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Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 30 қазандағы № 1159 Қаулысы 
(2015.05.02. берілген өзгерістермен) 

  
«Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын 

бекіту туралы және «Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 
наурыздағы № 957 Жарлығына толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 1 тамыздағы № 874 
Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасын индустриялық инновациялық дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін. 

2. Жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар мен ұйымдар (келісім бойынша): 
1) Іс-шаралар жоспарының уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін; 
2) Іс-шаралар жоспарының іске асырылуы туралы ақпаратты «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 

одан әрі жұмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 
Жарлығында белгіленген мерзімдерде және тәртіппен берсін. 

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігіне жүктелсін. 
4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 
  
  

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі  

  
К. Мәсімов 

  
Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 
2014 жылғы 30 қазандағы 
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бекітілген 
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іс-шаралар жоспары 
  

 
 

Атауы Аяқтау нысаны Орындауға 
жауаптылар 

Орындау мерзімі Қаржыландыру, көзделетін шығыстар (млн. теңге, жылдар) Ес  
(қарж  
көзі/  

2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 
Сома Қарж. 

көзі 
Сома Қарж. 

көзі 
Сома Қарж. 

көзі 
Сома Қарж. 

көзі 
Сома Қарж. 

көзі 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

1. Жалпы бөлім 
1.1. Индустриялық-инновациялық даму бойынша заң шығару қызметін жетілдіру 

 қстан 
бликасын 
әсіптік дамыту 

нде комиссия 
 туралы» 
еттің 2013 жылғы 

 лтоқсандағы № 
 қаулысына 
МБ-ге сәйкес 
цияларды 
ту бөлігінде 
стер мен 

қтырулар енгізу 

НҚА жобасы ИДМ 2015 жылғы I 
тоқсан 

                    талап  

 ативтік 
қтық базаға 
елестікті 
ейтін 
аларды, жаңа 
шылардың пайда 
ы мен бәсекелес 
ың дамуына 
лықтай әсер 

н тауар 
қтарына кіру 
гілерін анықтау 

ИДМ-ге ақпарат ҰЭМ 2015 жылғы IV 
тоқсан 

                    талап  
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 жою тұрғысынан 
деу жүргізу 

2. Өнеркәсіп салаларын дамыту 
2.1. Өңдеу өнеркәсібінің жалпы индикаторлары 

 ңдеу өнеркәсібін әртараптандыруды және бәсекеге қабілеттілігін арттыруды ынталандыру 
  

 индикаторлар*: 
 
 

Нысаналы көрсеткіштер Өлш. 
бірл. 

2012 
есеп 

2013 
күтілетін 

2012 жылға қатысты болжам 2012 жылмен салыс  
2019 жылы, 0%  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 дірілген өнім көлемі % 100,0 101,6 108,0 117,1 119,5 133,4 138,8 143,0 1,4 есе 
 алпы қосылған құн % 100 101,8 108,3 117,7 120,1 134,2 139,7 144,6 1,4 есе 
 ҚҚ бойынша еңбек өнімділігі % 100 100,8 105,5 113,2 114,4 127,1 132,4 137,0 1,4 есе 
 икізаттық емес (өңделген) экспорттың құндық көлемі % 100 93,1 91,5 106,3 107,8 90,5 100,8 109,2 1,1 есе 
 Ө энергия сыйымдылығы % 100 103 101 97 93 90 87 85 15%-ға 
 ұмыспен қамтылғандар саны мың 

адам 
543,5 548,0 557,8 563,9 569,3 572,9 572,3 572,6 29,2 мың адам  

 

2.2. Экономиканың басым секторлары 
2.2.1. Қара металлургия 

 ара металлургияны орнықты дамыту және оны әртараптандыру әрі оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдайлар жасау 
  

 индикаторлар: 
P/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. бірл. 2012 

есеп 
2013 

күтілетін 
2012 жылға қатысты болжам 2012 жылмен салыстырғанда 

2019 жылы, 0%-бен 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Жалпы қосылған құн % 100,0 89,6 107,5 120,2 120,6 125,2 125,2 128,4 1,3 есе 
2 Жұмыспен қамтылғандар саны мың адам 35,8 34,6 34,9 37,0 39,7 40,1 39,6 38,9 3,1 мың адамға 
3 Еңбек өнімділігі % 100 92,7 110,5 116,4 108,7 111,8 113,3 118,1 1,18 есе 
4 Шикізаттық емес (өңделген) экспорттың құндық көлемі % 100 69,3 68,1 91,1 93,1 98,2 99,8 103,7 1,04 есе 

                          
  

 көрсеткіштері: 
Р/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. бірл. Есеп 2012 жылға қатысты болжам 2012 жылмен салыстырғанда 

2019 жылы, %-бен 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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1 Өндірілген өнім көлемі* % 100 89,6 107,5 120,2 120,6 125,2 125,2 128,4 1,3 есе 
2 Тұтынудың жалпы көлеміндегі импорттың үлесі:   

  ыстықтай басылған өзектер мен темір шыбықтар, 
тоттанбайтын болаттан жасалған профильдер 

% 71,9 68,8 63,5 58,3 53,0 47,7 42,4 35 - 

  дәнекерленген профильдер және болаттан жасалған 
тығын конструкциялар, теміржолдарға арналған қара 
металдан жасалған бұйымдар 

% 100 100,0 92,9 85,7 78,6 71,4 64,3 50 - 

  түрлі диаметрдегі құбырлар, болаттан жасалған жіксіз 
қуыс профильдер 

% 80,0 87,1 86,7 86,2 85,8 85,4 85,0 77 - 

  үлкен және кіші диаметрлі құбырлар, құйылған 
шойыннан жасалған іші қуыс профильдер 

% 98,7 90,3 82,6 75,0 67,3 59,6 51,9 45 - 

  суықтай созу жолымен алынған сым % 81,5 77,2 71,0 64,8 58,6 52,3 46,1 38 - 
 

1-міндет. Жұмыс істеп тұрған өндірістер мен инвестициялық жобаларды қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету 
1.1. Қуаты жылына 1,8 млн. тонна металданған өнім өндіру бойынша инфрақұрылымдық жобаны іске асыру үшін (брикеттелген темір) 

  ұбырында газ 
у станцияларын, 
дығы 11 км 
н жабдықтау 
ерін салу 

пайдалануға беру 
актісі 

ИДМ, Қостанай 
облысының 

әкімдігі 

2017 жылғы III 
тоқсан 

                     

  және байланыс 
тілерінің 

лысы: «Темір-
» станциясы мен 

ркәсіптік» 
иясы арасында 

дығы 5 км 
стыру жолы; 
ныстағы 

ықты «Темір-
» станциясына 
 кеңейту; 
дығы 7,5 км, ені 

  кірме асфальтті 
обиль жолының 

пайдалануға беру 
актісі 

ИДМ, Қостанай 
облысының 

әкімдігі 

2017 жылғы III 
тоқсан 
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лысы 
 0 кВ қосалқы 

иясының 
лысы; 
ныстағы АТҚ-

 В ҚС қосымша 
 шық орнатумен 

ту; 
 20 кВ электр 
 желілерінің 
дығы 45 км екі 
ғының 

лысы 

пайдалануға беру 
актісі 

ИДМ, Қостанай 
облысының 

әкімдігі 

2017 жылғы III 
тоқсан 

                     

 умен жабдықтау 
тілерінің табиғи 
н жұмыс істейтін 
дықтың, жалпы 
дығы 2,5 км жылу 
ерінің құрылысы 

пайдалануға беру 
актісі 

ИДМ, Қостанай 
облысының 

әкімдігі 

2017 жылғы III 
тоқсан 

                     

 н жабдықтаудың 
қы желілері мен 
лыстарының: 

 суын 
лдайтын сорғы 
иясының; ауыз 

 йындау 
иясының; 

қы желілер мен 
лыстардың 
дығы 14 км екі 
рдың құрылысы 

пайдалануға беру 
актісі 

ИДМ, Қостанай 
облысының 

әкімдігі 

2017 жылғы III 
тоқсан 

                     

 дендіру 
тілерінің: 
ту 
лыстарының, 

пайдалануға беру 
актісі 

ИДМ, Қостанай 
облысының 

әкімдігі 

2017 жылғы III 
тоқсан 
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дығы 3 км 
дендіру 
ерінің құрылысы 

 дығы 9 км 
ный - Қашар - 
ровка» 
обиль жолының 
есін Оңтүстік 
бай карьерін 
 аймағынан 
ру (жаңа 
лыс) 

ИДМ-ге ақпарат Қостанай 
облысының 

әкімдігі 

2016 жылғы I 
тоқсан 

                     

 стік Сарыбай 
рін игеру 
ынан жоғары 
мды жерүсті газ 
рының Рудный 
ынан 
икалық кешенге 
гі учаскесін 
ру 

ИДМ-ге ақпарат Қостанай 
облысының 

әкімдігі 

2016 жылғы I 
тоқсан 

                     

 л теміржол 
ын дамыту 

мемлекеттік қабылдау 
комиссиясының актісі 

ИДМ 2015 жылғы III 
тоқсан 

                     

1.2. Ферроқорытпа өндірісін дамытудың инфрақұрылымдық жобаларын іске асыру үшін 
 у қабілетін 

ру үшін Ақтөбе 
оқорытпа зауыты 

 орабы арқылы 
 өпірін салу 

пайдалануға беру 
актісі 

Ақтөбе 
облысының 

әкімдігі 

2015 жылғы III 
тоқсан 

                     

 шке станциясын 
струкциялау 

пайдалануға беру 
актісі 

Ақтөбе 
облысының 

әкімдігі, «ҚТЖ» 
ҰК» (келісім 

бойынша) 

2016 жылғы I 
тоқсан 

                     

2-міндет. Саланы орта техникалық буынның білікті еңбек ресурстарымен қамтамасыз ету 
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 адай 
ндықтар мен 
іліктер бойынша 

тік стандарттар 
еу: 
рометаллургия 
атшысы», 

ылтқыштар 
атшысы», 
ғыш», «Отқа 
деуші», 
ытушы», 

ерлеуші», 
таушы», «Газбен 
ші», «Щихташы», 
ылтыршы», 
вейерлер 
нисі» және 
лар 

бұйрық ИДМ, БҒМ, 
ДСӘДМ, ҰКП 

(келісім 
бойынша) 

2015 жылғы I 
тоқсан 

                    талап  

 адай 
ндықтар мен 
іліктер бойынша 

к оқу 
арларын әзірлеу: 
рометаллургия 
атшысы», 

ылтқыштар 
атшысы», 
ғыш», «Отқа 
деуші», 
ытушы», 

ерлеуші», 
таушы», «Газбен 
ші», «Щихташы», 
ылтыршы», 

бұйрық БҒМ 2016 жылғы II 
тоқсан 

                    талап  
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вейерлер 
нисі» және 
лар 

 р кәсіпорындары 
 саланың 
сшы 

ндықтарына 
тілігін айқындау 

сыныптауышты 
жаңарту 

ДСӘДМ 
(жинақтау), 
БҒМ, ИДМ, 

ҰКП (келісім 
бойынша) 

2015 жылғы II 
тоқсан 

                    талап  

3-міндет. Салалық институттардың материалдық-техникалық және тәжірибелік-өнеркәсіптік базасын жаңғырту 
  үшін салалық 

 технологиялар 
ығын, оның 
е 
ллографиялық 
 металтану 
қтары және болат 
ерін 
фикаттау 

ндегі орталық 
фикаттау 
анасын құру 

пайдалануға беру 
актісі 

ИДМ 2019 жылғы IV 
тоқсан 

                    со   
«Сала   

деге   
көрсет  
ның 2   

16 м  
қорыт  

с  

 қ зертханасының 
нін өрт 
сіздігі мен 
ттық қорғанысты 
масыз ететін 
ермен кеңейту 

өрт қауіпсіздігі мен 
азаматтық қорғанысты 

қамтамасыз ететін 
өнімдерге 

сертификаттық 
сынақтар өткізу 

ІІМ 2015-2017 жылдар                     со   
«Сала   

деге   
көрсет  
ның 2   

16 м  
қорыт  

с  
 лғыш 

иалдардың 
қ зертханасын 
 

жарылғыш заттарға 
сертификаттық 

сынақтар 

ІІМ, ИДМ 2016-2017 жылдар                     со   
«Сала   

деге   
көрсет  
ның 2   

16 м  
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қорыт  
с  

 икалық реттеу, 
логия және 

джмент жүйелері 
ында 
еткерлер 
ндау және 
ың біліктілігін 
ру 

куәліктер, 
сертификаттар 

ИДМ 25 қаңтар, жыл 
сайын 

5,487 РБ 5,487 РБ 5,487 РБ 9,139 РБ 9,778 РБ РБК   
жы   
ш  

қорыт  
с  

 қаралық және 
ік стандарттау 
дарының 
арттау жөніндегі 
калық 

теттерінің 
ыстарына қатысу 
 сарапшы 
ерді тарту 

отырыстар 
хаттамалары 

ИДМ 25 қаңтар, 25 
шілде жыл сайын 

8,316 РБ 8,898 РБ 9,523 РБ 10,19 РБ 10,903 РБ РБК   
жы   

мам  
қорыт  

с  

т. Өнімнің сапасын арттыруға, еңбек өнімділігін ұлғайтуға және өнімнің энергияны көп қажет етуін төмендетуге бағытталған инновацияларды енгізуді ынталандыру бо  
жағдайлар жасау 

  көміртекті 
иалдар - металл 

нийін ала 
ып, көмір өңдеу 
ісін құру 

пайдалануға беру 
актісі 

ИДМ 2019 жылғы IV 
тоқсан 

                     

 а солтүстікте 
рылатын мұнай-

 ақсатындағы 
рларға арналған 
тігі Х80 сыныпты 
 алу 
логиясын 
іске енгізу 

технологияны енгізу 
актісі, орындалған 

жұмыстар бойынша 
есеп 

ИДМ 2015 жылғы IV 
тоқсан 

                     

  балқыту технологияны енгізу ИДМ, 2017 жылғы III                      
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ісінің 
гендік 

ықтарынан темір 
лингі 
логиясын 
іске енгізу 

актісі, орындалған 
жұмыстар бойынша 

есеп 

«МШКӨҰО» 
РМК 

тоқсан 

  байытылатын 
ртемірлі рудадан 
лық 
нтраттар алу 
логияларын 

у 

технологияны енгізу 
актісі, орындалған 

жұмыстар бойынша 
есеп 

ИДМ, 
«МШКӨҰО» 

РМК 

2019 жылғы IV 
тоқсан 

                     

 ль-кобальт бар 
л өнімдерін 
ентраттар, 
н және т.б.) ала 

ып, 
ылданған 
ь-кобальт 
арын өңдеу 
логияларын 

у 

технологияны енгізу 
актісі, орындалған 

жұмыстар бойынша 
есеп 

ИДМ, 
«МШКӨҰО» 

РМК 

2019 жылғы IV 
тоқсан 

                     

 ентраттар, 
н және 

мында марганец 
 еталл өнімдерін 
 тырып, темір-

нец рудаларын 
 
логияларын 

у 

технологияны енгізу 
актісі, орындалған 

жұмыстар бойынша 
есеп 

ИДМ, 
«МШКӨҰО» 

РМК 

2019 жылғы IV 
тоқсан 

                     

 ты қосындылау 
 түрлендіру үшін 
ий, бор және 

 бар 

технологияны енгізу 
актісі, орындалған 

жұмыстар бойынша 
есеп 

ИДМ, 
«МШКӨҰО» 

РМК 

2019 жылғы IV 
тоқсан 
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уралардың жаңа 
рін және оларды 

 ехнологияларын 
у 

 ндік емес 
стер үшін 
ны ұзын 
ден көміртекті 

ына 
ргіштердің жаңа 
рі мен оларды 

 ехнологияларын 
у 

технологияны енгізу 
актісі, орындалған 

жұмыстар бойынша 
есеп 

ИДМ, 
«МШКӨҰО» 

РМК 

2019 жылғы IV 
тоқсан 

                     

 йы болатты 
інен бекитін, 
ққа төзімді, 
зияға төзімді 

 басқа) қорыту 
 оларды 
икалық және 
икалық қорыту 
логияларын 

у 

технологияны енгізу 
актісі, орындалған 

жұмыстар бойынша 
есеп 

ИДМ, 
«МШКӨҰО» 

РМК 

2019 жылғы IV 
тоқсан 

                     

 ллургиялық 
аттар мен 
стер үшін жаңа 

ның жоғары 
ратуралы 
иалдарын енгізу 

технологияны енгізу 
актісі, орындалған 

жұмыстар бойынша 
есеп 

ИДМ, 
«МШКӨҰО» 

РМК 

2019 жылғы IV 
тоқсан 

                     

 ен және 
лургиялық 
істерді 
аттандыру үшін 
тар мен 
рламалық 

технологияны енгізу 
актісі, орындалған 

жұмыстар бойынша 
есеп 

ИДМ, 
«МШКӨҰО» 

РМК 

2019 жылғы IV 
тоқсан 
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масыз етудің 
 түрлерін енгізу 

  
логиялардың 
ибелік-
әсіптік 

қтарын жүргізу, 
ілген өнімді 
фикаттау және 
арттау 

сынақтар актілері ИДМ 2015-2019 жылдар                      

5-міндет. Әртараптандыру мен жаңғырту арқылы бәсекеге қабілеттілікті арттыру 
6-міндет. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың қуатын арттыру және қосылған құны жоғары бәсекеге қабілетті жаңа өндірістерді құру 

7-міндет. Отандық бәсекеге қабілетті өндірісті дамыту есебінен металл өнімдерінің импорты көлемін қысқарту 
2.2.2. Түсті металлургия 

 залық металдарды өндіру көлемдерін ұлғайту, олардан жасалатын бұйымдарды шығару өндірістерін дамыту және құру 
  

 индикаторлар: 
Р/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. бірл. 2012 есеп 2013 

күтілетін 
2012 жылға қатысты болжам 2012 жылмен 

салыстырғанда 
2019 жылы, 0%-

бен 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Жалпы қосылған құн % 100,0 98,8 98,8 117,1 117,4 120,7 122,4 127,1 1,3 есе 
2 Еңбек өнімділігі % 100 111,3 111,2 130,0 125,4 131,4 135,2 140,8 1,4 есе 
3 Шикізаттық емес (өңделген) 

экспорттың құндық көлемі 
% 100 81,9 80,7 98,0 99,2 105,3 108,7 114,4 1,1 есе 

  
 көрсеткіштері: 

Р/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. бірл. Есеп 2012 жылға қатысты болжам 2012 жылмен 
салыстырғанда 
2019 жылы, 0%-

бен 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Өндірілген өнім көлемі % 100,0 98,8 98,8 117,1 117,4 120,7 122,4 127,1 1,3 есе 
 

1-міндет. Жұмыс істеп тұрған өндірістер мен инвестициялық жобаларды қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету 
1.1. Титан және полиметалл кіші саласын дамыту бойынша инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру үшін 
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  м + 1200 м-ден 3 
қ станциясын 
те отырып, 
уново 
иясынан зауыт 

ына дейін 
жол кіреберіс 
арын 
струкциялау 

пайдалануға беру 
актісі 

Шығыс 
Қазақстан 

облысының 
әкімдігі 

2015 жылғы IV 
тоқсан 

                    «Биз   
карт   
іске  

кө  
қ  

ше  

1.2. Ферроникель өндірісі жөніндегі инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру үшін 
 трмен жабдықтау 

тілерінің 
лысы: 
ностаевская» ҚС 
0-10 кВ; АТҚ-

 В-ҚС 220/110/10 
 № 51»; «Шаған» 

110 кВ - 
0/10 кВ; 

ностаевская» - 
 1»; біртізбекті 
 10 кВ; 
ностаевская» - 
ан» біртізбекті 

 10 кВ 

пайдалануға беру 
актісі 

Шығыс 
Қазақстан 

облысының 
әкімдігі 

2016 жылғы IV 
тоқсан 

                    «Биз   
карт   
іске  

кө  
қ  

ше  

2-міндет. Еңбек өнімділігі мен ресурс тиімділігін ұлғайту арқылы өндіріс тиімділігін арттыру үшін саланың жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарын жаңғырту 
2.1-міндет. Саланы ортатехникалық буынның білікті еңбек ресурстарымен қамтамасыз ету 

 адай 
ндықтар мен 
іліктер бойынша 

тік стандарттар 
еу: 
рометаллургия 
атшысы», 

ылтқыштар 

бұйрық ИДМ, БҒМ, 
ДСӘДМ, ҰКП 

(келісім 
бойынша) 

2015 жылғы I 
тоқсан 

                    талап  
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атшысы», 
ғыш», «Отқа 
деуші», 
ытушы», 

ерлеуші», 
таушы», «Газбен 
ші», «Шихташы», 
ылтыршы», 
вейерлер 
нисі» және 
лар 

 адай 
ндықтар мен 
іліктер бойынша 

к оқу 
арларын әзірлеу: 
рометаллургия 
атшысы», 

ылтқыштар 
атшысы», 
ғыш», «Отқа 
деуші», 
ытушы», 

ерлеуші», 
таушы», «Газбен 
ші», «Шихташы», 
ылтыршы», 
вейерлер 
нисі» және 
лар 

бұйрық БҒМ 2016 жылғы II 
тоқсан 

                    талап  

 р кәсіпорындары 
 саланың 
сшы 

ндықтарына 
тілігін айқындау 

сыныптауышты 
жаңарту 

ДСӘДМ 
(жинақтау), 

БҒМ, 
Энергетикамині, 

ҰКП (келісім 

2015 жылғы II 
тоқсан 

                    талап  



Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ» 
Документ: ҚР ҮКІМЕТІНІҢ 2014.30.10 № 1159 ҚАУЛЫСЫ 

Дата: 26.02.2016 15:49:08 

15 

бойынша) 
3-міндет. Кенді кешенді қайта өңдеу үшін инновацияларды енгізуді ынталандыруға жағдайлар жасау 

3.1-міндет. Салалық институттардың материалдық-техникалық және тәжірибелік-өнеркәсіптік базасын жаңғырту 
 икалық реттеу, 

логия және 
джмент жүйелері 
ында 
еткерлер 
ндау және 
ың біліктілігін 
ру 

куәліктер, 
сертификаттар 

ИДМ 25 қаңтар, жыл 
сайын 

5,487 РБ 5,487 РБ 5,487 РБ 9,139 РБ 9,778 РБ РБК   
жы   
ш  

қорыт  
с  

 қаралық және 
ік стандарттау 
дарының 
арттау жөніндегі 
калық 

теттерінің 
ыстарына қатысу 
 сарапшы 
ерді тарту 

отырыстар 
хаттамалары 

ИДМ 25 қаңтар, 
25 шілде жыл 

сайын 

20,027 РБ 21,429 РБ 22,929 РБ 24,534 РБ 26,251 РБ РБК   
жы   
мам  

қорыт  
с  

 мдық 
нтраттар алып 

 оларды 
лургиялық өңдей 

ып, қиын 
тылатын 
металдарды 
ту 
логияларын 

у 

технологияны енгізу 
актісі, орындалған 

жұмыстар бойынша 
есеп 

ИДМ 2019 жылғы IV 
тоқсан 

                     

 мында алтын бар 
ді кенді байыту 
 өңдеу 
логияларын 

у (40 млн. 

технологияны енгізу 
актісі, орындалған 

жұмыстар бойынша 
есеп 

ИДМ 2019 жылғы IV 
тоқсан 
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ден астам) 
 рсыз, 

ициялық емес 
ралды шикізатты, 
гендік 

ралды түзілімдер 
 ндірістер 
ықтарын өңдеу 
ндегі 
металлургия 
логиясын енгізу 

технологияны енгізу 
актісі, орындалған 

жұмыстар бойынша 
есеп 

ИДМ 2019 жылғы IV 
тоқсан 

                     

 ралды және 
гендік шикізатты 

нді өңдеу кезінде 
е СМ және СЖМ 

 ехнологияларын 
у 

технологияны енгізу 
актісі, орындалған 

жұмыстар бойынша 
есеп 

ИДМ 2019 жылғы IV 
тоқсан 

                     

4-міндет. Жұмыс істеп тұрған өндірісті кеңейту және сабақтас секторлар үшін базалық металдардан жаңа өнімдер шығаруды игеру 
5-міндет. Отандық бәсекеге қабілетті өндірісті дамыту есебінен металл өнімі импортының көлемін қысқарту 

6-міндет. Ішкі нарықтағы сұранысты ынталандыру 
7-міндет. Шикізаттық емес тауарларды өткізу және қосылған құнның жаһандық тізбектеріне (бұдан әрі - ҚҚТ) қатысу үшін нарықтарды кеңейту 

2.2.3. Мұнай өңдеу 
 шкі нарықты мұнай өңдеудің сапалы отандық өнімдерімен қамтамасыз ету, сондай-ақ макроөңір елдеріне экспортты дамыту мақсатында Қазақстанның ресурстық әлеуе  
 ке асыру 

  
 индикаторлар: 

Р/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. бірл. 2012 есеп 2013 
күтілетін 

2012 жылға қатысты болжам 2012 жылмен 
салыстырғанда 
2019 жылы, 0%-

бен 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Жалпы қосылған құн % 100 101,4 103,0 103,1 103,2 159,8 160,0 160,1 1,6 есе 
2 Еңбек өнімділігі % 100 99,3 128,8 152,1 149,6 231,3 231,2 231,2 2,3 есе 

  
 рсеткіштері: 
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Р/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. бірл. Есеп 2012 жылға қатысты болжам 2012 жылмен 
салыстырғанда 
2019 жылы, 0%-

бен 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Өндірілген өнім көлемі % 100 101,4 103 103,1 103,2 159,8 160,0 160,1 1,6 есе 
2 Заттай мәндегі мұнай өңдеу көлемі млн. тонна 14,1 14,3 15,4 15,4 15,4 18,5 18,5 18,5 1,3 есе 

 

1-міндет. Ішкі нарықты сапалы мұнай өнімдерімен толық қамтамасыз ету 
  хникалық 

менттеріне 
с келетін мұнай 
ерінің өндірісін 

торингтеу 

ИДМ-ге ақпарат Энергетикамині 2017 жылғы I 
тоқсан 

                    талап  

2-міндет. Мұнай өңдеу саласын шикізаттың тұрақты жеткізілімдерімен қамтамасыз ету 
3-міндет. Мұнай өңдеу саласы қызметінің тиімділігін арттыру 

 икалық реттеу, 
логия және 

джмент жүйелері 
ында 
еткерлерді 
ндау және 
ілігін арттыру 

 дегенде 90 
н) 

куәліктер, 
сертификаттар 

ИДМ 25 қаңтар, жыл 
сайын 

5,487 РБ 5,487 РБ 5,487 РБ 9,139 РБ 9,778 РБ РБК   
жы   
ш  

қорыт  
с  

 қаралық және 
ік стандарттау 
дарының 
арттау жөніндегі 
калық 

теттерінің 
ыстарына қатысу 
 сарапшы 
ерді тарту 

отырыс хаттамалары ИДМ 25 қаңтар, 
25 шілде жыл 

сайын 

2,546 РБ 2,724 РБ 2,914 РБ 3,118 РБ 3,336 РБ РБК   
жы   

мам  
қорыт  

с  

4-міндет. Қазақстандық өнімнің макроөңір нарықтарына шығуы 
  ӨЗ ИДМ-ге ақпарат Энергетикамині 2016 жылғы IV                     талап  
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струкциялау мен 
ыртуды 
никалық аяқтау 

тоқсан 

2.2.4. Мұнай-газ химиясы 
 Қазақстанның қолданыстағы ресурстық әлеуетін іске асыру және қолайлы нарықтық конъюнктура есебінен мұнай-газ химиясын дамыту 

  
 индикаторлар: 

Р/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. бірл. 2012 
есеп 

2013 
күтілетін 

2012 жылға қатысты болжам 2012 жылмен 
салыстырғанда 2019 

жылы, 0%-бен 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Жалпы қосылған құн % 100 95,2 102,1 110,8 110,6 447,5 1360,9 1909,7 19,1 есе 
2 Жұмыспен қамтылғандар саны мың адам 1,2 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,4 3,8 2,6 мың адам 
3 Еңбек өнімділігі % 100 56,1 60,2 65,4 52,4 175,7 471,8 600,8 6 есе 
4 Шикізаттық емес (өңделген) экспорттың 

құндық көлемі 
  100 86,6 117,9 152,4 162,8 401,3 2712,5 4096,6 41 есе 

  
 көрсеткіштері: 

Р/с 
№ 

Нысаналы көрсеткіштер Өлш. 
бірл. 

Есеп 2012 жылға қатысты болжам 2012 жылмен 
салыстырғанда 2019 

жылы, 0%-бен 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Өндірілген өнім көлемі % 100 95,2 102,1 110,8 110,6 447,5 136,9 1909,7 19,1 есе 
2 Ірі өндірушілердің заттай көріністе 

өндірілген өнімдерінің көлемі 
мың 

тонна 
24,9 20,2 25,4 30,0 35,0 130,0 250,0 300,0 12 есе 

 

1-міндет. Базалық өнім өндірісі бойынша жобаларды бәсекелестік негізде қажетті шикізатпен қамтамасыз ету 
 пропилен, 

тилен, бутадиен 
ісі бойынша 
тициялық 

лар үшін 
зілетін 
аттың бағасын 

птастыру 
есін реттеу 

ИДМ-ге ақпарат, шарт Энергетикамині, 
«ОХК» ЖШС 
«Бутадиен» 

ЖШС, «KLPE» 
ЖШС, «KРІ» 

ЖШС (келісім 
бойынша) 

2015 жыл                     талап  

2-міндет. Шикізаттық емес тауарларды сату үшін нарықтарды кеңейту 
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  мұнай-химия 
істерінің 
лысы: 
мерлік өнім 
ісі; 
лдастырылған 
имия кешені (I-
 

лдастырылған 
имия кешені (II-
 

ИДМ-ге ақпарат, 
пайдалануға беру 

актісі 

Энергетикамині, 
«Самұрық-

Қазына» ҰӘҚ» 
АҚ (келісім 
бойынша) 

2015-2019 жылдар                     респ  
және  
бюд  

кө  
қараж   

3-міндет. «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» АЭА аумағында инфрақұрылымды және қуаттарды дамытуды қаржылық қамтамасыз ету 
4-міндет. «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» АЭА аумағындағы жобаларды қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету 

 ау облысындағы 
тық 
триялық мұнай-

я технопаркі» 
ы экономикалық 
ының 
ақұрылымы мен 
тарының 
ауларын салуға 
лау-сметалық 
ттаманы әзірлеу 

бұйрық Энергетикамині, 
Атырау 

облысының 
әкімдігі 

2015 жылғы IV 
тоқсан 

574,0 
млн. 

РБ                 «20  
жы  
ар  

респ  
бюдж   

2013   
желто   

148-V   

 тық 
триялық мұнай-

я технопаркі» 
 арнайы 
микалық 
ының 
ақұрылымдары 

 умақтарының 
ауларын салуға 
лау-сметалық 
ттаманы әзірлеу 

мемлекеттік комиссия 
актісі 

Энергетикамині 2016-2019 жылдар                     респ  
және  
бюд  

кө  
қараж   
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5-міндет. Мұнай-газ химиясы секторында біліктілігі жоғары қажетті кадрлармен қамтамасыз ету 
 й-газ химиясы 

рында болашақ 
лар үшін кадрлар 
ау бойынша 
ық ЖОО-мен 
рандумдар 
у 

меморандумдар БҒМ, 
«Самұрық-

Қазына» ҰӘҚ» 
АҚ (келісім 
бойынша), 

«ОХК» ЖШС 
(келісім 

бойынша) 

2015 жылғы IV 
тоқсан 

                    талап  

  кәсіпорындары 
 саланың 
сшы 

ндықтарына 
тілігін айқындау 

сыныптауышты 
жаңарту 

ДСӘДМ, БҒМ, 
Энергетикамині, 

ҰКП (келісім 
бойынша) 

2015 жылғы II 
тоқсан 

                    талап  

 икалық реттеу, 
логия және 

джмент жүйелері 
ындағы 
еткерлерді 
ау және 
ілігін арттыру 

куәліктер, 
сертификаттар 

ИДМ 25 қаңтар, жыл 
сайын 

5,487 РБ 5,487 РБ 5,487 РБ 9,139 РБ 9,777 РБ РБК   
жы   
ш  

қорыт  
с  

 қаралық және 
ік стандарттау 
дарының 
арттау жөніндегі 
калық 

теттерінің 
ыстарына қатысу 
 сарапшы 
ерді тарту 

отырыс хаттамалары ИДМ 25 қаңтар, 25 
шілде жыл сайын 

9,165 РБ 9,807 РБ 10,493 РБ 11,228 РБ 12,014 РБ РБК   
жы   

мам  
қорыт  

с  

2.2.5. Тамақ өнімдерінің өндірісі 
 Қазақстан Республикасының тамақ өнеркәсібі субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдайлар жасау 

  
 индикаторлар: 
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Р/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. 
бірл. 

2012 есеп 2013 күтілетін 2012 жылға қатысты болжам 2012 жылмен 
салыстырғанда 2019 

жылы, 0%-бен 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Жалпы қосылған құн % 100 105,0 108,0 111,0 113,0 114,0 115,0 116,0 1,2 есе 
2 Жұмыспен қамтылғандар саны мың 

адам 
53,2 52,4 54,2 54,6 55,6 55,6 55,6 55,5 2,4 мың адам 

3 Еңбек өнімділігі % 100 105,0 106,0 108,0 108,0 109,0 110,0 111,0 1,1 есе 
4 Шикізаттық емес (өңделген) 

экспорттың құндық көлемі 
% 100 95,8 86,0 93,0 100,0 106,0 111,0 117,0 1,2 есе 

  
 көрсеткіштері: 

Р/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. 
бірл. 

Есеп 2012 жылға қатысты болжам 2012 жылмен 
салыстырғанда 2019 

жылы, 0%-бен 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Өндірілген өнім көлемі % 100 105,0 108,0 111,0 113,0 114,0 115,0 116,0 1,2 есе 
2 Ет пен ет өнімдерін өндіруден экспорт 

үлесі* 
% 98,0 99,0 101,1 102,3 104,6 107,1 109,9 98,0 1,1 есе 

3 Тұтыну көлеміндегі қант % 61 23,5 27,4 28,2 29,0 29,8 30,5 31,1 30%-ға 
 

1-міндет. Ауылшаруашылық өнімдерін қайта өңдейтін кәсіпорындар үшін ауылшаруашылық шикізатының қолжетімдігін арттыру 
 шаруашылық 

ушілерін және 
шаруашылық 
шілерін ҚҚС 

нша 
діктерді жою 
йында 
диялау бойынша 

ыстар әзірлеу 

ИДМ-ге ұсыныстар АШМ, ҰЭМ, 
Қаржымині, 
ҰКП(келісім 

бойынша) 

2015 жылғы I 
тоқсан 

                    талап  

  на дайын өнімді 
уге жұмсалатын 
ндарды 
диялау бойынша 

ыстар әзірлеу 

ИДМ-ге ақпарат АШМ, 
облыстардың, 
Астана және 

Алматы 
қалаларының 
әкімдіктері, 

2015 жылғы I 
тоқсан 

                    талап  
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ҰКП (келісім 
бойынша) 

  өндірушілерден 
 шаруашылығы 

 азықты сатып 
ы субсидиялау 
нша ұсыныстар 
еу 

ИДМ-ге ақпарат АШМ 2015 жылғы I 
тоқсан 

                    талап  

 у 
орындарына ұзақ 
мді кредит беру 

кредит беру шарттары АШМ, «ҰБХ» 
АҚ, «Қазагро» 

(келісім 
бойынша) 

2015 жылғы I 
тоқсан 

                     

 -түлік 
әсібінің ірі 

орындарын 
ту үшін тікелей 
тициялар қорын 

 бойынша 
ыстар әзірлеу 

ИДМ-ге ұсыныстар АШМ, ҰЭМ, 
Қаржымині, 
«ҰБХ» АҚ, 
«Қазагро» 
(келісім 

бойынша), 
«Самұрық-

Қазына» АҚ 
(келісім 

бойынша), ҰКП 
(келісім 

бойынша) 

2015 жылғы I 
тоқсан 

                    талап  

 стициялық 
мдар кезінде 
түлік және өңдеу 
әсібі 

орындары 
ен шығындарды 
диялау бойынша 

ыстар әзірлеу 

ИДМ-ге ұсыныстар АШМ 2015 жылғы I 
тоқсан 

                    талап  

 -түлік және 
 өнеркәсібінің 

орындарына 

кредит беру шарттары АШМ 2015 жылғы I 
тоқсан 
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і және айналым 
жатын 
қтыруға берілген 
ттер мен лизинг 

нша сыйақы 
ерлемесін өтеу 

 -түлік және 
 өнеркәсібі 

орындарының 
ы институттары 
ндағы 
леріне кепілдік 

 және сақтандыру 
ларын іске асыру 
нде ұсыныстар 
еу 

ИДМ-ге ақпарат АШМ 2015 жылғы I 
тоқсан 

                     

2-міндет. Ауылшаруашылық өнімдерін қайта өңдейтін кәсіпорындар үшін қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімдігін арттыру 
 Саладағы өндірістің инфрақұрылымдық шығасыларын (коммуналдық, көліктік көрсетілетін қызметтер, ыдысқа және қаптамаға жұмсалатын шығындар және басқала   

ішінде МЖӘ тетігі есебінен азайту 
 а, затбелгілер 

 қақпақтар 
ақшалар) 

йтын жұмыс істеп 
н өндіруші 
орындар және 
тай алғанда 
трия үшін 
лы жағдайлар 

у мәселесі 
нша дөңгелек 
 өткізу 

хаттамалар ИДМ, 
облыстардың, 
Астана және 

Алматы 
қалаларының 
әкімдіктері 

2015 жылғы IV 
тоқсан 

                    талап  

 -түлік 
әсібінің 

орындары үшін 
ті қаптау-орау 

хаттамалар ИДМ, 
облыстардың, 
Астана және 

Алматы 

2015 жылғы IV 
тоқсан 

                    талап  



Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ» 
Документ: ҚР ҮКІМЕТІНІҢ 2014.30.10 № 1159 ҚАУЛЫСЫ 

Дата: 26.02.2016 15:49:08 

24 

 қосалқы 
иалдар өндірісі 
нша жаңа 
ер ашу мәселесі 
нша дөңгелек 
 өткізу 

қалаларының 
әкімдіктері 

4-міндет. Отандық азық-түлік тауарларын өткізуді кеңейту үшін жағдай жасау 
 науи форматтағы 

 алаңдарын 
ту және оларға 

 еткізу үшін 
й жасау 

пайдалануға беру 
актісі 

ҰЭМ, АШМ, 
Қаржымині, 

ҰКП (келісім 
бойынша) 

2015-2019 жылдар                     респ  
және  
бюд  

кө  
қараж   

 шаруашылық 
атын өңдеу 
ерін тауарлық 
алар арқылы 
уді іске қосу 

шарттар АШМ 
(жинақтау), 
ҰЭМ, ҰКП 

(келісім 
бойынша) 

2015 жылғы II 
тоқсан 

                    талап  

  және сыртқы 
қтарда азық-түлік 
ларының 
стандық ұлттық 
терін ілгерілету 

ИДМ-ге ақпарат АШМ, ҰКП 
(келісім 

бойынша), 
«KazNex Invest» 
АҚ, «NadLoc» 

АҚ (келісім 
бойынша) 

2015-2019 жылдар                     талап  

 дық азық-түлік 
ларының экспорт 

мін ұлғайту үшін 
ті негізгі көлік 
тары бойынша 

ра маңындағы 
тарда 

ндандырылған 
тика 
ықтары желісін 

 

пайдалануға беру 
актісі 

ИДМ, АШМ, 
ҰЭМ, «ҰБХ» 
АҚ, «Қазагро» 

(келісім 
бойынша), 

облыс, Астана 
және Алматы 
қалаларының 
әкімдіктері 

2015 жылғы I 
тоқсан 

                    респ  
және  
бюд  

кө  
қараж   
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5-міндет. Тамақ өнімдерін тұтыну мәдениетін дамыту 
 стандық 

нушыларды 
ық тамақ 
еріне қайта 
рлауға 
талған 
ағдарламалардың 
ляциясын 
дастыру 

телебағдарламалардың 
трансляциясы 

ИДМ, АШМ, 
облыстардың, 
Астана және 

Алматы 
қалаларының 
әкімдіктері 

2015 жылғы II 
тоқсан 

                    талап  

 та 
нушылардың 
қтарын қорғау 
ындағы 
ықтық бақылау» 
асихат 
рламасын 
уді ұйымдастыру 

бағдарлама ҰЭМ, 
облыстардың, 
Астана және 

Алматы 
қалаларының 
әкімдіктері 

2015 жылғы II 
тоқсан 

                    талап  

 п алушыларды 
дық қабылдау 

елерінің бар 
ігі туралы 
дар ететін 
аттық стендтерді 

 ауда 
тілерінде 
астыру 

ақпараттық стендтер ҰЭМ, 
облыстардың, 
Астана және 

Алматы 
қалаларының 
әкімдіктері 

2015 жылғы II 
тоқсан 

                    талап  

 стандық өнімнің 
 иджін 

птастыруға 
талған отандық 
түлік өнімдерін 
аттау бойынша 

а-жоспарларды 
еу және бекіту 

медиа-жоспар ИДМ, АШМ, 
облыстардың, 
Астана және 

Алматы 
қалаларының 
әкімдіктері 

2015-2019 
жылдарғы IV 

тоқсан 

                    талап  
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6-міндет. Тамақ индустриясы саласында техникалық реттеуді дамыту 
 қ өнімдері 

нша сынақ 
аналарын 
ту 

тамақ өнімдеріне 
сертификаттық 
сынақтар өткізу 

ҰЭМ 2015-2018 жылдар                     со   
«Сала   

деге   
көрсет  
ның 2   

16 м  
қорыт  

с  
 қ өнеркәсібінің 

лануға жататын 
тілерінің (сүтті, 

 астықты, қантты, 
 німдерін өңдеу 

нша 
орындар) 
ариялық-
калық жағдайы 
нша мәліметтер 

 

ИДМ-ге ақпарат ҰЭМ 2015-2019 
жылдардың 

жартыжылдықтары 
бойынша 

                    талап  

 затты және тамақ 
ының дайын 
ерін 

малдауға 
ған арнайы 
өлік бойынша 
калық 

ативтерді енгізу 
рламасын әзірлеу 
 бекіту 

бұйрық ИДМ 2015 жылғы II 
тоқсан 

                    талап  

 икалық реттеу, 
логия және 

джмент жүйелері 
ында 
еткерлер 

куәліктер, 
сертификаттар 

ИДМ 25 қаңтар, жыл 
сайын 

5,487 РБ 5,487 РБ 5,487 РБ 9,138 РБ 9,777 РБ РБК   
жы   
ш  

қорыт  
с  
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ндау және 
ың біліктілігін 
ру 

 қаралық және 
ік стандарттау 
дарының 
арттау жөніндегі 
калық 

теттерінің 
ыстарына қатысу 
 сарапшы 
ерді тарту 

отырыс хаттамалары ИДМ 25 қаңтар, 
25 шілде жыл 

сайын 

15,86 
9 

РБ 16,98 РБ 18,168 РБ 19,439 РБ 20,799 РБ РБК   
жы   

мам  
қорыт  

с  

7-міндет. Экспорттың/импорттың сауда реттеуін жетілдіру 
  және алыс шет 

ден азық-түлік 
ларының 
рттық 
зілімдерді 

мінің ұлғаю 
лерін анықтау 
сынан тауарлық 

қтарды 
торингтеу 

ИДМ-ге ақпарат АШМ 
(жинақтау), 
Қаржымині, 
ҰЭМ, ҰКП 

(келісім 
бойынша) 

2015-2019 
жылдардың 

жартыжылдықтары 
бойынша 

                    талап  

 риалдар 
ндау және 
керлердің 
қтары мен 
елерін қорғау 
 қоғамдық 
стіктер мен 
с 

мдастықтар 
нда әлеуметтік 
рысты 
астыру 

ИДМ-ге ақпарат ҰЭМ, ҰКП 
(келісім 

бойынша) 

2015 жылғы II 
тоқсан 

                    талап  
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 қы сауданы 
у шараларын 
ну бойынша 
ке ұсыныстар 
у 

БЭК-ке ұсыныстар ҰЭМ 
(жинақтау), 
АШМ, СІМ 

2015-2019 жылдар 
І және III тоқсан 

                    талап  

8-міндет. Ауылшаруашылық өнімдерін өңдейтін кәсіпорындарды білікті кадрлармен қамтамасыз ету 
 ның мамандарға 

 қажеттілігін 
ықтандырылған 
арлауды 
масыз ету 

сыныптауышты 
жаңарту 

АШМ, ДСӘДМ, 
БҒМ, ҰКП 

(келісім 
бойынша) 

2015 жылғы II 
тоқсан 

                    талап  

 у кезеңінде 
орындар үшін 
ық резервтерді 

птастыру 

хаттама БҒМ 2015 жылғы II 
тоқсан 

                    талап  

 адай 
ндықтар 
нша мемлекеттік 
 беру 
рысын арттыру: 
түлік өнімдерінің 
логиясы, мал 
ашылығы 
ерін өндіру 
логиясы және 
ші өндірістер 
логиясы (салалар 
нша) 

мемлекеттік білім беру 
тапсырысын бекіту 

БҒМ, ҰКП 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 
жылдарғы II 

тоқсан 

                    респ  
және  
бюд  

кө  
қараж   

9-міндет. Тауар айналымын есепке алуды жетілдіру 
 шаруашылық 

ерінің 
етілетін 
еттерінің) жалпы 
рылымын 
еуді жетілдіру 

жетілдірілген әдіснама ҰЭМ, АШМ 2016 жылғы 
наурыз 

                    талап  
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  сауда 
стикасын қоса 
да, сыртқы сауда 
стикасын 
діру 

жетілдірілген әдіснама ҰЭМ, 
Қаржымині КБК 

2016 жылғы 
наурыз 

                    талап  

  лдеріне етті және 
 мдерін шығаруға 

инариялық 
фикаттарды 
 нарық 
ктілерінің тізбесі 
нша ақпаратты 

 

ҰЭМ-ге ақпарат АШМ тоқсан сайын                     талап  

 қы 
микалық 

етке 
ушыларға ет 
ерін Қазақстан 
бликасының 
ынан өткізетін 
орындардың 
і бойынша 
ат беру 

ҰЭМ-ге ақпарат АШМ тоқсан сайын                     талап  

 кәсіптік өнімнің 
калық көлемінің 
сін есептеуді 
діру 

жетілдірілген әдіснама ҰЭМ 2016 жылғы 
желтоқсан 

                    талап  

  мен АШМ 
нда деректермен 
аттық алмасуды 
масыз ету 

пысықталған 
ақпараттық жүйені 
пилоттық режимде 

іске қосу 

ИДМ, ҰЭМ, 
АШМ 

2015 жылғы I 
тоқсан 

                     

2.2.6. Агрохимия 
 шкі сұранысты ынталандыру және экспорттық әлеуетті өрістету арқылы агрохимиялық секторды дамыту 

  
 индикаторлар: 
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Р/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. бірл. 2012 есеп 2013 күтілетін 2012 жылға қатысты болжам 2012 жылмен 
салыстырған да 
2019 жылы, 0%-

бен 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Жалпы қосылған құн % 100 98,2 99,5 142,7 165,4 193,5 269,0 296,0 3,0 есе 
2 Жұмыспен қамтылғандар саны мың адам 1,9 2,0 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3 3,0 1,1 мың адам 
3 Еңбек өнімділігі % 100 92,9 94,2 119,2 138,1 160,0 222,4 188,1 1,9 есе 
4 Шикізаттық емес (өңделген) экспорттың құндық көлемі % 100 110,0 116,7 146,7 194,8 222,8 266,9 275,6 2,8 есе 

  
 көрсеткіштері: 

Р/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. бірл. Есеп 2012 жылға қатысты есеп 2012 жылмен 
салыстырғанда 
2019 жылы, 0%

бен 

2012 2013 2014 2015 2016 017 2018 2019 

1 Өндірілген өнім көлемі % 100,0 98,2 99,5 142,7 165,4 193,5 269 296 3 есе 
 

1-міндет. Өндірістің тиімділігін арттыру және шығарылатын өнімді әртараптандыру үшін жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды жаңғырту 
 к өнімділігін 

 энергия 
ілігін арттыру 
елері бойынша 
рушы 
налды оқытуды 
е асыратын 
орындар 
ндарының бір 
н өтеу 

шарт ИДМ 2015-2019 жылдар                     со   
«  

ресур   
бө  

көрсет  
ның 2   

16 м  
қорыт  

с  

2-міндет. Ішкі сұранысты ынталандыру 
 станның 

имиялық 
еріне сұранысты 

ландыру 
нша ұсыныстар 
ндау 

ИДМ-ге ұсыныстар АШМ 2015 жылғы I 
тоқсан 

                    талап  

3-міндет. Шикізаттық емес тауарларды өткізуге арналған нарықтарды кеңейту 
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 қаралық және 
ік стандарттау 
дарының 
арттау жөніндегі 
калық 

теттерінің 
ыстарына қатысу 
 сарапшы 
ерді тарту 

отырыстар 
хаттамалары 

ИДМ 25 қаңтар, 
25 шілде жыл 

сайын 

1,697 РБ 1,816 РБ 1,943 РБ 2,079 РБ 2,224 РБ РБК   
жы   

мам  
қорыт  

с  

 ялық өнімдерге 
иттік тарифтер 
елерін реттеу 
нша ұсыныстар 
еу 

хаттамалар ИДМ 2015 жылғы IV 
тоқсан 

                    талап  

4-міндет. Жаңа кәсіпорындар құру 
 з химия паркі» 

 өндірістік 
ақұрылымын 
 

ИДМ-ге есеп Жамбыл 
облысының 

әкімдігі 
«Самұрық 

Қазына» ҰӘҚ» 
АҚ (келісім 
бойынша), 

«ОХК» ЖШС 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 жылдар 11996 КМҚ 1893 КМҚ 990 КМҚ 861 КМҚ 97 КМҚ кәсіп  
м  
қа  

5-міндет. Секторды тиісті біліктілігі бар кадрлармен қамтамасыз ету 
 икалық реттеу, 

логия және 
джмент жүйелері 
ында 
еткерлер 
ндау және 
ың біліктілігін 
ру 

куәліктер, 
сертификаттар 

ИДМ 2015-2019 жылдар 5,487 РБ 5,487 РБ 5,487 РБ 9,138 РБ 9,777 РБ РБК   
жы   
ш  

қорыт  
с  

 и стандарттарды бұйрық ИДМ 2015 жылғы I                     талап  
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еу және бекіту тоқсан 
 ның мамандарға 

 қажеттілігін 
ықтандырылған 
арлауды 
масыз ету 

сыныптауышты 
жаңарту 

ДСӘДМ 
(жинақтау), 
АШМ, БҒМ, 
ҰКП (келісім 

бойынша) 

2015 жылғы II 
тоқсан 

                    талап  

6-міндет. Сынақ және сертификаттау инфрақұрылымын құру 
 я өнімдерінің 

қ базасын 
ту 

химия өнімдеріне 
сертификаттық 
сынақтар өткізу 

ИДМ 2015 жыл                     со   
«Сала   

деге   
көрсет  
ның 2   

16 м  
қорыт  

с  
2.2.7. Өнеркәсіп үшін химикаттар өндіру 

 ндіріс көлемін кеңейту және жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды жаңғырту, жаңа өнімдер шығару бойынша өндірістер құру 
 индикатор: 

  Нысаналы көрсеткіштер Өлш. бірл. 2012 есеп 2013 
күтілетін 

2012 жылға қатысты болжам 2012 жылм  
салыстырғанда  

жылы, 0%-б  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Жалпы қосылған құн % 100 98,2 107,3 115,8 118,9 128,6 142,6 153,2 1,5 есе 
 Жұмыспен қамтылғандар саны мың адам 13,8 13,7 14,2 14,2 14,2 14,3 14,9 14,9 1,1 мың ада  
 Еңбек өнімділігі % 100 98,7 104,4 112,5 115,4 123,9 131,8 141,6 1,4 есе 
 Шикізаттық емес (өңделген) экспорттың құндық көлемі   100 104,0 108,6 112,9 117,1 121,4 125,7 130,0 1,3 есе 

                                    
  

 көрсеткіштері: 
Р/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. бірл. Есеп 2012 жылға қатысты есеп 2012 жылмен 

салыстырғанда 
2019 жылы, 0%-бен 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Өндірілген өнім көлемі % 100 98,2 107,3 115,8 118,9 128,6 142,6 153,2 1,5 есе 
 

1-міндет. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың қуатын кеңейту 
2-міндет. Өндіріс тиімділігін арттыру үшін жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды жаңғырту 
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3-міндет. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың өнімін әртараптандыру 
4-міндет. Жаңа кәсіпорындарды құру 

 к өнімділігі мен 
ия тиімділігін 
ру мәселелері 

нша басқарушы 
налды оқытуды 
е асыратын 
орындар 
ндарының бір 
н өтеу 

шарт ИДМ 25 қаңтар жыл 
сайын 

                    со   
«  

ресур   
б  

көрсет  
ның 2   

16 м  
қорыт  

с  
5-міндет. Жаңа өндірістерді инфрақұрылыммен қамтамасыз ету және жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың инфрақұрылымын жаңарту 

 станның химия 
еріне транзиттік 

фтер мәселелерін 
у бойынша 
ыстар әзірлеу 

хаттамалар ИДМ 2015 жылғы 
IV тоқсан 

                    талап  

 лодар» АЭА 
ақұрылымының 
лысы 

пайдалануға беру 
актісі 

ИДМ, Павлодар 
облысының 

әкімдігі 

2015-2019 жылдар                     со   
«Инфр  

деге   
көрсет  
ның 2   

16 м  
қорыт  

с  
6-міндет. Секторды біліктілігі жоғары кадр ресурстарымен қамтамасыз ету 

 икалық реттеу, 
логия және 

джмент жүйелері 
ында 
еткерлер 
ндау және 
ың біліктілігін 
ру 

куәліктер, 
сертификаттар 

ИДМ 25 қаңтар жыл 
сайын 

5,487 РБ 5,487 РБ 5,487 РБ 9,138 РБ 9,777 РБ РБК   
жы   
ш  

қорыт  
с  
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 тік 
арттарды әзірлеу 

 бекіту 

бұйрық ИДМ 2015 жылғы 
IV тоқсан 

                    талап  

 р кәсіпорындары 
 саланың 
сшы 

ндықтарына 
тілігін айқындау 

сыныптауышты 
жаңарту 

ДСӘДМ, БҒМ, 
ИДМ, ҰКП 

(келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
II тоқсан 

                    талап  

2.2.8. Автокөлік құралдарын, олардың бөлшектерін, қозғалтқыштары мен керек-жарақтарын өндіру 
 секеге қабілетті автокөлік құралдарының ірі сериялы өндірісін құру және оқшауландыру деңгейін арттыру 

  
 индикаторлар: 

Р/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. 
бірл. 

2012 
есеп 

2013 күтілетін 2012 жылға қатысты болжам 2012 жылмен 
салыстырғанда 

2019 жылы, 0%-бен 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Жалпы қосылған құн % 100 185,5 201,3 257,6 310,9 386,8 11,3 487,1 4,9 есе 
2 Жұмыспен қамтылғандар саны мың 

адам 
1,4 1,7 1,5 1,8 2,0 3,9 4,2 6,2 4,8 мың адамға 

3 Еңбек өнімділігі % 100 144,8 181,2 193,4 211,4 132,6 133,5 106,9 1,1 есе 
4 Шикізаттық емес (өңделген) экспорттың құндық көлемі % 100 125,7 128,9 135,4 140,8 149,6 157,6 168,5 жыл сайынғы 

қуаттылықтан 30%-
ға 

  
 көрсеткіштері: 

Р/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. 
бірл. 

Есеп 2012 жылға қатысты есеп 2012 жылмен 
салыстырғанда 

2019 жылы, 0%-бен 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Өндірілген өнім көлемі % 100 85,5 201,3 257,6 310,9 386,8 411,3 487,1 4,9 есе 
2 Заттай көріністегі өндіріс көлемі Бірл. 19 186 37 469 49140 62426 78 987 119 077 17 327 17 527 10 есе 
  Өндіріс көлеміндегі экспорттың үлесі % 6,7 4,6 7,9 11,3 14,6 17,9 21,3 30 - 

 

1-міндет. Автомобильдердің ірі сериялы өндірісіне бағытталған жобаларды қолдау 
2-міндет. Меншікті автоқұрамдауыш базасын құру 
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 н қойма» 
дік режимінде 
ушілерге 
ған норманың 
нысын ұзарту 
нде ұсыныстар 

еу 

ҰЭМ-ге ұсыныстар ИДМ 2015 жылғы 
II тоқсан 

                    талап  

 кәсіптік жинау 
ы келісімдер 
ерінде жұмыс 
тін өндірушілер 
 баламалы қолдау 
ларын әзірлеу 

ҰЭМ-ге ұсыныстар ИДМ 2015 жылғы 
I тоқсан 

                    талап  

3-міндет. Ішкі сұранысты ынталандыру 
4-міндет. Шикізаттық емес тауарларды өткізу үшін нарықтарды кеңейту 

5-міндет. Техникалық реттеу инфрақұрылымын құру 
 Ішкі нарықта өнімнің қауіпсіздігі мен сапасын арттыруға бағытталған техникалық реттеу жүйесін жетілдіру және нысаналы экспорттық нарықтарда техникалық кед  

еңсеру 
 н өнімнің 

стігін бағалау 
де қайта 
фикаттаудан 

уді болдырмау 
тында 
фикаттауға 
ын тауарлар 
інен автокөлік 
дарының өндірісі 

де қолданылатын 
ұрамдауыштарды 
 тастау 

автоқұрамдауыштарды 
міндетті 

сертификаттауға 
жататын бірыңғай 

тауар тізбесінен алып 
тастау жөнінде БЭК 
шешіміне өзгерістер 

енгізу 

ИДМ 2015 жылғы 
II тоқсан 

                    талап  

 икалық реттеу, 
логия және 

джмент жүйелері 
ында 

куәліктер, 
сертификаттар 

ИДМ 25 қаңтар жыл 
сайын 

5,487 РБ 5,487 РБ 5,487 РБ 9,138 РБ 9,777 РБ РБК   
жы   
ш  

қорыт  
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еткерлер 
ндау және 
ың біліктілігін 
ру 

с  

 қаралық және 
ік стандарттау 
дарының 
арттау жөніндегі 
калық 

теттерінің 
ыстарына қатысу 
 сарапшы 
ерді тарту 

отырыстар 
хаттамалары 

ИДМ 25 қаңтар, 
25 шілде жыл 

сайын 

5,941 РБ 6,357 РБ 6,802 РБ 7,278 РБ 7,787 РБ РБК   
жы   

мам  
қорыт  

с  

 қ зертханасының 
нін өрт 
сіздігі мен 
ттық қорғанысты 
масыз ететін 
ермен кеңейту 

өрт қауіпсіздігі мен 
азаматтық қорғанысты 

қамтамасыз ететін 
өнімдерге 

сертификаттық 
сынақтар өткізу 

ИМ 2015-2017 жылдар                     со   
«Сала   

деге   
көрсет  
ның 2   

16 м  
қорыт  

с  
7-міндет. Кәдеге жаратудың кешенді жүйесін құруды ынталандыру 

8-міндет. Қаржы ресурстардың қолжетімділігін арттыру 
9-міндет. Инфрақұрылымдық тарифтердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау 

10-міндет. Автомобиль өнеркәсібінің секторын білікті мамандармен қамтамасыз ету 
  кәсіпорындары 

 саланың 
сшы 

ндықтарға 
тілігін айқындау 

сыныптауышты 
жаңарту 

ДСӘДМ, БҒМ, 
ИДМ, ҰКП 

(келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
II тоқсан 

                    талап  

11-міндет. Технологиялар трансферті мен саладағы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерді қолдау 
 орындарда 

ялық оқыту мен 
сты қоса 

оқу орындарының 
санын ұлғайту 

БҒМ 2015 жылғы 
II тоқсан 
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уды көздейтін 
ді білім беру 
сін енгізу 

2.2.9. Электр жабдығы 
 ктор кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттігін арттыру, ішкі және сыртқы нарықтарда сұранысқа ие өндіріс өнімдерінің көлемін ұлғайту 

  
 индикаторлар: 

Р/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. бірл. 2012 есеп 2013 
күтілетін 

2012 жылға қатысты болжам 2012 жылмен 
салыстырғанда 
2019 жылы, 0%-

бен 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Жалпы қосылған құн % 100 96,1 119,1 136,1 163,6 196,3 201,6 200,7 2,1 есе 
2 Жұмыспен қамтылғандар саны мың адам 9,2 9,6 9,9 10,1 11,2 11,7 11,5 11,2 2 мың адамға 
3 Еңбек өнімділігі % 100 92,5 111,2 124,1 134,0 153,8 161,3 164,7 1,7 есе 
4 Шикізаттық емес (өңделген) экспорттың құндық көлемі % 100 109,2 119,3 130,4 142,4 155,6 170,0 185,7 1,9 есе 

  
 көрсеткіштері: 

Р/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. 
бірл. 

Есеп 2012 жылға қатысты есеп 2012 жылмен 
салыстырғанда 2019 

жылы, 0%-бен 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Өндірілген өнім көлемі % 100 96,1 119,1 136,1 163,6 196,3 201,6 200,7 2 есе 
 

1-міндет. Еңбек өнімділігін арттыру 
2-міндет. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың қуатын жаңғырту 

 к өнімділігі мен 
ия тиімділігін 
ру мәселелері 

нша басқарушы 
налды оқытуды 
е асыратын 
орындардың 
ндарының бір 

шарт ИДМ 2015 жылғы 
II тоқсан 

                    со   
«  

ресур   
- б  

көрсет  
ның 2   

16 м  
қорыт  
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н өтеу с  
3-міндет. Шикізаттық емес тауарларды өткізу үшін нарықтарды кеңейту 

 Ішкі нарықта өнімнің қауіпсіздігі мен сапасын арттыруға бағытталған техникалық реттеу жүйесін жетілдіру және нысаналы экспорттық нарықтарда техникалық кед  
еңсеру 

 нің қауіпсіздігі 
ткіштерін 
масыз ету 
нша Кеден 
ның техникалық 
менттері 
тарының 
луын 
дастыру 

хаттамалар ИДМ 25 қаңтар жыл 
сайын 

                    талап  

 икалық реттеу, 
логия және 

джмент жүйелері 
ында 
еткерлер 
ндау және 
ың біліктілігін 
ру 

куәліктер, 
сертификаттар 

ИДМ 25 қаңтар, 
жыл сайын 

5,487 РБ 5,487 РБ 5,487 РБ 9,138 РБ 9,777 РБ РБК   
жы   
ш  

қорыт  
с  

 қаралық және 
ік стандарттау 
дарының 
арттау жөніндегі 
калық 

теттерінің 
ыстарына қатысу 
 сарапшы 
ерді тарту 

отырыстар 
хаттамалары 

ИДМ 25 қаңтар, 
25 шілде жыл 

сайын 

10,014 РБ 10,715 РБ 11,465 РБ 12,267 РБ 13,125 РБ РБК   
жы   

мам  
қорыт  

с  

5-міндет. Қаржы ресурстарының қолжетімділігін арттыру 
6-міндет. Жаңа өндірістердің пайда болуына жағдай жасау 

7-міндет. Технологиялар трансфертін және ҒЗТКӘ-ні қолдау 
 лық мемлекеттік 

дар мен ұлттық 
хаттамалар ИДМ, «ТДҰА» 

АҚ (келісім 
2015 жылдан 

бастап жыл сайын 
                    со   

«Техн  
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аниялардың 
логиялық 
ттерін шешуге 
нысты 
рысы бойынша 

еуші командалар 
нда конкурстар 

у бойынша 
ыстар әзірлеу 

бойынша) 
мүдделі 

мемлекеттік 
органдар 

 
инно  
деге   

көрсет   
жы   

мамы   
қорыт  

с  

8-міндет. Секторды біліктілігі жоғары кадрлармен қамтамасыз ету 
 р кәсіпорындары 

 саланың 
сшы 

ндықтарына 
тілігін айқындау 

сыныптауышты 
жаңарту 

ДСӘДМ, БҒМ, 
ИДМ, ҰКП 

(келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
II тоқсан 

                    талап  

  
9-міндет. Сынақтық және сертификаттық инфрақұрылым құру 

2.2.10. Ауылшаруашылық техникасын өндіру 
 уылшаруашылық техникасын өткізу үшін жаңа нарықтарды игеру және секторда құрамдауыштар мен жиынтықтауыштар өндірісінің ҚҚТ деңгейін арттыру 

  
 индикаторлар: 

Р/с 
№ 

Нысаналы көрсеткіштер Өлш. 
бірл. 

2012 есеп 2013 күтілетін 2012 жылға қатысты болжам 2012 жылмен 
салыстырғанда 

2019 жылы, 
0%-бен 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Жалпы қосылған құн % 100 98,2 125,9 142,4 142,9 143,4 143,5 143,7 1,4 есе 
2 Жұмыспен қамтылғандар саны мың адам 1,9 1,9 2,0 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 санын сақтап 

қалу 
3 Еңбек өнімділігі % 100 121,6 119,7 128,0 129,3 130,6 130,7 130,8 1,3 есе 
4 Шикізаттық емес (өңделген) экспорттың құндық көлемі % 100 113,7 116,1 116,9 117,8 117,8 138,4 138,4 1,4 есе 

  
 көрсеткіштері: 

Р/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. 
бірл 

Есеп 2012 жылға қатысты есеп 2012 жылмен 
салыстырғанда 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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жылы, 0%-бен 
1 Өндірілген өнім көлемі % 100 98,2 125,9 142,4 142,9 143,4 143,5 143,7 1,4 есе 
2 Ресурстардың жалпы көлеміндегі отандық өндірістің үлесі % 21,6 21,3 22,5 23,7 24,8 26,0 27,2 30,0   

 

1-міндет. Ішкі сұранысты ынталандыру 
2-міндет. Ауылшаруашылық техникасын сатып алу кезінде ауылшаруашылық тауарын өндірушілерді субсидиялау тетіктерін жетілдіру 

3-міндет. Ауылшаруашылық техникасын меншікті өндіру көлемін жалпы жеткізілімдер көлемінің 30%-ына дейін жеткізу 
4-міндет. Экспорттық кредит беру құралдарын жетілдіру 

5-міндет. Өнімділігі жоғары бәсекеге қабілетті өндірістердің дамуын ынталандыру 
6-міндет. Қазақстанда кезең-кезеңмен оқшауландыра отырып, ауылшаруашылық техникасының бірлескен өндірістерін құру үшін шетелдік инвесторлар тарту 

7-міндет. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың қуатын жаңғырту 
8-міндет. Өнімділікті арттыру 

дет. Ішкі нарықтағы өнімнің қауіпсіздігі мен сапасын арттыруға бағытталған техникалық реттеу жүйесін жетілдіру және нысаналы экспорттық нарықтардағы техник  
кедергілерді еңсеру 

 к өнімділігі мен 
ия тиімділігін 
ру мәселелері 

нша басқарушы 
налды оқытуды 
е асыратын 
орындар 
ндарының бір 
н өтеу 

шарт ИДМ 2015 жылғы 
II тоқсан 

                    со   
«  

ресур   
б  

көрсет  
ның 2   

16 м  
қорыт  

с  
 шаруашылық 

касы бойынша 
қ зертханаларын 
ту 

ауылшаруашылық 
техникасына 

сертификаттық 
сынақтар өткізу 

АШМ, 
«ҚазАгро 

Инновация» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2016-2017 жылдар                     со   
«Сала   

деген   
көрсет  
ның 2   

16 м  
қорыт  

с  
 икалық реттеу, 

логия және 
джмент жүйелері 
ында 

куәліктер, 
сертификаттар 

ИДМ 25 қаңтар жыл 
сайын 

5,487 РБ 5,487 РБ 5,487 РБ 9,138 РБ 9,777 РБ РБК   
жы   
ш  

қорыт  
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еткерлер 
ндау және 
ың біліктілігін 
ру 

с  

 қаралық және 
ік стандарттау 
дарының 
арттау жөніндегі 
калық 

теттерінің 
ыстарына қатысу 
 сарапшы 
ерді тарту 

отырыстар 
хаттамалары 

ИДМ 25 қаңтар, 
25 шілде жыл 

сайын 

1,698 РБ 1,817 РБ 1,944 РБ 2,08 РБ 2,226 РБ РБК   
жы   

мам  
қорыт  

с  

10-міндет. Секторды біліктілігі жоғары кадрлармен қамтамасыз ету 
 ның мамандарға 

тілігін 
ықтандырылған 
арлауды 
масыз ету 

сыныптауышты 
жаңарту 

ДСӘДМ, АШМ, 
БҒМ, ҰКП 

(келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
II тоқсан 

                    талап  

  
2.2.11. Теміржол техникасының өндірісі 

 міржол техникасын өткізу үшін жаңа нарықтарды игеру және секторда құрамдауыштар мен жиынтықтауыштар өндірісінің ҚҚТ деңгейін арттыру 
  

 көрсеткіштер: 
Р/с 
№ 

Нысаналы көрсеткіштер Өлш. 
бірл 

2012 есеп 2013 
күтілетін 

2012 жылға қатысты болжам 2012 жылмен 
салыстырғанда 
2019 жылы, 0%-

бен 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Жалпы қосылған құн % 100 140,1 169,6 214,1 254,4 281,8 283,7 284,0 2,8 есе 
2 Жұмыспен қамтылғандар саны мың 

адам 
3,0 3,7 3,7 4,0 4,4 4,6 4,5 4,5 1,5 мың адамға 

3 Еңбек өнімділігі % 100 116,7 137,6 161,5 176,6 187,3 189,8 189,8 1,9 есе 
4 Шикізаттық емес (өңделген) экспорттық құндық 

көлемі 
% 100 90,8 116,5 138,2 171,1 233,2 295,3 348,9 3,5 есе 
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 көрсеткіштері: 

Р/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. 
бірл. 

Есеп 2012 жылға қатысты есеп 2012 жылмен 
салыстырғанда 2019 

жылы, 0%-бен 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Өндірілген өнім көлемі % 100 140,1 169,6 214,1 254,4 281,8 283,7 284 2,8 есе 
2 Ресурстардың жалпы көлемінде отандық өндірістің 

үлесі 
% 21,4 42,4 40,3 38,3 36,2 34,1 32,1 30,0 - 

 

дет. Ішкі нарықтағы өнімнің қауіпсіздігі мен сапасын арттыруға бағытталған техникалық реттеу жүйесін жетілдіру және нысаналы экспорттық нарықтардағы техник  
кедергілерді еңсеру 

2-міндет. КО шеңберінде теміржол өнімдерінің сәйкестігін растау жөніндегі органды құру 
3-міндет. КО шеңберінде сертификаттау сынақтарын өткізу үшін сынақ орталықтарын және/немесе зертханалар құру 

4-міндет. Халықаралық талаптарды ескере отырып, теміржол машинасын жасау стандарттарын үйлестіру 
 на қаласында КО 

ерінде 
стікті бағалауды 
е асыратын 
жол техникасы 
ісі өнімінің 
стігін растау 

ндегі органды 
 

аккредиттеу аттестаты ИДМ 2015 жылғы 
IV тоқсан 

                    талап  

 икалық реттеу, 
логия және 

джмент жүйелері 
ында 
еткерлер 
ндау және 
ың біліктілігін 
ру 

куәліктер, 
сертификаттар 

ИДМ 25 қаңтар жыл 
сайын 

5,487 РБ 5,487 РБ 5,487 РБ 9,138 РБ 9,777 РБ РБК   
жы   
ш  

қорыт  
с  

 қаралық және 
ік стандарттау 
дарының 

отырыстар 
хаттамалары 

ИДМ 25 қаңтар, 
25 шілде жыл 

сайын 

5,941 РБ 6,357 РБ 6,802 РБ 7,278 РБ 7,787 РБ РБК   
жы   

мам  
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арттау жөніндегі 
калық 

теттерінің 
ыстарына қатысу 
 сарапшы 
ерді тарту 

қорыт  
с  

5-міндет. Шикізаттық емес тауарларды өткізу үшін нарықтарды кеңейту 
6-міндет. Жылжымалы құрамға арналған жоғары технологиялық бұйымдардың жеке түрлерінің жаңа өндірістерін құру 

7-міндет. Түйінді құрамдауыштар мен жиынтықтауыштарды берушілерді дамыту 
8-міндет. Қаржы ресурстарының қолжетімділігін арттыру 
9-міндет. Технология трансфертін және ҒЗТКӘ-ні қолдау 

ет. Теміржол саласының өнімі өндірісінің бірыңғай технологиялық саясатын қамтамасыз ету мақсатында машина жасау кәсіпорындарының конструкторлық-технолог  
бюроларын үйлестіруді одан әрі дамыту 

11-міндет. Біліктілігі жоғары кадрлармен қамтамасыз ету 
 ның мамандарға 

тілігін 
ықтандырылған 
арлауды 
масыз ету 

сыныптауышты 
жаңарту 

ДСӘДМ, БҒМ, 
ИДМ, ҰКП 

(келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
II тоқсан 

                    талап  

2.2.12. Кен өндіру өнеркәсібіне арналған машиналар мен жабдықтар өндірісі 
 секеге қабілетті өнім өндірісінің көлемін арттыру және тауарлық номенклатураны әртараптандыру 

  
 индикаторлар: 

Р/с 
№ 

Нысаналы көрсеткіштер Өлш. 
бірл. 

2012 есеп 2013 күтілетін 2012 жылға қатысты болжам 2012 жылмен 
салыстырғанда 

2019 жылы, 
0%-бен 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Жалпы қосылған құн % 100 100,2 102,2 110,2 113,8 117,5 121,2 121,4 1,2 есе 
2 Жұмыспен қамтылғандар саны мың адам 6,8 6,8 6,9 6,7 6,6 6,5 6,4 6,2 санын сақтап 

қалу 
3 Еңбек өнімділігі % 100 99,7 101,4 111,4 117,2 123, 1 129,0 129,0 1,3 есе 
4 Шикізаттық емес (өңделген) экспорттың құндық көлемі % 100 100,0 100,0 134, 9 155,9 176,8 197,8 204,8 2 есе 

  
 көрсеткіштері: 



Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ» 
Документ: ҚР ҮКІМЕТІНІҢ 2014.30.10 № 1159 ҚАУЛЫСЫ 

Дата: 26.02.2016 15:49:08 

44 

Р/с 
№ 

Нысаналы көрсеткіштер Өлш. 
бірл. 

Есеп 2012 жылға қатысты есеп 2012 жылмен 
салыстырғанда 
2019 жылы, 0%-

бен 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Өндірілген өнім көлемі % 100 100,2 102,2 110,2 113,8 117,5 121,2 121,4 1,2 есе 
2 Ресурстардың жалпы көлемінде отандық өндірістің үлесі % 10,1 9,2 10,2 11,1 12,1 13,1 14,0 15,0 - 

 

1-міндет. Жаңа технологиялық өндірістер құру 
2-міндет. Технологиялар трансфертін және ҒЗТҚӘ-ны қолдау, офсеттік саясат 

3-міндет. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың өндірістерін жаңғырту және ресурсты көп қажет етуін азайту 
4-міндет. Әртараптандыруды ынталандыру және нарықта талап етілетін өнім шығару 

5-міндет. Шикізаттық емес тауарларды өткізу үшін нарықтарды кеңейту 
 Ішкі нарықтағы өнімнің қауіпсіздігі мен сапасын арттыруға бағытталған техникалық реттеу жүйесін жетілдіру және нысаналы экспорттық нарықтағы техникалық ке  

еңсеру 
 елі заңды 

лар тарапынан 
торлардың 
лары мен 
тілетін 
еттерін сатып 
 арналған ұзақ 
мді 
мшарттар 
уға жәрдемдесу 

ынтымақтастық 
туралы 

меморандумдар 

ИДМ 2015 жылғы 
I тоқсан 

                    талап  

 икалық реттеу, 
логия және 

джмент жүйелері 
ында 
еткерлерді 
ау және олардың 
ілігін арттыру 

куәліктер, 
сертификаттар 

ИДМ 25 қаңтар жыл 
сайын 

7,459 РБ 7,981 РБ 8,539 РБ 9,138 РБ 9,777 РБ РБК   
жы   

мам  
қорыт  

с  

7-міндет. Қаржы ресурстарының қолжетімділігін арттыру 
8-міндет. Секторды біліктілігі жоғары кадрлармен қамтамасыз ету 

 ның мамандарға 
тілігін 

сыныптауышты 
жаңарту 

ДСӘДМ, БҒМ, 
ИДМ, ҰКП 

2015 жылғы 
II тоқсан 

                    талап  
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ықтандырылған 
арлауды 
ндау 

(келісім 
бойынша) 

9-міндет. Сынақ және сертификаттық инфрақұрылым құру 
2.2.13. Мұнай өңдеу және мұнай өндіру өнеркәсібі үшін машиналар мен жабдықтар өндірісі 

 секеге қабілетті өндірістердің көлемін ұлғайту және шығарылатын өнімнің номенклатурасын кеңейту, құн жасауды жаһандық тізбектерге кірістіру 
  

 индикаторлар: 
Р/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. 

бірл. 
2012 есеп 2013 күтілетін 2012 жылға қатысты болжам 2012 жылмен 

салыстырғанда 
2019 жылы 0%-

бен 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Жалпы қосылған құн % 100 99,9 127,3 142,0 164,7 170,3 170,5 175,4 1,8 есе 
2 Жұмыспен қамтылғандар саны мың адам 5,6 5,6 6,0 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 0,4 мың адамға 
3 Еңбек өнімділігі % 100 100,2 119,0 132,2 153,7 159,4 158,5 164,9 1,6 есе 
4 Шикізаттық емес (өңделген) экспорттың құндық көлемі % 100 109,2 119,3 130,4 142,4 155,6 170,0 185,7 1,9 есе 

  
 көрсеткіштері: 

Р/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. 
бірл. 

Есеп 2012 жылға қатысты есеп 2012 жылмен 
салыстырғанда 

2019 жылы, 0%-бен 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Өндірілген өнім көлемі % 100 99,9 127,3 142 164,7 170,3 170,5 175,4 1,8 есе 
2 Ресурстардың жалпы көлемінде отандық өндірістің үлесі % 6,8 8,9 11,1 13,3 15,5 17,6 19,8 22,0 - 

 

1-міндет. Техникалық реттеу жүйесін жетілдіру және жалпы қабылданған әлемдік стандарттарға көшу 
 й өңдеу және 

й өндіру 
насын жасау 
ындағы ұлттық 
арттарды 

нушылар 
ланатын 
арттармен, API, 

стандарттарды бекіту ИДМ, 
Энергетикамині 

2015-2017 жылдар                      
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E американдық 
арттарымен 
тіру 

 икалық реттеу, 
логия және 

джмент жүйелері 
ында 
еткерлер 
ндау және 
ың біліктілігін 
ру 

куәліктер, 
сертификаттар 

ИДМ 25 қаңтар жыл 
сайын 

5,487 РБ 5,487 РБ 5,487 РБ 9,138 РБ 9,777 РБ РБК   
жы   
ш  

қорыт  
с  

 қаралық және 
ік стандарттау 
дарының 
арттау жөніндегі 
калық 

теттерінің 
ыстарына қатысу 
 сарапшы 
ерді тарту 

отырыстар 
хаттамалары 

ИДМ 25 қаңтар, 
25 шілде жыл 

сайын 

5,856 РБ 6,265 РБ 6,703 РБ 7,173 РБ 7,679 РБ РБК   
жы   

мам  
қорыт  

с  

2-міндет. Өндірістің бір бөлігін біртіндеп оқшауландыра отырып, жетекші халықаралық компаниялармен бірге жаңа өндірістердің пайда болуы үшін жағдайлар жасау 
3-міндет. Еңбек өнімділігін арттыру 

4-міндет. Инновациялық және ғылымды қажет ететін өндірістерді дамытуды ынталандыру 
5-міндет. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың қуатын жаңғырту 

6-міндет. Өндірістерді нарықтарда талап етілетін өнімдерді шығаруға әртараптандыру 
7-міндет. Технологиялар трансфертін және ҒЗТКӘ-ні қолдау, офсеттік саясат 

  мағында 
триялық 

ларды іске асыру 
 шетелдік 
торларды тарту 

жобалар тізбесі ИДМ, 
Энергетикамині 

2015-2019 жылдар                     талап  

  мағындағы 
істерді дамыту 
тында отандық 

аниялардың 

хаттамалар ИДМ, 
Энергетикамині 

2015-2019 жылдар                     талап  
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лдік өнім 
шімен/ 
гермен 
мшарттар 
уы үшін қолайлы 
й жасау 

8-міндет. Қаржы ресурстарының қолжетімділігін арттыру 
9-міндет. Секторды біліктілігі  

оғары мамандармен қамтамасыз ету 
 ның мамандарға 

тілігін 
ықтандырылған 
арлауды 
ндау 

сыныптауышты 
жаңарту 

ДСӘДМ, БҒМ, 
Энергетикамині, 

ҰКП (келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
II тоқсан 

                    талап  

2.2.14. Құрылыс материалдарының өндірісі 
 азақстанда индустриялық құрылыстың талаптарын ескере отырып, қосылған құны жоғары құрылыс материалдарының өндірісіне жағдай жасау 

  
 индикаторлар: 

Р/с 
№ 

Нысаналы көрсеткіштер Өлш. 
бірл. 

2012 есеп 2013 күтілетін 2012 жылға қатысты болжам 2012 жылмен 
салыстырғанда 
2019 жылы, 0%-

бен 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Жалпы қосылған құн % 100 111,6 123,0 134,4 143,2 144,1 144,3 144,4 1,4 есе 
2 Жұмыспен қамтылғандар саны мың адам 36,7 40,2 45,1 46,3 46,2 45,6 45,0 44,4 7,7 мың адамға 
3 Еңбек өнімділігі % 100 101,7 100,1 106,5 113,7 115,9 116,2 116,2 1,2 есе 
4 Шикізаттық емес (өңделген) экспорттың құндық көлемі % 100 102,8 105,4 107,9 110,5 113,1 115,6 118,0 1,2 есе 

  
 көрсеткіштері: 

Р/с № Нысаналы көрсеткіштер Өлш. 
бірл. 

Есеп 2012 жылға қатысты есеп 2012 жылмен 
салыстырғанда 

2019 жылы, 
0%-бен 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Өндірілген өнім көлемі % 100,0 111,6 123,0 134,4 143,2 144,1 144,3 144,4 1,4 есе 
2 Ресурстардың жалпы көлемінде отандық өндірістің үлесі % 68,3 72,0 74,0 75,0 76,0 77,0 79,0 80,0 - 
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3 Негізгі капиталға инвестициялар көлемі % 100 125 100 125 127 127 127 137 1,3 есе 
 

1-міндет. Нормативтік базаны және техникалық реттеу жүйесін жетілдіру 
 стан 

бликасының 
лық-нормативтік 
ын, құрылыс 
ындағы 
микалық 

ативтер мен 
аманы әзірлеу 

бұйрық ҰЭМ жыл сайын 
желтоқсан 

549,4   618,4   643,3           РБК   
жы   
ш  

қорыт  
с  

 ты және Астана 
арында 
ормалар 
нша құрылыс 
ында жаңа сынақ 
аналарын құру 

құрылыс 
материалдарына 
сертификаттық 
сынақтар өткізу 

ҰЭМ, Астана 
және Алматы 
қалаларының 
әкімдіктері 

2016-2018 жылдар                     со   
«Сала   
деген  

көрсет  
ны   

жы   
мам  

қорыт  
с  

 икалық реттеу, 
логия және 

джмент жүйелері 
ында 
еткерлер 
ндау және 
ың біліктілігін 
ру 

куәліктер, 
сертификаттар 

ИДМ 25 қаңтар жыл 
сайын 

5,487 РБ 5,487 РБ 5,487 РБ 9,138 РБ 9,777 РБ РБК   
жы   
ш  

қорыт  
с  

2-міндет. Құрылыс саласындағы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың көлемін арттыру 
 лыс 

иалдарының 
ісі мен 
ғының 
ындағы әлемдік 
терді ескере 

зерттеулер нәтижелері ИДМ, «ҚИДИ» 
АҚ (келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
IV тоқсан 
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ып, сектор мен 
 нарықтары 
тінің дамуына 
еулер жүргізу 

 лыс ғылымының 
ын ҚР ғылыми-
калық 

мдықтарына қосу 
есін Жоғары 
ми-техникалық 
ссиясының 
ына енгізу 

хаттама ҰЭМ 2015 жылғы 
II тоқсан 

                    талап  

. Инновациялық, энергия тиімді және экологиялық қауіпсіз және Қазақстан үшін жаңа құрылыс материалдарын өндіру технологияларын оның ішінде индустриялық қ  
технологияларын енгізуге жағдай жасау 

 вациялық 
лыс 
иалдарының 
ісін Жоғары 
логиялы 
ердің өндірісі 
нша қызмет 
рінің бекітілген 
іне енгізу 

тізбеге өзгерістер 
енгізу 

ИДМ 2015 жылғы 
II тоқсан 

                    талап  

 2020 жж. 
ған «Қолжетімді 
н үй 2020», «Ақ 
», «Тұрғын үй-
уналдық 
ашылықты 
ырту» 
рламаларын іске 
у және әлеуметтік 
тілердің 
ептер, 
ақшалар, 

ИДМ-ге ақпарат ҰЭМ жыл сайын 
желтоқсан 

                    талап  
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налар, ТЖМ 
тілері және т.б.) 
тіліктері үшін 

 жобаларды жасау 
 құрылыс 
иалдары мен 
мдарды 
ендіру 

 О аумағындағы 
ге қазақстандық 
лыс 
иалдарын 
зу кезіндегі 
гілерді азайту 
нша ұсыныстар 
еу 

ИДМ-ге ұсыныстар ҰЭМ, ҰКП 
(келісім 

бойынша) 

IV тоқсан жыл 
сайын 

                    талап  

4-міндет. Саланы білікті еңбек ресурстарымен қамтамасыз ету 
 р кәсіпорындары 

ың жұмысшы 
ндарына 
тілігін айқындау 

сыныптауышты 
жаңарту 

ДСӘДМ, БҒМ, 
ИДМ, ҰКП 

(келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
II тоқсан 

                     

 лыс 
иалдарының 
ісі секторының 
ндықтар және 
іліктері үшін 

нша кәсіптік 
арттарды әзірлеу 

 бекіту 

бұйрық ИДМ 2015 жылғы 
II тоқсан 

                     

2.3.1. Экономиканың инновациялық секторлары 
2.3.2. Ғарыш саласы 

 спубликаның индустриялық-инновациялық дамуын жеделдетуге, ұлттық қауіпсіздік пен қорғанысты күшейтуге, ғылым мен жоғары технологияларды дамытуға жәрд  
ның ғылымды қажет ететін және жоғары технологиялық секторы ретінде толыққанды ғарыш саласын құрудың екінші кезеңін іске асыру 

  
 индикаторлар: 
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 ң 2019 жылы 2012 жылғы деңгейге нақты көріністе 30%-ға өсуі; 
  ға қарай ғарыш саласында жұмыс істейтін жоғары білікті мамандар санын 300 адамға арттыру; 
 қ зерттеулердің жалпы көлемінде ғылыми-техникалық әзірлемелердің үлесін 2019 жылға қарай 50%-ға дейін жеткізу; 
  ға қарай ғарыш техникасын құрудың өндірістік тәжірибесі бар ғалымдар үлесін 25%-ға дейін жеткізу; 
  ға қарай коммерцияландырылған жобалар үлесін ғылыми-техникалық әзірлемелердің жалпы көлемінде 25%-ға дейін жеткізу 

1-міндет. Ғарыш аппараттарының орбиталық топталуын пайдалануды дамыту және кеңейту 
 Sat» сериялы ҒА 

старын 
лануға байланыс 

 хабар таратудың 
стандық және 
л операторларын 
 бойынша 
старды 
дастыру 

кездесулер 
хаттамалары, 

атқарылған жұмыс 
туралы ақпарат 

ИДМ 2015-2019 жылдар                     талап  

 еріктік байланыс 
торларына 

Sat» сериялы ҒА 
пондерлерін 
у бойынша 
еттер көрсету 

орындалған жұмыстар 
актісі 

ИДМ 2015-2019 жылдар                      

 Sat-4» байланыс 
 хабар тарату 
рігін құру 

нша жобалау 
ндағы 
старды жүргізу 

экономикалық 
сараптаманың 
қорытындысы 

ИДМ 2018-2019 жылдар                      

  сқару және 
ндыруды 
масыз ету 
нде ғарыштық 
ныс жүйесін 

тық техникалық 
лануды 
масыз ету 

сақтандыру шарттары ИДМ 2015-2019 жылдар                      
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 екеттік 
дарға ЖҚБ 
терін ұсыну 
нша қызметтер 
ту 

орындалған жұмыстар 
актісі 

ИДМ 2015-2019 жылдар                      

 SAR 1» кескіні 
ы ЖҚБ 
локациялық ҒА 

 бойынша 
лау алдындағы 
стар жүргізу 

экономикалық 
сараптама 

қорытындысы 

ИДМ 2016-2019 жылдар                      

 ні жоғары 
алық ЖҚБ ҒА 
-3) құру 
нша жобалық 
старды жүргізу 

 ҒА 
формасының 

і модульдерін 
ндау 

орындалған жұмыстар 
актісі 

ИДМ 2018-2019 жылдар                      

 ні орташа 
алық ЖҚБ ҒА 
-4) құру 
нша жобалық 
старды жүргізу 

 ҒА 
формасының 

і  модульдерін 
зу 

орындалған жұмыстар 
актісі 

ИДМ 2018-2019 жылдар                      

  сқару және 
ндыруды 
масыз ету 
нде ЖҚБ ғарыш 

сін штаттық 
калық 

сақтандыру шарттары ИДМ 2015-2019 жылдар                      
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лануды 
масыз ету 

 ми-
логиялық 
ттағы ғарыш 

сін құруды аяқтау 

пайдалануға беру 
актісі 

ИДМ 2015-2019 жылдар                      

2-міндет. Жерүсті ғарыш инфрақұрылымын пайдалануды дамыту және кеңейту 
 ш 

аттарының 
у-сынақ кешенін 

ЖСК) салуды 
 пайдалануға 
і аяқтау 

пайдалануға беру 
актісі 

ИДМ 2015-2017 жылдар                      

 қоңыр» ғарыш 
ында жеңіл 
ы БРК құру 
сының ТЭН мен 

 зірлеу және 
у 

ТЭН, ТТТ ИДМ 2016-2017 жылдар                      

 станның 
мотрас» ЖАҚ-
 «Днепр» ТЗ 
ерциялық 
лану 
торындағы 
лар үлесін тепе-

к 33,3%-ға дейін 
зу 

сатып алу-сату шарты ИДМ 2015-2017 жылдар                      

 Ж ӘС желісін 
ту 

пайдалануға беру 
актісі 

ИДМ 2016-2019 жылдар                      

 ық ғарыш 
логиялары 
анасын (ҰҒТЗ) 

 

пайдалануға беру 
актісі 

ИДМ 2015-2019 жылдар                      
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 ана - жаңа қала» 
да Ұлттық 

ш орталығының 
егінің 
тілерін салу 

орындалған жұмыстар 
актісі 

ИДМ 2015-2019 жылдар                     қары   

  Федерациясы 
 алатын құрамға 
ен және 

мнан алынып 
лған «Байқоңыр» 
ш айлағы 
тілерінің 
луын және оларға 
у көрсетілуін 
масыз ету 
нша жұмыстарды 
дастыру 

орындалған жұмыстар 
актісі 

ИДМ 2015-2019 жылдар                      

3-міндет. Ғарыш саласының ғылыми-технологиялық базасын дамыту 
 стан 

бликасындағы 
штық техника 

 ехнологиялардың 
 үлгілерін әзірлеу 

ҒЗӘ туралы есеп ИДМ 2015-2019 жылдар                      

 ш кеңістігін 
еу үшін заманауи 
аттық 
логияларды 
ту 

ҒЗӘ туралы есеп ИДМ 2015-2019 жылдар                      

 стан аумағының 
 ыртысының 

намикалық 
стерінің жерүсті-

штық 
торингі жүйесін 
 

ҒЗӘ туралы есеп ИДМ 2015-2019 жылдар                      
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 штық ауа райын 
торингтеу мен 
аудың 
стандық көп 
йлі жүйесін құру 

ҒЗӘ туралы есеп ИДМ 2015-2019 жылдар                      

 і қашықтықтан 
ау деректерін 

л қабылдау және 
ыптық өңдеу 
логияларын 
ту 

ҒЗӘ туралы есеп ИДМ 2015-2019 жылдар                      

 стан 
бликасының 
рименттік 
номиялық 
нін жаңғырту 

орындалған жұмыстар 
актісі 

ИДМ 2015-2019 жылдар                      

 н ғарыштың, 
фера мен 
фераның 

изикалық жай-
 жерүсті-

штық 
торингтеу 
нін дамыту 

орындалған жұмыстар 
актісі 

ИДМ 2015-2016 жылдар                      

 і қашықтықтан 
ау деректерін 

лдаудың, өңдеу 
 ұрағаттаудың 

логиялық 
ндері желісін 
рту 

орындалған жұмыстар 
актісі 

ИДМ 2015-2019 жылдар                      

 ш техникасы мен 
логияларын 

еу мен сынаудың 
ми-

орындалған жұмыстар 
актісі 

ИДМ 2015-2017 жылдар                      
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рименттік 
анасын ең жаңа 
-жабдықпен 

 ран-ғарыш 
етінің әсеріне 
аған 
тардың 

үйелерінің жай-
 кешенді бағалау 

 ЗОК 
формациялау 
ерінің ШРШ 

емелерін, 
гиялық-
налық 
ативтерін әзірлеу 

гигиеналық 
нормативтер, 

технологиялық 
регламентпен 

әдістемелер жобалары 

ИДМ 2015-2019 жылдар                      

 азған қаласында 
ялық-
гиялық зертхана 

 

пайдалануға беру 
актісі 

ИДМ, 
Қарағанды 
облысының 

әкімдігі 

2016-2019 жылдар                      

 түстік Каспий» 
штық 
гиялық 
торингтеудің 
параттық 
сін құру 

ҒЗӘ туралы есеп ИДМ 2015-2017 жылдар                      

4-міндет. Ғарыш саласының кадрлық әлеуетін дамыту 
 ш саласы 

нда инженерлік-
калық және 
ми кадрларды 
 даярлау және 
ың біліктілігін 
руды 
дастыру 

сертификат ИДМ 2015-2019 жылдар                      
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5-міндет. Ғарыш саласының нормативтік құқықтық базасын құру 
  йбір заңнамалық 

еріне ғарыш 
еті мәселелері 
нша өзгерістер 

 олықтырулар 
у туралы ҚР 
ның жобасын 
еу 

Қазақстан 
Республикасы 

Заңының жобасы 

ИДМ 2015 жыл                     талап  

 екеттік 
арттау 
арына ұсыныстар 
птастыру және 
ш қызметі 
ындағы ұлттық 
арттарды әзірлеу 

бекітілген жоспар ИДМ 2015-2019 жылдар                     талап  

 ш қызметі 
ындағы 
мақтастықтың 
тық-құқықтық 
ын жетілдіру 

есеп ИДМ 2015-2019 жылдар                     талап  

 қоңыр» кешенін 
 алу шарты 

нша жұмыстарды 
тіру 

есеп ИДМ 2015-2019 жылдар                     талап  

3. Негізгі бағыттар, бағдарламаның қойылған мақсаттарына қол жеткізу жолдары мен тиісті шаралар 
3.1 Инвестициялық ахуал 

 рламаны іске 
уға тарту 
тында 
қаралық қайта 

 және даму 
мен, 
кәсіптік даму 
нша Біріккен 

есеп ИДМ жыл сайын                     талап  
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ар Ұйымымен, 
па қайта құру 
 даму банкімен, 
м қайта құру 
 даму банкімен 
 басқа 
қаралық 
туттармен 
мақтастық 

3.2. Индустриялық дамуды жалпыжүйелік қолдау шаралары 
3.2.1. Салалық реттеу 

 қаралық және 
ік стандарттау 
дарының 
арттау жөніндегі 
калық 

теттерінің 
ыстарына қатысу 
 сарапшы 
ерді тарту 
аларын әзірлеу 
нша ұсыныстар 
рымдау 

НҚА жобасы ИДМ 2015 жылғы 
I тоқсан 

                    талап  

  
185. Халықаралық 

талаптарды ескере 
отырып, стандарттар 
әзірлеу 

бұйрық ИДМ 2015-2019 
жылдар 

1186 РБ 1268, 
794 

РБ 1357, 
6098 

РБ 1453 РБ 1554 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 
186. «Республикалық 

инвестициялық 
жобалардың 
техникалық-
экономикалық 
негіздемелерін 

НҚА жобасы ИДМ, 
«Самұрық-

Қазына ҰӘҚ» 
АҚ (келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
I тоқсан 

                    талап етілмейді 
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әзірлеуді және оларға 
сараптама жасауды 
қаржыландыру 
қағидасын бекіту 
туралы» Қазақстан 
Республикасы 
Үкіметінің 2004 
жылғы 20 ақпандағы 
№ 204 қаулысына 
жобаларға 
шығарылатын түпкі 
өнімнің техникалық 
реттеу және 
метрология 
жүйелеріне 
(техникалық 
регламенттерге, 
стандарттарға, сынақ 
зертханаларының 
жабдықталуына және 
т.б.) сәйкес келу 
тұрғысынан бағалау 
жүргізу бөлігіне 
өзгерістер енгізу 
бойынша ұсыныстар 
тұжырымдау 

187. Жобаларға 
шығарылатын түпкі 
өнімнің техникалық 
реттеу және 
метрология 
жүйелеріне 
(техникалық 
регламенттерге, 
стандарттарға, сынау 

ұсынымдар ИДМ, 
«Самұрық-

Қазына ҰӘҚ» 
АҚ (келісім 
бойынша) 
әкімдіктер, 
техникалық 

реттеу 
мәселелері 

2015 жыл 36,0 РБ                 РБК-ның 2014 
жылғы 21 
шілдедегі 

қорытындысына 
сәйкес 
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зертханаларының 
жабдықталуы және 
т.б.) сәйкес келу 
тұрғысынан бағалау 
жүргізу 

жөніндегі 
өңірлік штабтар 

188. Көлік құралдарының 
типін мақұлдау (шасси 
типтерін мақұлдау) 
тізілімін тіркеу және 
жүргізу жөніндегі 
техникалық 
хатшылықты құру 
және сүйемелдеу 

бұйрық ИДМ 2015-2017 
жылдар 

35,077 РБ 33,731 РБ 36,093 РБ         РБК-ның 2014 
жылғы 21 
шілдедегі 

қорытындысына 
сәйкес 

189. Метрологиялық 
инфрақұрылымды 
дамыту 

өлшеу 
құралдарына 
тексеру мен 
калибрлеу 

жүргізу үшін 
тексеру және 

калибрлеу 
зертханаларын 

құрал-жабдықпен 
жабдықтау 

ИДМ 2015-2019 
жылдар 

              -     республикалық 
және жергілікті 
бюджеттерде 

көзделген 
қаражат шегінде 

190. Кеден одағының 
техникалық 
регламенттерінің 
талаптары бойынша 
сәйкестікті растау 
органдарын және 
сынақ зертханаларын 
аккредиттеу жөніндегі 
көрсетілетін 
қызметтерді өтеу 

аккредиттеу ИДМ 2016-2019 
жылдар 

                    республикалық 
және жергілікті 
бюджеттерде 

көзделген 
қаражат шегінде 

191. Ауылшаруашылық 
техникасы бойынша 

ауылшаруашылық 
техникасына 

АТТТМ 
(жинақтау), 

2016-2017 
жылдар 

    301 РБ 301           РБК-ның 2014 
жылғы 16 
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сынақ зертханаларын 
кеңейту 

сертификаттау 
сынақтар жүргізу 

«ҚазАгро 
Инновация» АҚ 

(келісім 
бойынша) 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

192. ТМС үшін салалық 
озық технологиялар 
орталығын, оның 
ішінде 
Металлографиялық 
және металтану 
сынақтары мен 
қорғасын өнімін 
сертификаттау 
жөніндегі орталық 
сертификаттау 
зертханасын 
(Қазақстан 
Республикасының 
минералдық 
шикізатын кешенді 
өңдеу бойынша 
ұлттық орталық РМК 
негізінде) құру 

пайдалануға беру 
актісі 

ИДМ 2015-2019 
жылдар 

2022, 
414 

РБ 3087, 
551 

РБ 3255, 
551 

РБ 3634, 
484 

РБ     РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

193. Азық-түлік өнімдері 
бойынша сынақ 
зертханаларын 
кеңейту 

тамақ өнімдеріне 
сертификаттық 
сынақтар өткізу 

ҰЭМ 2015-2018 
жылдар 

751,5 
86 

РБ 344,4 
49 

РБ 344,4 
49 

РБ 688,8 
98 

РБ     РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 
194. Химия өнімдерінің 

сынақ зертханасын 
кеңейту 

химия өнімдеріне 
сертификаттық 

сынақтар жүргізу 

ИДМ 2015 жыл 1987 РБ                 РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 
195. Сынақ зертханасының 

кешенін өрт 
өрт қауіпсіздігі 
мен азаматтық 

ІІМ 2015-2017 
жылдар 

239 РБ 432 РБ 388 РБ         РБК-ның 2014 
жылғы 16 
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қауіпсіздігі мен 
азаматтық қорғанысты 
қамтамасыз ететін 
өнімдермен кеңейту 

қорғанысты 
қамтамасыз ететін 

өнімдерге 
сертификаттық 

сынақтар 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

196. Жарылғыш 
материалдардың 
сынақ зертханасын 
құру 

жарылғыш 
материалдарға 
сертификат ық 
сынақтар өткізу 

ІІМ, ИДМ 2016-2017 
жылдар 

    55,00 
0 

РБ 55 РБ -       РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 
197. Алматы және Астана 

қалаларында құрылыс 
саласында 
еуронормалар 
бойынша жаңа сынақ 
зертханаларын құру 

құрылыс 
материалдарына 
сертификаттық 
сынақтар өткізу 

ИДМ, ҰЭМ 2016-2018 
жылдар 

    780 РБ 656,0 
00 

РБ 564 РБ     РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

198. 2015-2019 жылдарға 
арналған ҮИИДМБ 
шеңберінде 
тауарларды, 
жұмыстарды және 
көрсетілетін 
қызметтерді 
пайдалану бойынша 
индустриялық-
инновациялық қызмет 
субъектілерінің 
инвестициялық 
жобаларына сараптама 
жүргізу 

салалық 
сараптамалық 

қорытынды 

ИДМ, 
«NADLoC» АҚ 

(келісім 
бойынша) 

жылына бір 
рет, жылдың 

қорытындысы 
бойынша 

                    республикалық 
және жергілікті 
бюджеттерде 

көзделген 
қаражат шегінде 

199. Тау-кен өндіру 
кешенінің жер 
қойнауын 
пайдаланушылардың 
келісімшарттық 

ИДМ-ге есеп «NADLoC» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

жылына бір 
рет, жылдың 

қорытындысы 
бойынша 

                    талап етілмейді 
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міндеттемелерді 
орындау дәрежесіне 
талдау жүргізу, 
бұзушылықтар 
картасын 
қалыптастыру және 
оны уәкілетті органға 
тапсыру 

200. Мемлекеттік 
органдардың, ұлттық 
компаниялар мен жер 
қойнауын 
пайдаланушылардың 
сатып алуы 
шеңберінде өнеркәсіп 
салаларын қолдау 
жөніндегі шаралардың 
тиімділігін талдауды 
жүзеге асыру 

ИДМ-ге есеп «NADLoC» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

жылына бір 
рет, 2015 
жылдан 
бастап 

жылдың 
қорытындысы 

бойынша 

                    талап етілмейді 

201. Мемлекеттік сатып 
алуды мониторингтеу 
субъектілерінің, жер 
қойнауын 
пайдаланушылардың, 
концессионерлердің 
және ұлттық 
компаниялардың, 
холдингтердің, жүйе 
құраушы 
кәсіпорындардың 
жергілікті қамту 
бойынша есептерін 
жинау және өңдеу 

ИДМ-ге есеп «NADLoC» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

тұрақты, 
жарты 

жылдық 
негізде 

                    талап етілмейді 

202. Ұлттық өнеркәсіпті 
дамыту мақсатында 

форум мен 
көрмені өткізу 

ИДМ, 
«NADLoC» АҚ 

2015-2019 
жылдар 

                    республикалық 
және жергілікті 
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индустриялық-
инновациялық қызмет 
субъектілерінің 
қатысуымен жыл 
сайынғы форум мен 
көрмені ұйымдастыру 

(келісім 
бойынша) 

бюджеттерде 
көзделген 

203. Мемлекеттік 
органдардың, 
жергілікті атқарушы 
органдардың, 
тауарларды, 
жұмыстарды және 
көрсетілетін 
қызметтерді 
өндірушілердің, жер 
қойнауын 
пайдаланушылардың 
және өзге мүдделі 
тараптардың 
қатысуымен ұлттық 
өнеркәсіпті дамыту 
мәселелері бойынша 
конференциялар, 
форумдар, дөңгелек 
үстелдер және сұхбат 
алаңдарын өткізу 

конференциялар, 
форумдар, 

дөңгелек үстерлер 
және сұхбат 

алаңдары 

ИДМ, 
«NADLoC» АҚ 

(келісім 
бойынша), 

облыстардың, 
Астана мен 

Алматы 
қалаларының 
әкімдіктері 

2015-2019 
жылдар 

                    республикалық 
және жергілікті 
бюджеттерде 

көзделген 
қаражат шегінде 

204. «ТЖҚ және өнім 
берушілердің деректер 
қорын» қалыптастыру 
және жүргізу 

ақпараттық-
техникалық 

сүйемелдеу және 
функционалды 

кеңейту 

ИДМ, 
«NADLoC» АК 

(келісім 
бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

                    республикалық 
және жергілікті 
бюджеттерде 

көзделген 
қаражат шегінде 

205. Қазақстан 
Республикасының 
нормативтік құқықтық 
актілеріне енгізілетін 

ақпараттық-
технологиялық, 

техникалық 
сүйемелдеу және 

ИДМ, 
«NADLoC» АҚ 

(келісім 
бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

                    талап етілмейді 
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өзгерістер мен 
толықтыруларға 
сәйкес «Қазақстандық 
тауарлар, жұмыстар 
мен көрсетілетін 
қызметтер» интернет-
порталы мемлекеттік 
ақпараттық жүйесінің 
функционалын 
кешенді ақпараттық-
технологиялық, 
техникалық 
сүйемелдеу және 
кеңейту 

функционалды 
кеңейту 

206. Перспективалық және 
бәсекеге қабілетті 
өнім өндірісін игеруге 
жәрдемдесу 

талдамалық есеп ИДМ, 
«NADLoC» АК 

(келісім 
бойынша) 

жылына бір 
рет, жылдың 

қорытындысы 
бойынша 

                    талап етілмейді 

3.2.2. Интернационалдандыру 
207. 2015-2019 жылдарға 

арналған ҮИИДМБ 
экономикасының 
басым салаларында 
жаңа өндірістерді құру 
үшін трансұлттық 
компаниялармен 
келіссөздер жүргізу 

ИДМ-ге ақпарат мүдделі 
мемлекеттік 

органдар, 
ұйымдар 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

                    талап етілмейді 

208. Қазақстан 
Республикасында 
және шетелде ресми 
тұлғалардың 
қатысуымен 
инвестициялық 
мүмкіндіктерді 
таныстыру бойынша 

меморандумдар ИДМ 2015 жылдың 
II тоқсаны 

96,0 РБ 96,0 РБ 96,0 РБ         РБК-ның 2014 
жылғы 30 
шілдедегі 

қорытындысына 
сәйкес 
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халықаралық бизнес-
форумдарды 
ұйымдастыру және 
өткізу 

209. «Investor's Guide» 
ақпараттық 
анықтамалығын 
дайындау (әзірлеу 
және басып шығару) 

ақпараттық 
анықтамалық 

ИДМ Жыл сайын, 
2015 жылдан 

бастап 

10,0 РБ 10,0 РБ 10,0 РБ         РБК-ның 2014 
жылғы 30 
шілдедегі 

қорытындысына 
сәйкес 

210. Қазақстанның 
инвестициялық 
мүмкіндіктерін 
ілгерілету бойынша 
ақпараттық-
таныстыру іс-
шараларын өткізу 

ақпараттық-
таныстыру 

материалдары 
(бейнероликтер, 

халықаралық БАҚ 
мақалалары, 

баспасөз-
конференциялар 

және т.б.) 

ИДМ, 
«KAZNEX 

INVEST» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

1633, 
80 

РБ 1633, 
8 

РБ 1633, 
80 

РБ 1633, 
80 

РБ 1633, 
80 

РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

211. Ұлттық 
инвестициялық 
интерактивті 
интернет-ресурсын 
және инвестициялық 
жобалар мен шетелдік 
инвесторлардың 
деректер қорын 
сүйемелдеу және 
жаңғырту 

ұлттық 
инвестициялық 

интерактивті 
интернет-

ресурсының және 
инвестициялық 

жобалар мен 
шетелдік 

инвесторлардың 
деректер 
қорының 
қызметін 

қамтамасыз ету 

ИДМ, 
«KAZNEX 

INVEST» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

35,3 РБ 35,3 РБ 35,3 РБ 35,3 РБ 35,3 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

212. Қазақстанның 
инвестициялық 
мүмкіндіктерін 
таныстыру бойынша 

меморандумдар ИДМ, 
«KAZNEX 

INVEST» АҚ 
(келісім 

2015-2019 
жылдар 

122,5 РБ 122,5 РБ 122,5 РБ 122,5 РБ 122,5 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 
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роуд-шоу өткізу бойынша) сәйкес 
213. Шетелдік 

инвесторларды тарту 
және сүйемелдеу 
бойынша сервистік 
қызметтер көрсету 

шарттар ИДМ, 
«KAZNEX 

INVEST» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

337,0 РБ 337,0 РБ 200,0 РБ 200,0 РБ 200,0 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 
214. Басым елдерде 

инвестициялар тарту 
жөніндегі ұлттық 
оператор 
өкілдіктерінің 
халықаралық желісін 
құру және оның 
жұмыс істеуі 

өкілдіктердің 
халықаралық 

желісі 

ИДМ, 
«KAZNEX 

INVEST» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

599 РБ 640,9 РБ 685,8 РБ 732,8 РБ 785,2 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

215. Инвесторларды 
қолдау орталығының 
қызметін қамтамасыз 
ету (Қазақстандағы 
Инвестициялық 
омбудсмен институты) 

инвестордың 
өңделген 

сауалдары 

ИДМ, 
«KAZNEX 

INVEST» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

85,6 РБ 85,6 РБ 85,6 РБ 85,6 РБ 85,6 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

216. Экспортты 
ынталандыруға 
арналған сервистік 
қолдау 

ИДМ-ге ақпарат «KAZNEX 
INVEST» АҚ 

(келісім 
бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

1258, 0 РБ 1346, 
0 

РБ 1440, 
0 

РБ 1624, 
0 

РБ 1732, 
0 

РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 
217. Шетелде бизнесті 

қолдау өкілдіктерінің 
желісін ашу 
тұжырымдамасының 
жобасын әзірлеу 

тұжырымдама 
жобасы 

ИДМ, ҰКП 
(келісім 

бойынша), 
«KAZNEX 

INVEST» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2015 жылдың 
I жарты 

жылдығы 

                    талап етілмейді 

218. Шетелде бизнесті 
қолдау өкілдіктерінің 
желісін ашу және 

шет елдердегі 
бизнесті қолдау 
өкілдіктерінің 

ИДМ, ҰКП 
(келісім 

бойынша), 

2015-2019 
жылдар 

200,0 РБ 400,0 РБ 450,0 РБ 450,0 РБ 600,0 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
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қолдау желісі «KAZNEX 
INVEST» АҚ 

(келісім 
бойынша) 

қорытындысына 
сәйкес 

219. Өнімдерді ЕАЭО 
елдерінің аумағына 
жеткізу кезіндегі 
кедергілерді еңсеруге 
бағытталған іс-
шаралар кешенін 
әзірлеу 

ИДМ-ге ақпарат ҰЭМ, ҰКП 
(келісім 

бойынша) 

2015 жылғы 
II тоқсан 

                    талап етілмейді 

3.2.3. Технологиялар мен инновациялар 
Мақсат: Қазақстан өнеркәсібінің басым салаларының және ЭЫДҰ елдері салаларының технологиялық және ғылымды көп қажет ету деңгейінің алшақтығын 
қысқарту 
  
Нысаналы индикатор: 
1) Инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесін 20%-ға дейін ұлғайту (ЭЫДҰ әдістемесіне сәйкес); 
1) Жалпы ішкі өнімнің жалпы көлеміндегі инновациялық өнімнің үлесін 2,5%-ға дейін ұлғайту; 
1) Зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалатын ішкі шығындардың үлесін жалпы ішкі өнімге шаққанда 2%-ға ұлғайту. 

3.2.3.1. Озық технологиялар трансферті 
220. Салалық мемлекеттік 

органдардың, ұлттық 
компаниялардың 
өнеркәсіптің басым 
секторларындағы 
технологиялық 
міндеттерін шешу 
үшін олардың 
тапсырысы бойынша 
әзірлеушілер команд 
алары арасында 
конкурстар өткізуге 
арналған ұсыныстар 
әзірлеу 

ИДМ-ге 
ұсыныстар 

«ТДҰА» АҚ 
(келісім 

бойынша), 
мүдделі 
органдар 

2015 жылғы 
IV тоқсан 

200,0 РБ 400,0 РБ 600,0 РБ 600,0 РБ 600,0 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

221. Халықаралық ИДМ-ге ақпарат «ТДҰА» АҚ 2015-2019 109,0 РБ 109,0 РБ 109,0 РБ 109,0 РБ 109,0 РБ РБК-ның 2014 



Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ» 
Документ: ҚР ҮКІМЕТІНІҢ 2014.30.10 № 1159 ҚАУЛЫСЫ 

Дата: 26.02.2016 15:49:08 

69 

технологиялар 
трансферті желісіне 
қатысу 

(келісім 
бойынша) 

жылдар жылғы 16 
мамырдағы 

қорытындысына 
сәйкес 

222. Бизнестің басым 
технологиялық 
міндеттерін, оның 
ішінде өнеркәсіптік 
кәсіпорындардың 
техникалық 
директорларының 
(R&D-директорлары) 
конференцияларын 
өткізу арқылы іздеуді 
қамтамасыз ету 

ИДМ-ге ақпарат «ТДҰА» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2018 жыл 20,0 РБ 20,0 РБ 150,0 РБ 20, 0 РБ 20,0 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

223. Технологияларды 
коммерциялау үшін 
гранттар ұсыну: 
консалтингтік, 
инжирингтік және 
жобалық ұйымдарды 
тарту; біліктілігі 
жоғары шетелдік 
мамандарды тартуға 
арналған 
басқарушылық және 
өндірістік 
технологияларды 
енгізу, шетелдегі 
инженерлік-
техникалық 
персоналдың 
біліктілігін арттыру 

ИДМ-ге есеп «ТДҰА» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

2664 РБ 2664 РБ 2430 РБ 2430 РБ 2430 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

224. Технологияларды 
сатып алу үшін 

ИДМ-ге есеп «ТДҰА» АҚ 
(келісім 

2015-2019 
жылдар 

3800 РБ 3800 РБ 3800 РБ 3800 РБ 3800 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 



Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ» 
Документ: ҚР ҮКІМЕТІНІҢ 2014.30.10 № 1159 ҚАУЛЫСЫ 

Дата: 26.02.2016 15:49:08 

70 

гранттар беру бойынша) мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 
225. Өнеркәсіптік 

зерттеулер үшін 
гранттар беру 

ИДМ-ге есеп «ТДҰА» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

2400 РБ 600 РБ 800 РБ 1000 РБ 1200 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 
226. Инновациялық 

гранттар беру 
бойынша оператордың 
көрсетілетін 
қызметтері 

ИДМ-ге есеп «ТДҰА» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

275,8 РБ 275,8 РБ 275,8 РБ 275,8 РБ 275,8 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 
227. Қазақстан 

Республикасының 
аумағында ғылыми-
зерттеу, ғылыми-
техникалық және 
(немесе) тәжірибелік-
конструкторлық 
жұмыстардың 
нәтижесін енгізу 
фактісін растау 

ИДМ-ге ақпарат БҒМ «ТДҰА» 
АҚ (келісім 
бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

20 РБ 15 РБ 15 РБ 15 РБ 15 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

3.2.3.2. Инновацияларға сұранысты жоғарылату 
228. Технологиялық, оның 

ішінде энергия 
үнемдеу, өнімділік, 
экологиялық 
регламенттерді және 
стандарттарды 
күшейту 

тех. регламенттер, 
техстандарттар 

ИДМ, мүдделі 
мемлекеттік 

органдар 

2015-2019 
жылдар 

                    талап етілмейді 

229. Инвестициялық 
энергия тиімді 
жобалар үшін 
нысаналы кредиттік 

бұйрық ИДМ, ҰЭМ I тоқсан                     талап етілмейді 
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бағдарламалар жасау 
3.2.3.3. Технологиялық құзыреттілікті арттыру 

230. Инновациялық 
гранттар беру арқылы 
салалық құзырет 
орталықтарын құру 
және олардың әрі 
жұмыс істеуі бойынша 
ұсыныстар әзірлеу 

ИДМ-ге 
ұсыныстар 

БҒМ, «ҚИДИ» 
АҚ, «ТДҰА» 
АҚ (келісім 
бойынша) 

2016 жыл                     талап етілмейді 

231. Техникалық 
машықтар мен 
мамандықтардың 
негіздерін игеру мен 
оқытудың қосымша 
мүмкіндіктерін 
беретін, сондай-ақ 
біліктілікті 
арттырудың онлайн 
құзыреттер 
орталықтарын ашу 

құзыреттер 
орталығы 

ИДМ, «ҚИДИ» 
АҚ, «ТДҰА» 
АҚ (келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
желтоқсан 

350 РБ 200 РБ 200 РБ 200 РБ 200 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

232. «ИТП» АЭА 1-кезегі 
аумағындағы жұмыс 
істеп тұрған мүліктік 
кешеннің жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету 
және дамыту 

ИДМ-ге ақпарат «ТДҰА» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

153 РБ 153 РБ 153 РБ 153 РБ 153 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

233. Өңірлік 
технопарктерді 
дамыту 

есеп ИДМ, «ТДҰА» 
АҚ (келісім 
бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

42 РБ 62 РБ 62 РБ 62 РБ 62 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 
234. Салалық 

конструкторлық 
бюроларды дамыту 

есеп ИДМ, «ТДҰА» 
АҚ (келісім 
бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

399,9 РБ 427,9 РБ 457,8 РБ 200 РБ 0 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 
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сәйкес 
235. Жаңа 

технологияларды, 
сондай-ақ ғылыми, 
ғылыми-техникалық 
және енгізуге дайын 
инновациялық 
қызметтің 
нәтижелерін 
коммерцияландыру 
бойынша бірлескен 
жұмыстың тетігін 
пысықтау 

ИДМ-ге ақпарат БҒМ 2015 жылғы 
IV тоқсан 

                    талап етілмейді 

236. «NIF $50 K» бизнес-
жоспарлар конкурсын 
өткізуді ұйымдастыру 

ИДМ-ге ақпарат «ТДҰА» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

91,8 РБ 91,8 РБ 91,8 РБ 91,8 РБ 91,8 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 
237. Ұтымды 

ұсыныстардың 
республикалық 
конкурсын өткізуді 
ұйымдастыру 

ИДМ-ге ақпарат «ТДҰА» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

36,6 РБ 36,6 РБ 36,6 РБ 36,6 РБ 36,6 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 
238. «Өрлеу ақпараты» 

конкурсын өткізуді 
ұйымдастыру 

ИДМ-ге ақпарат «ТДҰА» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

20,9 РБ 20,9 РБ 20,9 РБ 20,9 РБ 20,9 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 
239. Инновациялық 

конгресс пен 
Инновациялық 
жобалар көрмесін 
өткізуді ұйымдастыру 

ИДМ-ге есеп «ТДҰА» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

70,2 РБ 70,2 РБ 70,2 РБ 70,2 РБ 70,2 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 
240. Инновацияларды 

дамыту саласында 
ИДМ-ге есеп «ТДҰА» АҚ 

(келісім 
2015-2019 

жылдар 
160 РБ 160 РБ 160 РБ 160 РБ 160 РБ РБК-ның 2014 

жылғы 16 



Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ» 
Документ: ҚР ҮКІМЕТІНІҢ 2014.30.10 № 1159 ҚАУЛЫСЫ 

Дата: 26.02.2016 15:49:08 

73 

халықаралық 
ынтымақтастықты 
жүзеге асыру 
(ақпараттық-
талдамалық және 
консультациялық 
көрсетілетін 
қызметтер өткізу) 

бойынша) мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

241. Инновациялық 
жобаларды 
коммерцияландыру 
бойынша көрсетілетін 
қызметтер нарығын 
ынталандыру 

ИДМ-ге ақпарат «ТДҰА» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

263,5 РБ 263,5 РБ 263,5 РБ 263,5 РБ 263,5 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

242. Инженерлік-
техникалық 
қызметкерлерді 
шетелдік ұйымдарда 
тағылымдамалардан 
өткізу, сондай-ақ ИТЖ 
оқыту бойынша 
жұмысты күшейту 

ИДМ-ге ақпарат «ТДҰА» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2015 жылғы 
II тоқсан 

860 РБ 860 РБ 860 РБ 860 РБ 860 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

3.2.3.4. Қосымша жүйелі шаралар 
3.2.4. Қаржы ресурстары 

243. Инвесторларға 
жекелеген жобалар 
бойынша күрделі 
шығындардың бір 
бөлігін өтеу 

шарттар ИДМ жыл сайын     5304 РБ 16796 РБ 30940 РБ 35360 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 
3.2.5. Инфрақұрылым 

244. Табиғи монополиялар 
субъектілерінің 
көрсетілетін 
қызметтеріне 
қолданыс мерзімі 5 

бұйрық ҰЭМ 2015-2019 
жылдар 

                    талап етілмейді 



Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ» 
Документ: ҚР ҮКІМЕТІНІҢ 2014.30.10 № 1159 ҚАУЛЫСЫ 

Дата: 26.02.2016 15:49:08 

74 

және одан да көп 
болатын шекті (ұзақ 
мерзімді) тарифтерді 
бекіту 

245. Жеке кәсіпкерлік 
субъектілері үшін 
инженерлік 
инфрақұрылымның 
қолжетімділігіне 
кедергі келтіретін 
әкімшілік кедергілерді 
айқындау және 
оларды қысқарту 
бойынша ұсыныстар 
әзірлеу 

нормативтік 
актілер 

ҰЭМ, ИДМ, 
Энергетикамині, 

ҰКП (келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
I тоқсан 

                    талап етілмейді 

246. Өңдеу өнеркәсібі 
басым секторларының 
өнімдерін 
тасымалдауды 
қамтамасыз ету үшін 
теміржол 
станцияларының 
өткізу қабілеті 
проблемалары туралы 
ақпаратты ұсыну 

ИДМ-ге ақпарат облыстардың, 
Астана және 

Алматы 
қалаларының 
әкімдіктері 

5 шілдеге 
қарай,5 

қаңтарға 
қарай жыл 

сайын 

                    талап етілмейді 

247. Облыстардың, 
Алматы және Астана 
қалалары 
әкімдіктерінің 
сұратулары бойынша 
өңдеуші өнеркәсіптің 
басым секторларының 
өнімдерін 
тасымалдауды 
қамтамасыз ету үшін 

пайдалануға беру 
актісі 

ИДМ, «ҚТЖ» 
ҰК» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

жыл сайын 1 
ақпанға қарай 

                    кәсіпорындардың 
меншікті 
қаражаты 
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теміржол 
станцияларының 
өткізу қабілетін 
кеңейту 

248. Жаңа кәсіпорындар 
үшін көлік 
инфрақұрылымын 
құру: Жаңатас-
Түркістан теміржол 
төсемінің 115 км салу 

пайдалануға беру 
актісі 

Жамбыл 
облысының 

әкімдігі 

2017 жылғы 
I тоқсан 

                    - 

249. АЭА басқару және 
дамыту жүйесі 

ҚР АЭА дамыту 
жөніндегі 
бірыңғай 

операторды құру 

ИДМ 2015-2019 
жылдар 

1325, 5 РБ 1325, 
2 

РБ             РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 
250. «Қорғас - Шығыс 

қақпалары» АЭА 
инфрақұрылымының 
құрылысы 

пайдалануға беру 
актісі 

ИДМ, «ҚТЖ» 
ҰК» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

12500 ҰҚ                 ҚР Ұлттық қоры 

251. «Қорғас - Шығыс 
қақпалары» АЭА 
құрғақ портының 
құрылысы 

пайдалануға беру 
актісі 

ИДМ 2015-2019 
жылдар 

                    - 

252. «Ұлттық 
индустриялық мұнай-
химия технопаркі» 
АЭА 
инфрақұрылымының 
құрылысы 

пайдалануға беру 
актісі 

Энергетикамині, 
ИДМ, 

«Самұрық-
Қазына ҰӘҚ» 
АҚ (келісім 
бойынша), 

«ОХК» ЖШС 
(келісім 

бойынша) 

2015, 2016 
жылдар, жыл 

сайын 1 
ақпанға қарай 

68500 НФ                 ҚР Ұлттық қоры 

253. «Астана - жаңа қала» 
АЭА 
инфрақұрылымының 

пайдалануға беру 
актісі 

Астана 
қаласының 

әкімдігі 

2015, 2016 
жылдар, жыл 

сайын 1 

                    сома 3.2.5 
«Инфрақұрылым» 

 деген бөлімде 
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құрылысы ақпанға қарай көрсетілген (РБК-
ның 2014 жылғы 

16 мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес) 
254. ҚР АЭА 

инфрақұрылымының, 
Алматы қаласы 
индустриялық 
аймағының құрылысы 

пайдалануға беру 
актісі 

ИДМ, ҰЭМ, 
Қаржымині, 

Энергетикамині, 
«Самұрық-

Қазына» ҰӘҚ» 
АҚ (келісім 
бойынша) 

облыстардың, 
Астана және 

Алматы 
қалаларының 
әкімдіктері 

жыл сайын 
есепті 

кезеңнен 
кейінгі 

жылдың 
(2015, 2016, 
2017, 2018 

жылдардың) 
1 ақпанына 

қарай 

114404 РБ 41607 РБ 25290 РБ         РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

3.2.6. Адами ресурстар 
255. Білім беру 

бағдарламаларын 
өзектілендіру үшін 
жұмыс берушілердің 
қатысуымен 
колледждер 
деңгейінде 
индустриялық 
кеңестер құру 

ИДМ-ге ақпарат БҒМ, 
«Кәсіпқор» 
холдингі» 

КЕАҚ (келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
II тоқсан 

                    талап етілмейді 

256. «Кәсіпқор» холдингі» 
КЕАҚ колледждер 
желісінің негізінде 
ИИДМБ жобалары 
үшін кадрлар 
дайындауды жүзеге 
асыру 

ИДМ-ге ақпарат БҒМ, 
«Кәсіпқор» 
холдингі» 

КЕАҚ (келісім 
бойынша) 

2017 жылғы 
II тоқсан 

                    республикалық 
және жергілікті 
бюджеттерде 

көзделген 
қаражат шегінде 

257. ИИДМБ жобалары ИДМ-ге ақпарат БҒМ, ИДМ, 2015 жылғы                     талап етілмейді 



Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ» 
Документ: ҚР ҮКІМЕТІНІҢ 2014.30.10 № 1159 ҚАУЛЫСЫ 

Дата: 26.02.2016 15:49:08 

77 

бойынша жоғары, 
техникалық және 
кәсіптік білім беру 
орындарының 
түлектерінің жұмысқа 
орналасуын 
мониторингтеу 
жөніндегі 
жұмыстарды 
ұйымдастыру 

ДСӘДМ, 
облыстардың, 
Астана және 

Алматы 
қалаларының 
әкімдіктері, 
«Кәсіпқор» 
холдингі» 

КЕАҚ (келісім 
бойынша) 

II тоқсан 

258. Техникалық және 
кәсіптік жоғары білім 
мамандықтарының 
бірыңғай 
сыныптауышының 
моделін әзірлеу 

бірыңғай 
сыныптауыш 

БҒМ, 
«Кәсіпқор» 
холдингі» 

КЕАҚ (келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
II тоқсан 

                    талап етілмейді 

259. Кәсіптік стандарттар, 
оның ішінде ИИДМБ 
жобаларының талап 
етілген мамандықтары 
бойынша кәсіптік 
стандарттар әзірлеуді 
ұйымдастыру 

кәсіптік 
стандарттар 

салалық 
мемлекеттік 

органдар, 
ДСӘДМ, ҰКП 

(келісім 
бойынша) 

жыл сайын                     талап етілмейді 

260. Оқу-өндірістік 
шеберханалар мен 
ТжКБ оқу 
орындарының 
зертханаларын 
нығайту 

актілер БҒМ 
(жинақтау), 

облыстардың, 
Астана және 

Алматы 
қалаларының 
әкімдіктері 

жыл сайын                     Республикалық 
және жергілікті 
бюджеттерде 

көзделген 
қаражат шегінде 

261. ҚР Үкіметінің 2015.05.02. № 42 Қаулысымен алып тасталды (бұр.ред.қара) 
262. ШЖК тартуды 

квоталау жүйесін 
жетілдіру 

ИДМ-ге ақпарат ДСӘДМ, ҰЭМ 2015 жылғы 
I тоқсан 

                    талап етілмейді 

263. ИИДМБ жобалары ИДМ-ге есеп ДСӘДМ 2015-2019                     талап етілмейді 

jl:31664695.1300%20
jl:31666507.1%20
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бойынша жұмыс 
орындарының 
құрылуы және 
жұмыспен 
қамтылғандар саны 
туралы есептерді 
жүргізу 

жылдар 

264. ИИДМБ үшін кадрлар 
дайындау жөніндегі 
оқу орындары 
бойынша ұсыныстар 
дайындау 

ИДМ-ге 
ұсыныстар 

БҒМ IV тоқсан, 
жыл сайын 

                    талап етілмейді 

3.2.7 Сатып алу 
265. «Жер қойнауын 

пайдаланушылардың 
есептілігін қабылдау 
жүйесі» АЖ-де мұнай-
газ секторындағы жер 
қойнауын 
пайдаланушылардың 
тауарларды, 
жұмыстарды және 
көрсетілетін 
қызметтерді сатып 
алуындағы жергілікті 
қамту бойынша 
есептілікті 
қабылдауды 
қамтамасыз ету 

ИДМ-ге ақпарат Энергетикамині тоқсан сайын                     талап етілмейді 

266. ҚР нормативтік 
құқықтық актілеріне 
енгізілетін өзгерістер 
мен толықтыруларға 
сәйкес «Жер 
қойнауын пайдалану 

ақпараттық-
технологиялық, 

техникалық 
сүйемелдеу 

ИДМ, 
«NADLoC» АҚ 

(келісім 
бойынша) 

тұрақты 
негізде, 
жылдың 

қорытындысы 
бойынша 

                    талап етілмейді 
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бойынша 
операцияларды 
жүргізу кезінде 
пайдаланылатын 
тауарлардың, 
жұмыстар мен 
көрсетілетін 
қызметтердің және 
оларды 
өндірушілердің 
тізілімі» мемлекеттік 
ақпараттық жүйесінің 
функционалын 
кешенді ақпараттық-
технологиялық, 
техникалық 
сүйемелдеу және 
кеңейту 

3.2.8. Кәсіпкерлік және ШОБ 
3.2.9 Бәсекелестікті ынталандыру 

267. Мұнай өнімдерінің 
биржалық саудасын 
дамыту бойынша 
ұсыныстар енгізу 

ИДМ-ге 
ұсыныстар 

ҰЭМ, 
Энергетикамині 

2017 жылғы 
I тоқсан 

                    талап етілмейді 

268. Электр энергиясының 
биржалық саудасын 
дамыту бойынша 
ұсыныстар енгізу 

ИДМ-ге 
ұсыныстар 

ҰЭМ, 
Энергетикамині 

2015 жылғы 
I тоқсан 

                    талап етілмейді 

269. Табиғи монополия 
субъектілерінің және 
реттелетін 
нарықтардың реттеліп 
көрсетілетін 
қызметтерінің 
(тауарларының, 

ИДМ-ге ақпарат ҰЭМ, 
Энергетикамині 

2017 жылғы 
II тоқсан 

                    талап етілмейді 
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жұмыстарының) 
тізбесін кезең-
кезеңмен қысқарту 

3.3. Өңдеу өнеркәсібін дамытудағы кластерлік тәсілдер 
Мақсат: Технологиялық тізбектерді құру және оқшауландыру, кооперациялау, ықпалдастықты дамыту және инновациялық дамытуды жеделдету есебінен 

отандық өңдеуші өнеркәсіптің бәсекеге қабілеттілігін дамыту 
270. Бағдарламаны ескере 

отырып, Қазақстан 
Республикасының 
аумағын 
ұйымдастырудың бас 
сызбасын 
өзектілендіру 

НҚА жобасы ҰЭМ 
(жинақтау), 

облыстардың, 
Астана және 

Алматы 
қалаларының 
әкімдіктері 

2014-2016 
жылдардағы 

IV тоқсан 

                    талап етілмейді 

3.3.1. Ұлттық кластерді дамыту 
271. Мұнай-газ өнеркәсібі 

үшін мұнай мен газды 
өндіру және қайта 
өңдеу, мұнай-газ 
химиясы, мұнай-газ 
химиясы машинасын 
жасау мен сервистік 
көрсетілетін 
қызметтер жөніндегі 
ұлттық кластердің 
кеңесін құру 

бұйрық Энергетикамині 2015 жылғы 
I тоқсан 

                    талап етілмейді 

272. Ұлттық кластерді 
дамытудың 
стратегиясы мен жол 
картасын әзірлеу 

стратегия, жол 
картасы 

Энергетикамині, 
ИДМ, ҰКП 

(келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
III тоқсан 

                    талап етілмейді 

3.3.2. Аумақтық кластерлерді дамыту 
3.1. Аумақтық кластерлердің қызметін регламенттейтін нормативтік құқықтық базаны әзірлеу және жетілдіру 

273. Аумақтық 
кластерлердің 
конкурстық іріктеуін 

НҚА жобасы ИДМ, «ҚИДИ» 
АҚ (келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
II тоқсан 

                    талап етілмейді 
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жүргізу критерийлері 
мен тәртібінің 
регламентациясын 
әзірлеу жөніндегі 
ұсыныстар әзірлеу 

3.3.3 Инновациялық кластерлерді дамыту 
274. Медицина, «3D-

принтинг», геология, 
металлургия, 
композиттік 
материалдар, 
инновациялық 
кластерлер 
шеңберінде энергия 
үнемдейтін және 
құрылыс 
технологиялары 
саласында ғылыми 
орталықтар 
қалыптастыру 
бойынша ұсыныстар 
беру 

ИДМ-ге 
ұсыныстар 

БҒМ, салалық 
мемлекеттік 

органдар, ҰКП 
(келісім 

бойынша), 
жұмыс 

берушілердің 
салалық 

бірлестіктері 
(келісім 

бойынша) 

2017 жыл                     талап етілмейді 

275. Инновациялық 
кластерлерді дамыту 
жоспарларын әзірлеу 

бекітілген 
жоспарлар 

«Назарбаев 
Университеті» 
ДБҰ (келісім 

бойынша), ҰКП 
(келісім 

бойынша) 

2015 жылғы 
IV тоқсан 

                    талап етілмейді 

276. Инновациялық 
кластерлерді дамыту 
жоспарларын жүзеге 
асыру 

ИДМ-ге есеп «Назарбаев 
Университеті» 
ДБҰ (келісім 

бойынша), ҰКП 
(келісім 

бойынша) 

2016 жылдан 
бастап жыл 

сайын 10 
шілде және 
10 қаңтар 

                    талап етілмейді 

3.4. Басым және басқа салалық секторлардың кәсіпорындарын қолдау 
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3.4.1. Техникалық реттеу 
277. Халықаралық 

стандарттарға (API, 
ASTM, GMP, EN) 
сәйкес өнімді 
сертификаттау және 
сапа менеджменті 
жүйесі бойынша 
шығындарды өтеу 

шығындарды өтеу ИДМ, 
«NadLoC» АҚ 

(келісім 
бойынша) 

жыл сайын 162,4 РБ 162,4 РБ 162,4 РБ 162,4 РБ 162,4 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

3.4.2. Интернационалдандыру 
278. Экспорт алдындағы 

қаржыландыру және 
сақтандыру 

шарттар ИДМ, 
«Бәйтерек» 
ҰБХ АҚ, 
(келісім 

бойынша), 
«ҚазЭкспорт 
Гарант» АҚ 

(келісім 
бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

3000 РБ 5000               РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

279. Индустриялық-
инновациялық қызмет 
субъектілерінің 
отандық өңделген 
тауарларды ілгерілету 
бойынша 
шығындарын өтеу 

шығындарды өтеу ИДМ, 
«KaznexInvest» 

АҚ (келісім 
бойынша) 

жыл сайын 200 РБ 214 РБ 229 РБ 420 РБ 437 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

 сәйкес 

3.4.3. Технологиялар және инновациялар 
280. Кәсіпорынды 

дамытудың кешенді 
жоспарын әзірлеуге 
жұмсалатын 
шығындардың 50%-
ын, бірақ 7,5 млн. 
теңгеден аспайтын 
көлемін өтеу 

шарттар ИДМ, «ҚИДИ» 
АҚ (келісім 
бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

40,0 РБ 40,0 РБ 40,0 РБ 40,0 РБ 40,0 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 
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281. Еңбекті техникалық 
нормалау жүйесін 
енгізу бойынша 
шығындарды өтеу 

шарттар ИДМ, «ҚИДИ» 
АҚ (келісім 
бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

13 РБ 13 РБ 13 РБ 13 РБ 13 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 
3.4.4. Қаржы ресурстары 

282. «Қазақстанның Даму 
Банкі» АҚ, оның 
ішінде банкаралық, 
лизингтік 
қаржыландыру және 
т.б. арқылы 
жобаларды орташа 
және ұзақ мерзімді 
қаржыландыру 

«КДБ» АҚ 
жарғылық 
капиталын 

ұлғайту, РБ-де не 
ҚР ҰБ-де «ҚДБ» 
АҚ-ның несиелер 

алуы 

ИДМ, ҰЭМ, 
Қаржымині, 
«Бәйтерек» 
ҰБХ» АҚ, 
(келісім 

бойынша), 
«КДБ» АҚ 

(келісім 
бойынша), 

«КДБ-Лизинг» 
АҚ (келісім 
бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

150 
000 

РБ                 РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

283. ЕДБ кредиттері 
бойынша сыйақы 
мөлшерлемелерін 
10%-ға дейін 
субсидиялау бойынша 
ұсыныстар енгізу 

ИДМ-ге 
ұсыныстар 

ҰЭМ, 
«Бәйтерек» 
ҰБХ» АҚ, 
(келісім 

бойынша), 
«Даму» КДҚ» 
АҚ (келісім 

бойынша 

2015-2019 
жылдар 

17 857 РБ 18 750 РБ 7 188 РБ 8 172 РБ 9 205 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

284. ЕДБ кредиттері 
бойынша сыйақы 
мөлшерлемелерін 7%-
ға дейін субсидиялау 
бойынша ұсыныстар 
енгізу 

ИДМ-ге 
ұсыныстар 

ҰЭМ, 
«Бәйтерек» 
ҰБХ» АҚ, 
(келісім 

бойынша), 
«Даму» КДҚ» 
АҚ (келісім 
бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

2 500 РБ 2 625 РБ 2 756 РБ 2 894 РБ 3 039 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

285. Өңірлік ерекшелікті ИДМ-ге ақпарат ҰЭМ, «Даму» 2015-2019 2 143 РБ 1 125 РБ   РБ   РБ   РБ РБК-ның 2014 
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ескере отырып, басым 
секторлардағы ЕДБ 
кредиттері бойынша 
кепілдіктер беру 

ҚДҚ» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

жылдар жылғы 16 
мамырдағы 

қорытындысына 
сәйкес 

286. «Қазына Капитал 
Менеджмент» АҚ 
капиталдандыру 
арқылы 
инфрақұрылымдық 
жобалардың қорын 
капиталдандыру 

ИДМ-ге ақпарат ҰЭМ, 
«Бәйтерек» 
ҰБХ» АҚ, 
(келісім 

бойынша), 
«KazynaCapital 
Management» 
АҚ (келісім 
бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

    8 000 РБ 8 650 РБ         РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

3.4.5. Инфрақұрылым 
3.4.6. Адами ресурстар 

287. Еңбек өнімділігін 
және энергия 
тиімділігін арттыру 
мәселелері бойынша 
басқарушы 
персоналды оқытуды 
жүзеге асыратын 
кәсіпорындардың 
шығындарының бір 
бөлігін өтеу 

сертификаттар ИДМ, «ҚИДИ» 
АҚ (келісім 
бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

15,8 РБ 15,8 РБ 15,8 РБ 15,8 РБ 15,8 РБ РБК-ның 2014 
жылғы 16 

мамырдағы 
қорытындысына 

сәйкес 

288. Біліктілігі жоғары 
шетел мамандарын 
тартуға гранттар бөлу 

гранттар ИДМ, 
«Бәйтерек» 
«ҰБХ» АҚ 

(келісім 
бойынша), 

«ТДҰА» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

                    сома 3.2.3 
«Технологиялар 

және 
инновациялар» 
деген бөлімде 

көрсетілген (РБК-
ның 16.05.2014 

жылғы 
қорытындысына 

сәйкес) 
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289. Инженерлік-
техникалық 
персоналдың 
біліктілігін шетелде 
арттыруға гранттар 
бөлу 

гранттар ИДМ, 
«Бәйтерек» 
«ҰБХ» АҚ 

(келісім 
бойынша), 

«ТДҰА» АҚ 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

                    «Технологиялар 
және 

инновациялар» 
деген 3.2.3-

бөлімде 
көзделген 
қаражат 

шеңберінде 
3.4.7 Сатып алу 

3.4.8. Кәсіпкерлік және ШОБ 
290. Техникалық 

диагностика жүргізу 
кезінде ШОБ үшін 
80%-ға дейін, бірақ 8 
млн. теңгеден 
аспайтын және ірі 
кәсіпорындар үшін 16 
млн. теңгеден 
аспайтын қоса 
қаржыландыру 

шарттар ИДМ, «ҚИДИ» 
АҚ (келісім 
бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

40,4 РБ 40,4 РБ 40,4 РБ 40,4 РБ 40,4 РБ РБК-ның 
16.05.2014 жылғы 
қорытындысына 

291. «Өнімділік 2020» 
бағдарламасы 
операторының 
қызметтер көрсетуі 

шарттар ИДМ, «ҚИДИ» 
АҚ (келісім 
бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

148 РБ 148 РБ 148 РБ 148 РБ 148 РБ РБК-ның 
16.05.2014 жылғы 
қорытындысына 

сәйкес 
292. «Өнімділік 2020» 

шеңберінде лизингтік 
қаржыландыру 

шарттар ИДМ, ҰЭМ, 
Қаржымині, 
«Бәйтерек» 
«ҰБХ» АҚ 

(келісім 
бойынша), 
«КДБ» АҚ 

(келісім 
бойынша), 

«ҚДБ-Лизинг» 
АҚ (келісім 

жыл сайын 5 000 РБ 5 000 РБ   РБ   РБ   РБ РБК-ның 
16.05.2014 жылғы 
қорытындысына 

сәйкес 
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бойынша) 
293. Ірі кәсіпорындар 

айналысында сабақтас 
өндірістер құру 
мақсатында тапсырыс 
беруші мен өндіруші 
арасында 
келісімшарттар 
жасасуда жәрдемдесу 

келісімшарттар ИДМ, 
«NADLoC» АҚ 

(келісім 
бойынша), 

«ДАМУ» АҚ 
(келісім 

бойынша), жүйе 
түзуші 

кәсіпорындар 
(келісім 

бойынша) 

жылына бір 
рет, жылдың 

қорытындысы 
бойынша 

                    талап етілмейді 

3.4.9. Индустрияландыру картасы 
294. Қазақстанды 

индустрияландырудың 
2015-2019 жылдарға 
арналған 
республикалық 
картасын әзірлеу және 
бекіту 

НҚА жобасы ИДМ, мүдделі 
мемлекеттік 

органдар мен 
ұйымдар 
(келісім 

бойынша) 

2015 жылғы 
I тоқсан 

                    талап етілмейді 

295. Қазақстан 
Республикасы 
Үкіметінің 2012 
жылғы 25 мамырдағы 
№ 675 қаулысымен 
бекітілген Жобаларды 
республикалық және 
өңірлік 
индустрияландыру 
карталарына енгізу 
қағидаларына 
Индустрияландыру 
картасын 
қалыптастыру, 
орталық және өңірлер 

НҚА жобасы ИДМ, ҰЭМ, 
мүдделі 

мемлекеттік 
органдар мен 

ұйымдар 
(келісім 

бойынша) 

2014 жылғы 
IV тоқсан 

                    талап етілмейді 
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арасында 
жауапкершілікті бөлу 
тәртібіне қойылатын 
жаңа тәсілдерді 
айқындау бөлігінде 
өзгерістер енгізу 

296. Қазақстанды 
индустрияландырудың 
2015-2019 жылдарға 
арналған 
республикалық 
картасын 
өзектілендіру 

НҚА жобасы ИДМ, мүдделі 
мемлекеттік 

органдар мен 
ұйымдар 
(келісім 

бойынша) 

2015-2019 
жылдар 

                    талап етілмейді 

297. Индустрияландыру 
картасы жобаларының 
іске асырылу барысы 
туралы есептерді 
дайындау 

Үкіметке есеп ИДМ, мүдделі 
мемлекеттік 

органдар мен 
ұйымдар 
(келісім 

бойынша) 

есепті жарты 
жылдықтан 

кейінгі айдың 
15-күніне 

дейін 

                    талап етілмейді 

298. Кәсіпкерлікті қолдау 
карталарын 
қалыптастыру 

ҰЭМ-ге ақпарат облыстардың, 
Алматы және 

Астана 
қалаларының 
әкімдіктері, 

ҰКП (келісім 
бойынша) 

есепті жарты 
жылдықтан 

кейінгі айдың 
10-күніне 

дейін 

                    талап етілмейді 

299. Кәсіпкерлікті қолдау 
карталарына 
енгізілген жобаларды 
іске асыру 

ҰЭМ-ге ақпарат облыстардың, 
Алматы және 

Астана 
қалаларының 
әкімдіктері 

есепті жарты 
жылдықтан 

кейінгі айдың 
10-күніне 

дейін 

                    талап етілмейді 

300. Кәсіпкерлікті қолдау 
карталарына 
енгізілген жобалардың 
іске асырылуы туралы 

Үкіметке есеп ҰЭМ есепті жарты 
жылдық тан 

кейінгі айдың 
15-күніне 

                    талап етілмейді 
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жиынтық ақпарат беру дейін 
4. Бағдарламаны іске асыру тетігі, басқару және мониторингтеу 

4.1. Бағдарламаны іске асыру тетіктері 
301. Бағдарламаны ескере 

отырып, орталық 
атқарушы 
органдардың 
стратегиялық 
жоспарларына 
өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу 

НҚА жобасы ИДМ, АШМ, 
Энегетикамині, 
ДСӘДМ, БҒМ, 

ҰЭМ, 
Қаржымині 

2015 жылғы 
I тоқсан 

                    талап етілмейді 

302. Бағдарламаны ескере 
отырып, өңірлерді 
дамыту 
бағдарламалары мен 
оларды іске асыру 
жөніндегі іс-шаралар 
жоспарын әзірлеу 
және бекіту 

өңірлердің 
мәслихаттары мен 

әкімдерінің 
шешімдері 

облыстардың, 
Астана және 

Алматы 
қалаларының 
әкімдіктері 

2015 жылғы 
IV тоқсан 

                    талап етілмейді 

303. Бағдарламаны ескере 
отырып, ұлттық 
басқарушы 
холдингтердің, ұлттық 
холдингтер мен 
ұлттық 
компаниялардың даму 
стратегиялары мен 
жоспарларына 
өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу 

НҚА жобасы Ұлттық 
басқарушы 
холдингтер 

(келісім 
бойынша), 

ұлттық 
компаниялар 

(келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
I тоқсан 

                    талап етілмейді 

304. Бағдарламаны ескере 
отырып, ұлттық даму 
институттарының 
стратегиялары мен 
даму жоспарларына 

директорлар 
кеңесінің 

шешімдері 

«ҚИДИ» АҚ 
(келісім 

бойынша), 
«ТДҰА»АҚ 

(келісім 

2015 жылғы 
I тоқсан 

                    талап етілмейді 
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өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу 

бойынша), 
«KaznexInvest» 

АҚ (келісім 
бойынша) 

«Даму» КДҚ 
(келісім 

бойынша), 
«НАРМС 

NADLoC» АҚ 
(келісім 

бойынша), 
«КДБ» АҚ 

(келісім 
бойынша) 

4.2. Бағдарламаның іске асырылуын басқару 
305. Индустрия 

саласындағы ұлттық 
даму институтының 
рөлі мен 
жауапкершілігін 
күшейту 

Директорлар 
кеңесінің 

шешімдері 

ИДМ, «ҚИДИ» 
АҚ (келісім 
бойынша) 

2014 жылғы 
IV тоқсан 

                    талап етілмейді 

4.3. Бағдарламаның іске асырылуын мониторингтеу 
306. Мемлекеттік 

жоспарлау жүйесі 
бойынша нормативтік 
құқықтық актілерге 
Бағдарламаның іске 
асырылуын 
мониторингтеу және 
бағалау жүйесін 
жетілдіру бөлігінде 
өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу 

НҚА жобалары ҰЭМ 2015 жылғы 
I тоқсан 

                    талап етілмейді 

307. Аумақтарды дамыту 
бағдарламаларын 

ИДМ-ге есеп облыстардың, 
Астана және 

жыл сайын 1 
ақпанға, 1 

                    талап етілмейді 
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индустриялық-
инновациялық дамыту 
бөлігінде 
мониторингтеу 

Алматы 
қалаларының 
әкімдіктері 

тамызға қарай 

308. Бағдарламаның 
индикаторлары 
бойынша 
статистикалық 
ақпаратпен 
қамтамасыз ету 

статистикалық 
бюллетень 

ҰЭМ тоқсанына 1 
рет 

                    талап етілмейді 

309. Мыналарды: өңдеу 
өнеркәсібіндегі 
мамандануды; 2015 - 
2019 жылдарға 
көзделген 
инвестициялық 
жобаларды іске 
асыруды; кластерлер 
құру мен дамытуды; 
АЭА мен ИА дамуына 
жәрдемдесуді ескере 
отырып, өңірлерде 
өңдеу өнеркәсібінің 
дамуы туралы есептер 
дайындау 

ИДМ-ге есеп облыстардың, 
Астана және 

Алматы 
қалаларының 
әкімдіктері 

тоқсан сайын 
есептік айдан 
кейінгі айдың 

20-күніне 

                    талап етілмейді 

310. Аумақтық 
кластерлердің дамуын 
мониторингтеу, 
талдау және бағалау 

Үкіметке есеп ИДМ, «ҚИДИ» 
АҚ (келісім 
бойынша), 

облыстардың, 
Алматы және 

Астана 
қалаларының 
әкімдіктері 

есепті жарты 
жылдықтан 

кейінгі айдың 
15-күніне 

дейін 

                    талап етілмейді 

311. Бағдарламаның басым 
секторларының 

ҰЭМ-ге есеп ИДМ, «ҚИДИ» 
АҚ (келісім 

2016 жылдан 
бастап жыл 

                    талап етілмейді 
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дамуын 
мониторингтеу, 
талдау және бағалау 

бойынша) сайын 
наурызда 

312. Ұлттық кластердің 
дамуын 
мониторингтеу 
жүйесін әзірлеу 

мониторинг 
жүйесі 

ҰЭМ, 
Энергетикамині 

2015 жылғы 
III тоқсан 

                    талап етілмейді 

313. Ұлттық кластердің 
дамуы, оның ішінде: 
кластер құрудың 
ұйымдық мәселелері; 
даму стратегиялары 
мен жол карталары 
бойынша есеп беру 

Үкіметке есеп Энергетикамині есепті жарты 
жылдықтан 

кейінгі айдың 
15-күніне 

дейін 

                    талап етілмейді 

  
Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы: 
  
API - American Petroleum Institute 
ASME - American Society of Mechanical Engineers 
WMI - WorldManufacturerldentifier 
ААЖ - автоматтандырылған ақпараттық жүйе 
АҚ - акционерлік қоғам 
АӨК - агроөнеркәсіптік кешен 
АЭС - атом электр станциясы 
ЕДБ - екінші деңгейдегі банк 
ҚДБ - «Қазақстанның даму банкі» АҚ 
ШҚО - Шығыс Қазақстан облысы 
ЖОО - жоғары оқу орны 
ШЖҚ МКК - шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын 
ТМК - тау-кен - металлургиясы кешені 
ГТА - гендік түрлендірілген ағза 
ИИДМБ - Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы 
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БТАҚС - басты төмендетудің қосалқы станциясы 
ББДМБ - Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 
ҮИИДМБ - Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық инновациялық дамытудың 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы 
ЖЖМ - жанар-жағармай материалдары 
МЖӘ - мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
ЖҚЗ - Жерді қашықтан зондтау 
ЖЖК 2020 - Жұмыспен қамту 2020 жол картасы 
ДЖНЖ ӘС - Дәлдігі жоғары жерсеріктік навигация жүйесінің жерүсті инфрақұрылымын құрудың әртараптандыру станциясы 
ЕАЭО - Еуразиялық экономикалық одақ 
Бірл. - бірлік 
Өлш. бірл. - өлшем бірлігі 
ЖБББЖ - Жоғары білімді бақылаудың бірыңғай жүйесі 
ЕЭК - Еуразиялық экономикалық комиссия 
Т/Ж - Темір жол 
ЖАҚ - жабық акционерлік қоғам 
ҚҚ - қарыз қаражаты 
ИА - индустриялық аймақтар 
ШЖК - шетелдік жұмыс күші 
ИТЖ - инженерлік-техникалық жұмысшы 
ФКИ - физикалық көлем индексі 
ҒА - ғарыш аппараты 
КДЖ - кәбілдік диэлектрлі жүйелер 
МӨК - мұнайды өндіру коэффиценті 
ҚИДИ - «Қазақстандық индустрияны дамыту институты» акционерлік қоғамы 
КМ - километр 
ҚХР - Қытай Халық Республикасы 
БТК - бақылау-тексеру комиссиясы 
ЗОҚ - зымыран отынының құрауыштары 
КБК - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті 
ЖТҚС - жиынтықты трансформаторлы қосалқы станциялары 
ЭБЖ - электр беру желісі 
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М - метр 
ЖБ - жергілікті бюджет 
ВАК - ведомствоаралық комиссия 
КГВ - кіші габаритті гидровертикаль 
ДСӘДМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі 
СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі 
ИДМ - Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі 
ХҒС - Халықаралық ғарыш станциясы 
MЛH - миллион 
МЛРД - миллиард 
ММ - миллиметр 
ҰЭМ - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 
Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Энергетикамині - Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі 
КЕАҚ - коммерциялық емес акционерлік қоғам 
НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points 
ТДҰА - «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» акционерлік қоғамы 
ҚҚС - қосылған құн салығы 
ҒЗИ - ғылыми зерттеу институты 
ҰТС- ұлттық компания 
НҚА - нормативтік құқықтық акт 
МӨЗ - мұнай өңдеу зауыты 
ҰКП - Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 
ҰБХ - ұлттық басқарушы холдинг 
ЭЫДҰ - Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы 
ШЖК - шекті жол берілетін концентрация 
ИТП АЭА - «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағы 
РБ - республикалық бюджет 
РБК - Республикалық бюджет комиссиясы 
РМК - республикалық мемлекеттік кәсіпорын 
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«МШКӨҰО» РМК - «Минералды шикізатты кешенді өңдеу жөніндегі ұлттық орталық» республикалық мемлекеттік кәсіпорны 
ЖСМ - жерде сирек кездесетін металдар 
ҚР - Қазақстан Республикасы 
СМ - сирек металдар 
ТЗ -тасымалдағыш зымыран 
БАҚ - бұқаралық ақпарат құралдары 
КМҚ - кәсіпорынның меншікті қаражаты 
АЭА - арнайы экономикалық аймақ 
ТжКБ - техникалық және кәсіптік білім беру 
ЕК - Еңбек кодексі 
ЖШС - жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
ТЖҚ - тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер 
КО - Кеден одағы 
ТТТ - тактикалық-техникалық тапсырма 
ТЭН - техникалық-экономикалық негіздеме 
ЖЭО - Жылу электр орталығы 
«Самұрық-Қазына» ҰБХ» АҚ - «Самұрық-Қазына» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы 
«Даму» КДҚ» АҚ- «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы 
  
  
  
  
  
  
  
  
  


