлекеттік қолдау

 102 Кəмелетке толмаған балалар үшін баспана
 103 Отбасы түріндегі балалар ауылдары»;
 мынадай мазмұндағы 016 бюджеттік бағдарламасымен толық-

тырылсын:
 «016 Тəрбиелейтін мекемелердегі балалардың құқықтары мен 

мүдделерін қорғауды қамтамсыз ету»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 037 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «037 Əлеуметтік сауықтандыру
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 2 «Əлеуметтiк көмек» кіші функциясында:
 мынадай мазмұндағы 068 бюджеттік бағдарламасы бар 810 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 

нақты секторы бөлімі
 068 Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық 

қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде 
азаматтардың жекелеген санаттарын əлеуметтік қолдау»;

 9 «Əлеуметт iк көмек жəне əлеуметт iк қамтамасыз ету 
салаларындағы өзге де қызметтер» кіші функциясында:

 256 «Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне əлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы», 271 «Облыстың құрылыс басқармасы», 
279 «Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы» жəне 288 «Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала 
құрылысы басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері 
бойынша:

 мынадай мазмұндағы 145 жəне 146 бюджеттік бағдарламаларымен 
толықтырылсын:

 «145 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
əлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беруге берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

 146 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерін 
бюджеттік кредит түріндегі əлеуметтік қолдау ретінде тұрғын үй сер-
тификаттарын беру үшін кредиттеу»;

 327 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік 
əл-ауқат басқармасы», 333 «Республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың жұмыспен қамту жəне əлеуметтік қорғау басқармасы», 
341 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс жəне 
тұрғын үй саясаты басқармасы», 355 «Республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы», 371 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
Энергетика жəне коммуналдық шаруашылық басқармасы», 373 
«Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс 
басқармасы» жəне 383 «Республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың Тұрғын үй жəне тұрғын үй инспекциясы басқармасы» 
бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері бойынша:

 мынадай мазмұндағы 068 жəне 070 бюджеттік бағдарламаларымен 
толықтырылсын:

 «068 Əлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру 
 070 Əлеуметтік қолдау ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру 

үшін бюджеттік кредиттер»;
 451 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту 

жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі», 458 «Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі», 466 
«Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, қала құрылысы 
жəне құрылыс бөлімі», 467 «Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) құрылыс бөлімі», 472 «Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы бөлімі», 483 
«Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс 
жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі», 487 «Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жəне 
тұрғын үй инспекциясы бөлімі», 492 «Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» жəне 495 
«Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, құрылыс, тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль 
жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері бойынша:

 мынадай мазмұндағы 094 жəне 095 бюджеттік бағдарламаларымен 
толықтырылсын:

 «094 Əлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру 
 095 Əлеуметтік қолдау ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру 

үшін бюджеттік кредиттер»; 
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдар-

ламаларымен 077 бюджеттік бағдарламасы бар 747 бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «747 Облыстың ақпарат жəне қоғамдық даму басқармасы
 077 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 

қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту 
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдар-

ламаларымен 050 бюджеттік бағдарламасы бар 752 бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «752 Облыстың қоғамдық даму басқармасы
 050 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 

қамтамасыз етуге жəне өмір сүру сапасын жақсарту
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 006 бюджеттік бағдарламасы бар 756 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «756 Облыстың инвестиция жəне экспорт басқармасы
 006 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 кіші бюджеттік бағдарламалары 
бар 013 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:

 «013 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту

 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» жəне 809 «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 
үй–коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшілері бойынша:

 мынадай мазмұндағы 094 жəне 095 бюджеттік бағдарламаларымен 
толықтырылсын:

 «094 Əлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру 
 095 Əлеуметтік қолдау ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру 

үшін бюджеттік кредиттер»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама-

ларымен 050 бюджеттік бағдарламасы бар 810 бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 
нақты секторы 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 то-

бында:
 1 «Тұрғын үй шаруашылығы» кіші функциясында:
 271 «Облыстың құрылыс басқармасы» бюджеттік бағдар-

ламалардың əкімшісі бойынша:
 мынадай мазмұндағы 011 бюджеттік бағдарламасымен 

толықтырылсын:
 «011 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

тұрғын үй сатып алуға кредит беру»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 012 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «012 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне 

(немесе) салу, реконструкциялау
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 013 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «013 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, 

дамыту жəне (немесе) жайластыру
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік 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»;
 467 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі» 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
 098 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу» 

бюджеттік бағдарламасы бойынша: 
 мынадай мазмұндағы 034 кіші бюджеттік бағдарламасымен 

толықтырылсын:
 «034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін 

кредиттер есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 012 жəне 024 бюджеттік бағдарламалары 

бар 747 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
 «747 Облыстың ақпарат жəне қоғамдық даму басқармасы
 012 Тұрғын үй қарыздарын беру үшін «Қазақстанның Тұрғын үй 

құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамына бюджеттік кредит беру
 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 016 бюджеттік бағдарламасы бар 748 
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «748 Облыстың мəдениет, тілдерді дамыту жəне архив ісі 
басқармасы

 016 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді 
мекендердің объектілерін жөндеу»;

 мынадай мазмұндағы 064 бюджеттік бағдарламасы бар 753 
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «753 Облыстың адами əлеуетті дамыту басқармасы
 064 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 

дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді 
мекендердің объектілерін жөндеу»;

 мынадай мазмұндағы 047 бюджеттік бағдарламасы бар 754 
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «754 Облыстың қоғамдық денсаулық басқармасы
 047 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 

дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді 
мекендердің объектілерін жөндеу»;

 мынадай мазмұндағы 004, 005, 006, 007 жəне 008 бюджеттік 
бағдарламалары бар 810 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен 
толықтырылсын:

 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 
нақты секторы бөлімі

 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

 007 Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, 
соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою жəне осыған байланысты 
жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

 008 Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру»;
 мынадай мазмұндағы 011, 015 жəне 034 кіші бюджеттік 

бағдарламалары бар 009 бюджеттік бағдарламасымен толық-
тырылсын:

 «009 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 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 010 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «010 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, 

дамыту жəне (немесе) жайластыру
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 031 бюджеттік бағдарламасымен 

толықтырылсын:
 «031 Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік 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 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 кіші бюджеттік бағдарла-

маларымен 053 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «053 Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструк-

ция жəне құрылыс үшін кредит беру
 013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 054, 072, 074, 090 жəне 091 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, инженерлік-
коммуникациялық 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 инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылымды дамыту жəне/немесе салу

 090 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерлік-
коммуникациялық 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»;

 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік 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»;
 2 «Коммуналдық шаруашылық» кіші функциясында:
 809 «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:

 028 «Развитие коммунального хозяйства» бюджеттік бағдар-
ламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

 «028 Коммуналдық шаруашылығын дамыту»;
 мынадай мазмұндағы 011, 012, 026, 027 жəне 028 бюджеттік 

бағдарламалары бар 810 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен 
толықтырылсын:

 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 
нақты секторы бөлімі

 011 Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз 
ету

 012 Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
 026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
 027 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 

меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
 028 Коммуналдық шаруашылығын дамыту»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік 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 кіші бюджеттік 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 кіші бюджеттік 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:
 мынадай мазмұндағы 015, 016, 017 жəне 018 бюджеттік 

бағдарламалары бар 810 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен 
толықтырылсын:

 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 
нақты секторы бөлімі

 015 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:
 262 «Облыстың мəдениет басқармасы» бюджеттік бағдар-

ламалардың əкімшісі бойынша:
 мынадай мазмұндағы 006 бюджеттік бағдарламасымен 

толықтырылсын:
 «006 Мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан халқының басқа да тiлдерін 

дамыту»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдар-

ламаларымен 005 бюджеттік бағдарламасы бар 748 бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «748 Облыстың мəдениет, тілдерді дамыту жəне архив ісі 
басқармасы

 005 Мəдени-демалыс жұмысын қолдау
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 006 бюджеттік бағдарламасымен 

толықтырылсын:
 «006 Мемлекет қайраткерлерін мəңгі есте сақтау»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 007 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «007 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 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 008 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «008 Театр жəне музыка өнерін қолдау
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 020 бюджеттік бағдарламасымен 

толықтырылсын:
 «020 Мəдениет саласындағы жергілікті маңызы бар əлеуметтік 

маңызды іс-шараларды іске асыру»;
 мынадай мазмұндағы 013 бюджеттік бағдарламасы бар 810 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 

нақты секторы бөлімі
 013 Мəдениет объектілерін дамыту»;
 2 «Спорт» кіші функциясында:
 мынадай мазмұндағы 014 бюджеттік бағдарламасы бар 810 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 

нақты секторы бөлімі
 014 Cпорт объектілерін дамыту»;
 3 «Ақпараттық кеңiстiк» кіші функциясында:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдар-

ламаларымен 007 бюджеттік бағдарламасы бар 747 бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «747 Облыстың ақпарат жəне қоғамдық даму басқармасы
 007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 010 бюджеттік бағдарламасымен толық-

тырылсын:
 «010 Мемлекеттік тілді жəне Қазақстан халқының басқа да тілдерін 

дамыту»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдар-

ламаларымен 002 бюджеттік бағдарламасы бар 748 бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «748 Облыстың мəдениет, тілдерді дамыту жəне архив ісі 
басқармасы

 002 Мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан халқының басқа да тiлдерін 
дамыту

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 009 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарла-

маларымен 010 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «010 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама-

ларымен 009 бюджеттік бағдарламасы бар 752 бюджеттік бағдарлама-
лардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «752 Облыстың қоғамдық даму басқармасы
 009 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама-

ларымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар 755 бюджеттік бағдарлама-
лардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «755 Облыстың цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету 
жəне архивтер басқармасы

 001 Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер 
көрсету, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асы-
ру жөніндегі қызметтер

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 002 бюджеттік бағдарламасымен толық-

тырылсын:
 «002 Ақпараттық жүйелер құру»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 003 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «003 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 009, 032, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 

113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125 жəне 126 
бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:

 «009 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
 100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізу
 102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 103 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

 106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

 107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сарап-
тамаларын 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 транс-
ферттері

 115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

 116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

 117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

 118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

 121 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

 124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

 125 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

 126 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері»;

 802 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет, 
дене шынықтыру жəне спорт бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың 
əкімшісі бойынша:

 004 «Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi» 
бюджеттік бағдарламасы бойынша:

 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама-
ларымен толықтырылсын:

 «011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 4 «Туризм» кіші функциясында:
 мынадай мазмұндағы 023 бюджеттік бағдарламасы бар 810 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 

нақты секторы бөлімі
 023 Туризм объектілерін дамыту»;
 9 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру 

жөнiндегi өзге де қызметтер» кіші функциясында:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама-

ларымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар 747 бюджеттік бағдар-
ламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «747 Облыстың ақпарат жəне қоғамдық даму басқармасы
 001 Жергілікті деңгейде ішкі, жастар саясаты жəне діни қызмет 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 003 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 004, 005, 032, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 

113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125 жəне 126 
бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:

 «004 Ақпараттық жүйелер құру
 005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
 100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізу
 102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 103 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

 106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

 107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сарап-
тамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, 
оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

 109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

 114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму 
трансферттері

 115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

 116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

 117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

 118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

 121 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

 124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

 125 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

 126 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері»;

 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама-
ларымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар 748 бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «748 Облыстың мəдениет, тілдерді дамыту жəне архив ісі 
басқармасы

 001 Жергiлiктi деңгейде мəдениет, тілдерді дамыту жəне архив ісі 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 003, 004, 032, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 

109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125 жəне 
126 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:

 «003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 004 Ақпараттық жүйелер құру
 032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
 100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізу
 102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

(Жалғасы. Басы 22-бетте) 

(Жалғасы 24-бетте) 
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 103 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

 106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

 107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сарап-
тамаларын 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 транс-
ферттері

 115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

 116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мем-
лекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

 117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

 118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

 121 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

 124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

 125 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

 126 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері»;

 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдар-
ламаларымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар 752 бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «752 Облыстың қоғамдық даму басқармасы
 001 Жергілікті деңгейде қоғамдық даму саласында мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 003 жəне 004 бюджеттік бағдарламаларымен 

толықтырылсын:
 «003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 004 Ақпараттық жүйелер құру»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 005 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «005 Өңірде діни ахуалды зерделеу жəне талдау
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 006 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «006 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 032, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 113, 

114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125 жəне 126 бюджеттік 
бағдарламаларымен толықтырылсын:

 «032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары

 100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 
іс-шаралар өткізу

 102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 103 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

 106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

 107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сарап-
тамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, 
оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

 109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

 114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму 
трансферттері

 115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

 116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

 117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

 118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

 121 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

 124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

 125 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

 126 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 

өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері»;

 09 «Отын-энергетика кешенi жəне жер қойнауын пайдалану» 
функционалдық тобында:

 1 «Отын жəне энергетика» кіші функциясында:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама-

ларымен 019 бюджеттік бағдарламасы бар 810 бюджеттік бағдарлама-
лардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 
нақты секторы 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:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама-

ларымен 036 бюджеттік бағдарламасы бар 810 бюджеттік бағдарлама-
лардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 
нақты секторы 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:
 мынадай мазмұндағы 020 бюджеттік бағдарламасы бар 810 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 

нақты секторы бөлімі
 020 Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама-

ларымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар 811 бюджеттік бағдарлама-
лардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «811 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруа-
шылық, кəсіпкерлік жəне ветеринария бөлімі 

 001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы, қəсіпкерлік жəне ве-
теринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 002, 005, 006, 007, 009, 010, 011, 013, 014, 

032, 047, 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
 005 Алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың, жа-

нуарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
 006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 007 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс 

істеуін қамтамасыз ету
 009 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
 010 Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
 011 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды жəне жоюды 

ұйымдастыру
 013 Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветерина-

риялық іс-шараларды жүргізу
 014 Ауыл шаруашылығы жануарларын сəйкестендіру жөніндегі 

іс-шараларды өткізу
 032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
 047 Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп 

төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздан-
дырылған) жəне қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алы-
натын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

 100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 
іс-шаралар өткізу

 102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 103 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

 106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

 107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сарап-
тамаларын 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 транс-
ферттері

 115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

 116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

 117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

 118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

 121 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

 124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

 127 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң 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 са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін нысаналы 
даму трансферттері»;

 6 «Жер қатынастары» кіші функциясында:
 344 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сəулет, 

қала құрылысы жəне жер қатынастары басқармасы» бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:

 мынадай мазмұндағы 011 бюджеттік бағдарламасымен толық-
тырылсын:

 «011 Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар 
қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың шекара-
сын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру»;

 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарла-
маларымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар 749 бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «749 Облыстың қала құрылысын жəне жерді бақылау басқармасы 
 001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылау 

жəне жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 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, 125 жəне 
126 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 резерв есебінен 

іс-шаралар өткізу
 102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 103 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

 106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

 107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

 108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-эконо-
микалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сарап-
тамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, 
оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

 109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізу

 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

 114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму транс-
ферттері

 115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

 116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

 117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

 118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

 119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

 121 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

 123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе 
халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

 124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, 
экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық неме-
се халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

 125 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

 126 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің 
есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң са-
яси, экономикалық жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың 
өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері»;

 9 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны 
қорғау жəне жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер» 
кіші функциясында:

 мынадай мазмұндағы 035 бюджеттік бағдарламасы бар 326 
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «326 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кəсіпкерлік 
жəне инвестициялар басқармасы

 035 Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 
қалыптастыру»;

 мынадай мазмұндағы 013 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама-
ларымен 007 бюджеттік бағдарламасы бар 750 бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «750 Облыстың стратегия жəне экономикалық даму басқармасы
 007 Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер
 013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 035 бюджеттік бағдарламасымен толық-

тырылсын:
 «035 Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 

қалыптастыру»;
 мынадай мазмұндағы 038 бюджеттік бағдарламасы бар 810 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 

нақты секторы бөлімі
 038 Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау»;
 мынадай мазмұндағы 013 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама-

ларымен 008 бюджеттік бағдарламасы бар 811 бюджеттік бағдарлама-
лардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «811 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруа-
шылық, кəсіпкерлік жəне ветеринария бөлімі 

 008 Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 
бюджеттік кредиттер

 013 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 11 «Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі» 

функционалдық тобында:
 2 «Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі» кіші функци-

ясында:
 мынадай мазмұндағы 039 бюджеттік бағдарламасы бар 810 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 

нақты секторы бөлімі
 039 Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схе-

маларын, 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:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама-

ларымен 042 бюджеттік бағдарламасы бар 810 бюджеттік бағдарлама-
лардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 
нақты секторы бөлімі

 042 Көлік инфрақұрылымын дамыту
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 043 жəне 044 бюджеттік бағдарламаларымен 

толықтырылсын:
 «043 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
 044 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жəне елді-

мекендердің көшелерін күрделі жəне орташа жөндеу»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 051 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «051 Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 9 «Көлiк жəне коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер» 

кіші функциясында:
 мынадай мазмұндағы 045, 046 жəне 052 бюджеттік бағдарламалары 

бар 810 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 

нақты секторы бөлімі
 045 Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық 

жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
 046 Əлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы 

жəне ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын 
субсидиялау

 052 Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын 
құру»;

 13 «Басқалар» функционалдық тобында:
 1 «Экономикалық қызметтерді реттеу» кіші функциясында:
 204 «Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi» 
 026 «Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға 

жəрдемдесу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
 мынадай мазмұндағы 103 кіші бюджеттік бағдарламасымен 

толықтырылсын:
 «103 Қазақстанның салалық бəсекеге қабілеттілігін арттыру стра-

тегиясы»;
 3 «Кəсiпкерлiк қызметтi қолдау жəне бəсекелестікті қорғау» кіші 

функциясында:
 мынадай мазмұндағы 072 бюджеттік бағдарламасы бар 204 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
 «204 Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi 
 072 Қазақстанның салалық бəсекеге қабілеттілігін арттыру стра-

тегиясы»;
 278 «Облыстың кəсіпкерлік жəне сауда басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 051 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «051 «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»;
 мынадай мазмұндағы 005, 007, 008 жəне 009 бюджеттік бағдар-

лама лары бар 756 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен 
толықтырылсын:

 «756 Облыстың инвестиция жəне экспорт басқармасы
 005 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті қолдау
 007 Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға «Даму» 

кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру

 008 Кəсіпкерлік қызметті қолдау 
 009 Шағын жəне орта бизнесті қаржыландыру жəне ауыл 

тұрғындарына микро кредит беру үшін «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ-ның еншілес ұйымдарына кредит беру»;

 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 
бар 010 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:

 «010 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кредиттер бой-
ынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 011 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «011 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын жəне орта 
бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 012, 027 жəне 028 бюджеттік бағдарлама-

ларымен толықтырылсын:
 «012 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді 
сервистік қолдау

 027 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру

 028 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске 
асыру»;

 мынадай мазмұндағы 013 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 
бар 069 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:

 «069 Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кəсіпкерлікті 
дамытуға жəрдемдесуге кредит беру

 013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік 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»;
 809 «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:

 055 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

 мынадай  мазмұндағы  011 жəне  015 к іші  бюджетт ік 
бағдарламаларымен толықтырылсын:

 «011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарлама-

ларымен 055 бюджеттік бағдарламасы бар 810 бюджеттік бағдарлама-
лардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «810 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың 
нақты секторы бөлімі

 055 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамыту-
дың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфра-
құрылымды дамыту

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 015 жəне 016 бюджеттік бағдарламалары 

бар 811 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
 «811 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашы-

лық, кəсіпкерлік жəне ветеринария бөлімі 
 015 Кəсіпкерлік қызметті қолдау
 016 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті қолдау»;
 9 «Басқалар» кіші функциясында:
 261 «Облыстың білім басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың 

əкімшісі бойынша:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік бағдарламалары 

бар 079 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «079 «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»;
 268 «Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары 

басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
 084 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 

моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 
асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік 
бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

 «084 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 
шағын жəне моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды 
іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері»; 

 085 «Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 
асыру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда 
жазылсын:

 «085 Шағын жəне моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жо-
баларды іске асыру»; 

 271 «Облыстың құрылыс басқармасы» бюджеттік бағдарлама-
лардың əкімшісі бойынша:

 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік 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»;
 084 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 

моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға 
берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік бағдарлама-
сының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

 «084 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 
шағын жəне моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды 
іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері»;

 085 «Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 
асыру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда 
жазылсын:

 «085 Шағын жəне моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жо-
баларды іске асыру»;

 278 «Облыстың кəсіпкерлік жəне сауда басқармасы» бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісі бойынша:

 мынадай мазмұндағы 010 бюджеттік бағдарламасымен толық-
тырылсын:

 «010 Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 
шеңберінде іс-шаралар іске асыру»;

 279 «Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі 
бойынша:

 084 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 
моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға 
берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік бағдарла-
масының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

 «084 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 
шағын жəне моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды 
іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері»;

 085 «Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 
асыру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда 
жазылсын:

 «085 Шағын жəне моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жо-
баларды іске асыру»;

 283 «Облыстың жастар саясаты мəселелерi жөніндегі басқармасы» 
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:

 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік 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»;
 341 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс 

жəне тұрғын үй саясаты басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың 
əкімшісі бойынша:

 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бюджеттік 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 кіші бюджеттік бағдарлама-

ларымен 071 бюджеттік бағдарламасы бар 343 бюджеттік бағдарлама-
лардың əкімшісімен толықтырылсын:

 «343 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың отын-
энергетикалық кешені жəне коммуналдық шаруашылық басқармасы

 071 Қалалардың шетіндегі əлеуметтік жəне инженерлік инфра-
құрылымды дамыту

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 065 жəне 096 бюджеттік бағдарламалары 

бар 366 бюджеттік бағдарламалардың əкімшісімен толықтырылсын:
 «366 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік 

сатып алу басқармасы 
 065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-

месе ұлғайту 
 096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемле-

кеттік міндеттемелерді орындау»;
 458 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль 
жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:

 085 «Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 
асыру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда 
жазылсын:

 «085 Шағын жəне моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жо-
баларды іске асыру»;

 467 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі» 
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:

 085 «Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 
асыру» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда 
жазылсын:

(Жалғасы. Басы 22-23-беттерде) 

(Жалғасы бар) 


