2016 жылға арналған ҚР Инвестициялар және даму
министрлігінің бюджеті бойынша ақпарат
Бағдарлама

Кіші
бағдарлама

мың. теңге

1

2

Наименование

2016 жылға
арналған
бюджет

3

4

БАРЛЫҒЫ:
Стандарттау, метрология, ӛнеркәсіп, инвестициялар, геология, туризм
индустриясы, индустриялық саясатты, инфрақұрылымды және бәсекеге
қабілетті нарықты қалыптастыру, кӛлік және коммуникация, ғарыш
қызметін бақылау саласындағы уәкілетті орган қызметін қамтамасыз ету

001

100

Стандарттау, метрология, ӛндіріс, инвестициялар тарту, геология,
туристік индустрия, индустриялды саясатты қалыптастыру,
бәсекелестік нарықты және инфрақұрылымды дамыту, кӛлік және
коммуникация, және ғарыш қызметін үйлестіру және бақылау
саласында уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

722 634 407

9 992 393

8 769 483

103

Әлеуметтік, талдамалық зерттеулер жүргізу және консалтингтік
қызметтер кӛрсету

176 500

104

Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және
мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

375 713

105

Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау
440 300

111

Авариялар мен апаттар кезіндегі шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

002
003
004
005
016
032
013
015

016

043

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
күрделі шығыстары

Автомобиль жолдарын республикалық деңгейде дамыту
Сыртқы займдар есебінен
Ішкі кӛздер есебінен
Сыртқы займдарды республикалық бюджет пен бірлесіп
қаржыландыру есебінен
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт
есебінен
Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау
Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша теміржол жолаушылар
тасымалдарын субсидиялау
Астана қаласының бюджетіне «Жаңа кӛлік жүйесі» жобасын іске асыру
үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін
нысаналы даму трансферттері
Астана қаласы
Мақсатты ғарыш жүйелерін, технологияларын құруға және оларды
пайдалануға, сондай-ақ құрастыру-сынау кешенін салуға «Қазақстан
Ғарыш Сапары» Ұлттық компаниясы» АҚ жарғы капиталын ұлғайту

056

Техникалық реттеу және метрология саласындағы кадрларды қайта
даярлау және біліктілігін жоғарылату
Экономика салаларын энергия тиімділігін арттырумен қамтамасыз ету

057

Технологиялық ӛнеркәсіп саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

058

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

048

230 397
791 923
327 038 318
138 296 588
21 557 485
15 884 245
151 300 000
979 061
24 993 267

27 122 527
27 122 527

4 999 272

11 803
421 176
1 185 195
386 724

Бағдарлама

Кіші
бағдарлама

1
061

2

076
079
032
083

Наименование

3
Техникалық реттеу және метрология саласындағы кӛрсетілетін
қызметтер
Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
«Астана халықаралық әуежайы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт
есебінен
Үлестік салымдарға кепілдік беру механизмін жүзеге іске асыру үшін
кейіннен «Қазақстанның ипотекалық несиелерге кепілдік беру қоры» АҚ
жарғылық капиталын ұлғайту үшін «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы
холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

086

Ғарыш қызметі саласында кадрларды даярлау және біліктілігін арттыру

088

Ұлттық туристік ӛнімді қалыптастыру және оны халықаралық және ішкі
нарықтарға ілгерілету
Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру
Қазақстан Республикасы аумағында жер қойнауын ұтымды және
кешенді түрде пайдалану мен геологиялық зерттелуін арттыруды
қамтамасыз ету
Қазақстан Республикасында ӛндіру салалары қызметінің ашықтығы
бастамасын іске асыру
Геологиялық ақпаратты қалыптастыру
Ӛңірлік жұмыстар, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және
іздестіру-барлау жұмыстары
Минералдық-шикізат базасы мен жер қойнауын пайдалану, жерасты
сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi

100
089

100
101
102
103

104
105

090
100

102
103

104

105
106

091
100

Мұнай-газ ұңғымаларын жою және консервациялау
Облыстық бюджеттерге елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен
жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын
ұйымдастыруға және жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
Ӛнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу және ӛнеркәсіптік
қауіпсіздікті қамтамасыз ету
Ӛнімділік – 2020» бағыты шеңберінде жаңа ӛндірістер құруға, жұмыс
істеп тұрғандарын жаңғыртуға және сауықтыруға қолдау кӛрсету
Қазақстан Республикасы индустриялық дамыту саласындағы
зерттеулер
Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарықтарға
экспортының жылжытылуына жәрдемдесу
Индустрияландыру картасы жобаларының презентациясы бойынша
Мемлекет басшысының қатысуымен Телекӛпір ӛткізу
Жергілікті қамтуды дамытуға жәрдемдесу
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық объектілерінің қауіпті техникалық
құрылғыларының қауіпсіз пайдаланылуын бақылауды жүзеге
асыратын штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
Жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының сапасын арттыруға
бағытталған жӛндеу мен күтіп-ұстауды ұйымдастыру
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі, орташа
және ағымдық жӛндеу, күтіп ұстау, кӛгалдандыру, диагностика және
құралдық тексеру

2016 жылға
арналған
бюджет
4
1 979 376
395 000
10 000 000
10 000 000

10 000 000

33 404
219 114
219 114
14 009 959
11 760
188 766
5 978 051
709 515
375 188
6 552 660

4 225 507
477 793
1 133 726
1 743 748

178 284
656 201

35 755

100 639 931
47 248 991

Бағдарлама
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бағдарлама
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2
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091
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103

104
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097
100
101
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3
Жол-құрылыс және жӛндеу жұмыстарының орындалу сапасын
қамтамасыз ету
Автомобиль жолдарының құрылысы, реконструкциялау, жӛндеу және
күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру қызметтері
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне кӛліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін
нысаналы даму трансферттері
Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау ооблысы
Шығыс-Қазақстан облысы
Батыс-Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Манғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік-Қазақстан облысы
Онтүстік-Қазақстан облысы
Алматы қаласы
Астана қаласы
Облыстық бюджеттерге кӛлік инфрақұрылымының басым
жобаларын қаржыландыруға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер
Ақмола облысы
Батыс-Қазақстан облысы
Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін
алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Су кӛлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту
Су жолдарының кеме қатынасы жағдайында болуын қамтамасыз ету
және шлюздерді ұстау
«Ӛзен-теңіз» ішкі суларында жүзетін кемелердің техникалық
қауіпсіздігін және оларды сыныптауды қамтамасыз ету"
Азаматтық авиацияны және әуе кӛлігін дамыту
Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету
Әуе кӛлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау
СҚО Петропавл қаласының әуежайында ұшу-қону жолағының жасанды
жабындысының аэродром жабындысын, рулдеу жолын, перронын
реконструкциялау және ОВИ-1 жарықсигналды жабдығын орнату
Петропавл қаласында халықаралық әуежайдың жолаушылар терминалы
ғимаратын реконструкциялау
Шығыс Қазақстан облысының бюджетіне әуе кӛлігінің
инфрақұрылымын дамуына арналған нысаналы даму трансферттері
Семей қаласының әуежай аэровокзалының ұшып-қону жолағын, меңгерік
жолын қайта жаңарту
Ғылыми-технологиялық және тәжірибелік-эксперименттік базаны
дамыту
Ғылыми-технологиялық мақсаттағы ғарыш жүйесін құру
Ғарыш инфрақұрылымының сақталуын және пайдалануын кеңейтуді
қамтамасыз ету
Ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету
Ресей Федерациясының жалгерлігінің құрамына кірмеген «Байқоңыр»
кешенінің объектілерін кәдеге жаратуды, қалпына келтіруді және
жӛндеуді ұйымдастыру

2016 жылға
арналған
бюджет
4
477 840
1 745 084

45 781 004
1 518 742
1 579 486
866 264
1 500 000
0
0
640 600
1 157 235
191 930
0
0
909 021
350 000
12 384 245
24 683 481
4 998 784
660 137
4 338 647
388 228
5 444 240
5 325 770
118 470
3 529 951
97 000
3 121 132
1 830 847

1 290 285
311 819
311 819
1 209 072
1 209 072
3 219 823
2 717 829
198 948

Бағдарлама

Кіші
бағдарлама

1

2
102

097

103

104
204
100
101

100

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтерін тӛлеу

101

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету
бойынша кӛрсетілетін қызметтер
Инновациялық гранттар беру
«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық
аймақтың жұмыс істеуі және дамуы бойынша қызметтер

102
103

«ҚИК» ИҰ» АҚ-ға жалға берілетін тұрғын үйлер құрылысына заем
қаражатын беру үшін «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға
несие беру»

206

209
210
212

213
100
101

217

219

220

3
Мемлекеттік органдар мен ұйымдарға Қазақстан Республикасының
Жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесінен алынатын ғарыш
түсірілімдерін ұсыну қызметері
Ресей Федерациясының жалгерлігінің құрамына кірмеген және одан
шығарылған «Байқоңыр» кешені объектілерінің сақталуын
қамтамасыз ету
Үкіметаралық келісімінің шеңберінде бюджеттік несиені пайдалану
бойынша банк-агенттер қызметтерін тӛлеу
Инвестицияларды тарту үшін жағдайлар жасау
Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық
аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту
үшін берілетін нысаналы даму трансферттері
Павлодар облысы
Манғыстау облысы
Алматы қаласы
Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

205

214

Наименование

Тұрғын-үй құрылыс жинақтары салым бойынша ӛтем ақы тӛлеу
«Инновациялық технологиялар паркі» дербес кластерлік қорына
нысаналы аударым
Әлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар
тасымалдаушының және вагондар (контейнерлер) операторының
вагондарды сатып алуын несиелеуде немесе қаржы лизингінде сыйақы
мӛлшерлемелерін субсидиялау
Қалалық рельстік кӛліктің дамуын қамтамасыз ету
Алматы қаласының бюджетіне метрополитен салуға берілетін
нысаналы даму трансферттері
Алматы қаласының бюджетіне жер учаскелерін мемлекет мұқтажы
үшін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
Отандық экспорттаушыларды қолдау үшін «ҚазЭкспортГарант»
экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы» АҚ жарғылық
капиталын кейіннен ұлғайта отырып, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы
холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту
Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың
2015 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының
жобаларын қаржыландыру үшін «Қазақстан Даму Банкі» АҚ кейіннен
кредит беру жолымен, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ
арқылы кредит беру
«ҚДБ-лизинг» АҚ арқылы жолаушылар вагон паркін жаңартуын
қаржыландыру үшін кейіннен «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның кредиттеу
«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредиттеу
Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын
қамтамасыз ету үшін «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ
кредиттеу

2016 жылға
арналған
бюджет
4
226 238

64 111
12 697
4 868 422
2 335 834

2 524 822

0
0
2 524 822
5 455 428
960 067
249 549
98 516
350 048

19 092 292
18 733 601
1 000 000

729 657
7 000 000
6 944 829
55 171

14 000 000

75 000 000

12 861 805

10 000 000

Бағдарлама

Кіші
бағдарлама

1
221

2

Наименование

3
Тексеру жүйесі бойынша жабдықты сатып алу үшін Қазақстан
Республикасы әуежайлардың жарғылық капиталын ұлғайту

2016 жылға
арналған
бюджет
4
1 066 166

