
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 қыркүйектегі № 1030 қаулысына 1-қосымша 

 

Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, 
әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт мамандарына әлеуметтік қолдау шараларын 

ұсыну» мемлекеттік қызмет стандартына 1-қосымша 



 

Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, 

әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт мамандарына әлеуметтік қолдау шараларын 
ұсыну бойыншауәкілетті органдардың тізімі 

  
Р/с №    Уәкілетті органның атауы 

    Уәкілетті органның орналасқан заңды мекен-жайы (аудан, қала, кент, ауыл, көшесі, үйдің 

нөмері, электронды пошта мекен-жайы)    Қалалық коды және телефон нөмірі    Жұмыс кестесі        
1    2    3    4    5        

1. АКМОЛА ОБЛЫСЫ        
1.    «Ақмола облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» ММ    Көкшетау қ., 

Заречная к-сі, 1. depeconomy@rambler.ru    8 (816-2) т.25-35-25, ф.25-52 60    Аптасына бес күн 

демалыс және мерекелік күндерін санамаған да ден ға дейін түскі ас ден ға дейін 
         

2.    «Ақкөл ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Ақкөл ауданы, Ақкөл қ., 
Нұрмағанбетов к-сі, 94.fin_akkol@mail.ru; akkol_econom@mail.ru     8 (71638)2-15-44 

             
3.    «Аршалы ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Аршалы ауданы, Аршалы кенті, 

Тәшенов к-сі, 47. arshaly_plan@mail.ru     8 (71644) 2-13-65             

4.    «Астрахан ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Астрахан ауданы, 
Астрахан ауылы, әл Фараби к-сі, 50. astr_ecofin@mail.ru     8 (71641) 2-22-95             

5.    «Атбасар ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Атбасар ауданы, 
Атбасар қ.,Уәлиханов к-сі, 9. atbasar_ekonom@mail.ru    8 (71643)4-27-56             

1    2    3    4    5        

6.    «Бұланды ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Бұланды ауданы, 
Макинск қ., Некрасов к-сі,19. bulandy_2009@mail.ru    8 (71646) 2-25-84    Аптасына бес күн 

демалыс және мерекелік күндерін санамағанда ден ға дейін түскі ас ден ға дейін        7.    «Бурабай 
ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Бурабай ауданы, Щучинск қ., Абылайхан к-сі, 34. 

Shuchinsk_eko@mail.ru     8 (71636)4-42-05             
8.    «Егіндікөл ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Егіндікөл ауданы, 

Егіндікөл ауылы, Победа к-сі, 6. econom.egin@mail.ru     8 (71642)  2-11-44             

9.    «Еңбекшілдер ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Еңбекшілдер ауданы, 
Степняк қ., Біржансал к-сі, 34. enbek_econom@mail.ru    8 (71639) 2-12-04             

10.    «Ерейментау ауданының Ауыл шаруашылығы және жер қатынастар бөлімі» ММ    Ерейментау 
ауданы, Ерейментау қ., әл Фараби к-сі, 23. ermentausho@mail.ru    8 (71633) 2-31-75             

11.    «Есіл ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Есіл ауданы, Есіл қ., Қонаев к-сі, 15. 

еsilfin1@mail.ru    8 (71647)2-15-85             
12.    «Жақсы ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ     Жақсы ауданы, Жақсы ауылы, 

Дружба к-сі, 3. economy_jaks@mail.ru    8 (71635)  2-18-03             
13.    «Жарқайың ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ     Жарқайың ауданы, 

Державинск қаласы, Ленин к-сі, 16. zharkfin@mail.ru    8 (71648)9-12-85             

14.    «Зеренді ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ     Зеренді ауданы, Зеренді ауылы, 
Мира к-сі, 58. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view 

it..">zereconom@gmail.com.     8 (71632) 2-20-22             
15.    «Қорғалжын ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ     Қорғалжын ауданы, 

Қорғалжын ауылы, Болганбаева к-сі, 9. eco_korg@mail.ru    8 (71637) 2-14-96            
16.    «Сандықтау ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ     Сандықтау ауданы, 

Балқашын ауылы, 

Абылайхан к-сі, 130. sand_econom2@mail.ru    8 (71640) 
9-13-35             

17.    «Целиноград ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ     Целиноград ауданы, 
Ақмол ауылы, 

Гагарин к-сі, 14. 

otdelekonomiki@inbox.ru    8 (71651) 
3-11-85             

18.    «Шортанды ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ     Шортанды ауданы, 
Шортанды кенті, 

Абылайхан к-сі, 22. shortandyfin@mail.ru     8 (71631) 
2-24-33             
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19.    «Көкшетау қаласының Ауыл шаруашылығы жәнежер қатынастар бөлімі» ММ    Көкшетау  

қаласы, Б. Момышұлы к-сі, 41. 

selhoz_2010@mail.ru     8 (71622) 
5-60-80    Аптасына бес күн, демалыс және мерекелік күндерін санамағанда, 9.00-ден 18.30-ға 

дейін, түскі ас 13.00-ден 14.30-ға дейін        
2. АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ        

1.    «Алматы облысының Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» ММ    Талдыкорган 

қ., Тәуелсіздік к-сі, 38. tk_ke@almaty-reg.kz    (828-2) т. 27-18-83, ф.27-38-27    Аптасына бес күнде 
демалыс және мерекелік күндерін санамағанда ден ға дейін түскі ас ден ға дейін 

         
2.    «Ақсу ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» ММ     Ақсу 

ауданы, Жансүгіров кенті, Желтоқсан к-сі, 5. aksu_ ekonomika@mail.ru    8 (72832) 2-15-51 

             
 3.    «Алакөл ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» ММ     Алакөл 

ауданы, Үшарал қ., Қонаев к-сі, 74. Alakol-ekonomika@mail.ru    8 (72833) 2-27-74 
             

4.    «Балқаш ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» ММ    Балқаш 
ауданы,Бақанас ауылы, Қонаев к-сі, 68. bakanas.ekonomika@mail.ru    8 (72773) 9-53-98 

             

5.    «Еңбекшіқазақ ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» 
ММ    Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ., Жамбыл к-сі, 21. Lazzat_tukenova@list.ru, 

Baglan_eko@mail.ru    8 (72775) 4-15-66, 4-04-36 
             

6.    «Ескелді ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» ММ    Ескелді 

ауданы, Қарабұлақ кенті, Оразбеков к-сі, 67. eskeldy_ekon@mail.ru    8 (72836) 3-07-12 
             

7.    «Жамбыл ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» ММ    Жамбыл 
ауданы, Ұзынағаш ауылы, Абай к-сі, 56. jam_oeidp@mail.online.kz    8 (72770)2-25-37, 

2-07-92 
             

8.    «Іле ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» ММ    Іле ауданы, 

Өтеген батыр кенті, Батталханов к-сі, 8. otdel_ekonomili@mail.ru    8 (72752) 2-18-72 
             

1    2    3    4    5        
9.    «Қарасай ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» ММ    Қарасай 

ауданы, Қаскелең қ.,Абылайхан к-сі, 213. gzkarasay06@rambler.ru    8 (72771)  2-39-99    Аптасына 

бес күнде демалыс және мерекелік күндерін санамағанда ден ға дейін түскі ас ден ға дейін 
         

10.    «Қаратал ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» 
ММ    Қаратал ауданы, Үштөбе қ.,Қонаев к-сі, 9. ek_karatal@mail.ru    8 (72834) 

2-13-43 

             
11.    «Кербұлақ ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» 

ММ    Кербұлақ ауданы, Сарыөзек кенті, Б.Момышұлы к-сі, 10. kerbekonom.@mail.ru    8 (72840) 
3-12-24 

             
12.    «Көксу ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» ММ    Көксу 

ауданы, Балпық би кенті, Мырзабеков к-сі, 40. koksuod@mail.ru    8 (72838) 2-02-57 

             
13.    «Панфилов ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» 

ММ    Панфилов ауданы, Жаркент қ., Н. Головацкий к-сі, 129. jc_zoya@mail.ru     
8 (72831) 5-06-47 

             

14.    «Райымбек ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» 
ММ    Райымбек ауданы, Кеген ауылы, Б. Момышұлы к-сі, 9.raimbekod@rambler.ru    8 (72777) 

2-12-80 
             

15.    «Сарқан ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» ММ    Сарқан 
ауданы, Сарқанд қ.,Тәуелсіздік к-сі, 111. olatov_asan@mail.ru    8 (72839) 2-29-38             

16.    «Талғар ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» ММ    Талғар 
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ауданы, Талғар қ., Қонаев к-сі, 65. economica-talgar@mail.ru    8 (72774) 

2-56-67 

             
17.    «Ұйғыр ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» ММ    Ұйғыр 

ауданы, Шонжы ауылы, Раджибаев к-сі, 73. binara_70@mail.ru    8 (72778) 2-11-52 
             

18.    «Қапшағай қаласының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» 

ММ    Қапшағай қ., Жамбыл к-сі, 13. ek_kap4@mail.ru      8 (72772)4-11-74,4-18-83 
             

19.    «Талдықорған қаласының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» 
ММ    Талдықорған қ., 

Абай к-сі, 256. 

ectk@mail.ru 
    8 (7282) 

27-22-84 
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3. АТЫРАУ ОБЛЫСЫ        

1.    «Атырау облысының Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» ММ      Атырау қ., 

Әйтеке би к-сі, 77. 
otdelrst_atyrau@mail.ru    (812-2) 

т. 35-45-58, ф.35-45-58    Аптасынабескүндемалысжәнемерекеліккүндерінсанамағандаденғадейін 
түскіасденғадейін 

         

2.    «Атырау қаласының қалалық Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ    Атырау 
қаласы, 

Әйтеке би к-сі, 77а. 
atyrau-msb@mail.onlain.kz 

    8 (7122) 
27-10-17 

             

3.    «Жылыой ауданының Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ    Жылыой ауданы, 
Құлсары қ., 

Махамбет д-лы, 20. 
aiko62@mail.ru    8 (71237) 

5-11-55 

             
4.    «Индер ауданының Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ    Индер ауданы, 

Индербор кенті, 
Қонаев к-сі,16. 

econom.plan_ind@mail.ru    8 (71234) 

2-00-87 
             

5.    «Исатай ауданының Экономика және  бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ    Исатай ауданы, 
Аққыстау ауылы, 

Егемен Қазақстан к-сі, 12. 
isatai_yconombp@mail.ru    8 (71231) 

2-07-55, 

2-07-37 
             

6.    «Қызылқоға ауданының Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ    Қызылқоға 
ауданы, 

Миялы ауылы, 

Қарабалин к-сі, 26. 
Kzilkoga_oeubp@mail.ru     8 (71238) 

2-11-81, 
2-13-86             

7.    «Құрманғазы ауданының Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ    Құрманғазы 
ауданы, 

Ганюшкино ауылы, 
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Көшекбаев к-сі, 25.    8 (71233) 

21-24-41, 

2-10-25             
8.    «Мақат ауданының Экономика және  юджеттік жоспарлау бөлімі» ММ    Мақат ауданы, 

Мақат кенті, 
Орталық алаң , 1. reb@mail.ru    8 (71239) 

3-21-75, 

3-02-99             
9.    «Махамбет ауданының Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ    Махамбет ауданы, 

Махамбет кенті, 
Абай к-сі, 13. 

aitzhan52@mail.ru.    8 (71236) 

2-15-38, 
2-24-04             

4. АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ        
1.    «Ақтөбе облысының Экономика және бюджеттік жоспарлау  басқармасы» ММ    Ақтөбе қ., 

Әбілқайыр хан д-лы., 40. 
social_sfera_@mail.ru    8 (7132) 

56-49-07 

    Аптасынабескүндемалысжәнемерекеліккүндерінсанамағандаденғадейін 
түскіасденғадейін         

2.    «Ақтөбе қаласының Экономика және бюджеттік жоспарлау  бөлімі» ММ    Ақтөбе қ., 
Әбілқайыр хан д-лы., 40. social_sfera_@mail.ru, 

    8 (7132) 

56-49-07 
             

3.     «Әйтеке би ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» 
ММ     Әйтеке би ауданы, 

Комсомол ауылы, 
Т. Жүргенов к-сі 62. 

aitekebi_ekonom@mail.ru     8 (71339) 

2-12-37 
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4.    «Алға ауданының 

Экономика, бюджеттік 
жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» ММ    Алға ауданы, 

Алға қ., 
5 шағын ауданы, 4. 

algaaconomotdel@mail.ru    8 (71337) 

4-20-29, 
4-20-96    Аптасынабескүндемалысжәнемерекеліккүндерінсанамағандаденғадейін 

түскіасденғадейін         
5.    «Байғанин ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» 

ММ    Байғанин ауданы, Қарауылкелді ауылы, 

Қонаев к-сі, 36. 
zharas.63@mail.ru    8 (71345) 

2-31-05 
             

6.    «Ырғыз ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» ММ    Ырғыз 
ауданы, 

Ырғыз ауылы, 

Ы. Алтынсарин к-сі, 12. 
irgizekonom @mail.ru    8 (71343) 

2-15-45 
             

7.    «Қарғалы ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» ММ    Қарғалы 

ауданы, 
Бадамша ауылы, 

Әбілқайыр хан к-сі, 38. 
ekonom_kargala.5@mail.ru    8 (71342) 

2-7-06 
             

8.    «Қобда ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» ММ    Қобда 

ауданы, 
Қобда ауылы, 

Астана к-сі, 48. kobdaeconomika@rambler.ru    8 (71341) 
2-20-08 

             

9.    «Мәртөк ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» ММ    Мәртөк 
ауданы, 

Мәртөк ауылы, 
С. Сейфуллин к-сі, 36. 

ekonomplan.mar@mail.ru    8 (71331) 

2-14-19 
             

10.    «Мұғалжар ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» 
ММ    Мұғалжар ауданы, 

Қандыағаш қ., 
Гагарин к-сі, 6. 

mugalekonomotdel@mail.ru    8 (71333) 

3-72-41 
             

11.    «Темір ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» ММ    Темір 
ауданы, 

Шұбарқұдық кенті, Желтоқсан к-сі, 5. 

temir_econom@mail.ru    8 (71346) 
2-30-43 
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12.    «Ойыл ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» ММ    Ойыл 

ауданы, 
Ойыл ауылы, 

Құрманғазы к-сі, 43. econuil@mail.ru    8 (71332) 
2-11-77 

             

13.    «Хромтау ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» 
ММ    Хромтау ауданы, 

Хромтау қ., 
М. Горький к-сі, 9. 

hromtaubydhzet08@rambler.ru    8 (71336) 

2-52-71             
14.    «Шалқар ауданының Экономика, бюджеттік жоспарлау және кәсіпкерлік бөлімі» ММ    Шалқар 

ауданы, 
Шалқар қ., 

Әйтеке би к-сі, 63. 
Shalkar-econom@mail.ru    8 (71335) 

2-33-95             

1    2    3    4    5        
5. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ        

1.    «Шығыс Қазақстан облысының Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» 
ММ     Өскемен қ., 

М. Горький к-сі, 40. 

chancellery@akimvko.gov.kz    8 (7232) 
26-45-43    Аптасынабескүндемалысжәнемерекеліккүндерінсанамағандаденғадейін 

түскіасденғадейін 
         

2.    «Семей қаласының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Семей қ., Интернациональная к-сі, 
8. economsemey@mail.ru    8 (7222) 

52-20-16             

3.    «Риддер қаласының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Риддер қ., 
Семенов к-сі, 19. 

ecoridder@mail.ru    8 (72336) 
4-62-26             

4.    «Абай ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Абай ауданы, 

Қарауыл ауылы, 
Құнанбай к-сі 14. 

zuchra-76@mail.ru    8 (72252) 
9-15-59             

5.    «Аягөз ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Аягөз ауданы, 

Аягөз қ., 
Момышұлы к-сі, 62. 

ekonom_agz@mail.ru    8 (72237) 
33-657, 

30-036             
6.    «Бесқарағай ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Бесқарағай ауданы, Бесқарағай 

ауылы, 

Әуэзов к-сі, 39. 
beskaragay1_ekon@mail.ru    8 (72236) 

9-03-45 
             

7.    «Бородулиха ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Бородулиха ауданы, Бородулиха 

ауылы, 
Тәуелсіздік к-сі, 69. 

economica-or2009@yandex.ru    8 (72351) 
2-14-24 

             
8.    «Глубокое ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Глубокое ауданы, 

Глубокое кенті, 
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Попович к-сі, 11а. 

Glubokoe_ekonom@mail.ru    8 (72331) 

2-30-60             
9.    «Жарма ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Жарма ауданы, 

Қалбатау ауылы, 
Достық к-сі, 105. 

zharma_econom@mail.ru    8 (72347) 

6-53-92             
10.    «Зайсан ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Зайсан ауданы, 

Зайсан қ., 
Жангелдин к-сі, 54. 

kasenova-almira@mail.ru    8 (72340) 

2-69-01             
11.    «Зырян ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Зырян ауданы, 

Зыряновск қ., 
Советская к-сі, 38. MyslimovaT@mail.ru    8 (72335) 

4-03-08             
12.    «Қатонқарағай ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Қатонқарағай ауданы, 

Үлкен Нарын ауылы, Аманкелды к-сі, 57. 

economica_katon@mail.ru     8 (72341) 
2-95-31 

             
1    2    3    4    5        

13.    «Көкпекті ауданының Экономика және қаржы 

бөлімі» ММ    Көкпекті ауданы, 
Көкпекті ауылы, 

Ф.Шериаздана к-сі, 44а. 
Кок_еconom@mail.ru    8 (72348) 

2-12-83             
14.    «Күршім ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Күршім ауданы, Күршім ауылы, 

Ибежанов к-сі, 25. 

goszakup_kurchum@mail.ru    8 (72339) 
2-22-06 

             
15.    «Тарбағатай ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Тарбағатай ауданы, 

Ақсуат ауылы, 

Төлегетай баба к-сі, 1. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript 
enabled to view it..">tarbag_econ@mail.ru.    8 (72346) 

2-23-27             
16.    «Ұлан ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ     Ұлан ауданы, 

Молодежный к-сі, 1. 

ulan_econom@mail.ru    8 (72338) 
2-76-50             

17.    «Үржар ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Үржар ауданы, 
Үржар ауылы, 

Абылайхан к-сі, 122. 
urdzharecon@list.ru    8 (72-230) 

3-53-03 

             
18.    «Шемонаиха ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Шемонаиха ауданы, 

Шемонаиха қ., 
Советская к-сі, 59. 

a_samoilova_shem@mail.ru    8 (72-332) 

3-16-64 
             

6. ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ        
1.    «Жамбыл облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» ММ     Тараз қ., 

Абай к-сі, 119. 
ush_taraz@mail.ru         Аптасынабескүндемалысжәнемерекеліккүндерінсанамағандаденғадейін 

түскіасденғадейін 
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2.    «Байзақ ауданы Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ    Байзақ ауданы, 

Сарыкемер ауылы, 
Сыздықбаев к-сі, 1. 

bekzat_76@mail.ru    8 (72637) 
2-21-32 

             

3.    «Жамбыл ауданы Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ    Жамбыл ауданы, 
Аса ауылы, Абай к-сі, 123. 

rshu_asa@mail.ru    8 (72633) 
2-15-51             

4.    «Жуалы ауданы Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ    Жуалы ауданы, 

Б.Момышұлы ауылы, 
Рысбек батыр к-сі, 56/3. 

selxoz_pred@mail.ru    8 (72635) 
2-15-83             

5.    «Қордай ауданы Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ    Қордай ауданы, 
Қордай ауылы, 

Төле би к-сі, 58. 

moldabekov@mail.ru    8 (72636) 
2-11-47 

             
6.    «Мерке ауданы Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ    Мерке ауданы, 

Мерке ауылы, 

Исмаилов к-сі, 169. 
merke_sh@mail.ru    8 (72632) 

2-28-80 
             

7.    «Мойынқұм ауданы Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ    Мойынқұм ауданы, 
Мойынқұм ауылы, 

Аманкелді к-сі, 147. 

moinkum_rsxu@mail.ru    8 (72642) 
2-42-54 

             
1    2    3    4    5        

8.    Т. Рысқұлов ауданы «Кәсіпкерлік және ауыл 

шаруашылығы бөлімі» ММ    Т. Рысқұлов ауданы, 
Құлан ауылы, 

Жібек жолы к-сі, 175. 
biba-37@mail.ru    8 (72631) 

2-14-94    Аптасынабескүндемалысжәнемерекеліккүндерінсанамағандаденғадейін 

түскіасденғадейін         
9.    «Сарысу ауданы 

Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ    Сарысу ауданы 
Жаңатас қ., 

Бейбітшілік к-сі, 25. 
rshu2011@mail.ru    8 (72634) 

6-26-33 

             
10.    «Талас ауданы әкімі аппараты» ММ     Талас ауданы, 

Қаратау қ., Достық алаңы, 1. 
akim_talas@mail.ru    8 (72644) 

6-17-77 

             
11.    «Шу ауданы Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ    Шу ауданы, Төле би ауылы, 

Төле би к-сі, 240. 
shu.selhoz@mail.ru    8 (72638) 

3-18-22 
             

7. БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ        
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1.    «Батыс Қазақстан облысының Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» ММ     Орал 

қ., 

Достық-Дружба д-лы., 201. 
zkue@nursat.kz 

        Аптасынабескүндемалысжәнемерекеліккүндерінсанамағандаденғадейін 
түскіасденғадейін         

2.    «Ақжайық ауданы Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Акжайық ауданы, 

Чапаев ауылы, 
Қонаев к-сі 70. 

berik_63@mail.ru    8 (71136) 
9-11-91 

             

3.    «Бөкейорда ауданы Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Бөкейорда ауданы, 
Сайхин кенті, 

Т. Жароков к-сі, 31. bokei_raifo@mail.ru 
    8 (71140) 

2-12-10 
             

4.    «Бөрлі ауданы Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Бөрлі ауданы, Ақсай қ. 

Советская к-сі, 99. 
shamgonovaG@mail.ru    8 (71133) 

2-07-60 
             

5.    «Жаңақала ауданы Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Жаңақала ауданы, 

Жаңақала ауылы, 
Халықтар Достығы к-сі, 44. 

aidar_zhangala@mail.ru    8 (71141) 
2-18-69 

             
6.    «Жәнібек ауданы Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Жәнібек ауданы, 

Жәнібек ауылы 

Ғ. Қараш к-сі, 63. econom@bk.ru    8 (71135) 
2-13-43 

             
7.    «Зеленов ауданы Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Зеленов ауданы, 

Переметный ауылы, 

Гагарин к-сі, 139. zelenovekonom@mail.ru    8 (71130) 
2-33-94 

             
8.    «Казталов ауданы Экономика және қаржы бөлімі» ММ     Казталов ауданы, 

Казталов ауылы, Шарафутинов к-сі, 2. 

kaztraifo@mail.ru    8 (71144) 
3-14-44 
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9.    «Қаратөбе ауданы 
Экономика және қаржы 

бөлімі» ММ     Қаратөбе ауданы, 

Қаратөбе ауылы, 
Мұхит к-сі, 2а. 

karatoba_econom@mail.ru    8 (71145) 
3-11-32             

10.    «Сырым ауданы 

Экономика және қаржы бөлімі» ММ     Сырым ауданы, 
Жымпиты ауылы, 

Қазақстан к-сі, 8. sirim_econom@mail.ru    8 (71134) 
3-11-71 

             
11.    «Тасқала ауданы 

Экономика және қаржы бөлімі» ММ     Тасқала ауданы, 
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Тасқала ауылы, 

Абай к-сі, 23. 

taskala-econ@rambler.ru    8 (71139) 
2-11-78 

             
12.    «Теректі ауданы 

Экономика және қаржы бөлімі» ММ     Теректі ауданы, 

Федоровка ауылы, Юбилейная к-сі, 18. 
econom_terekta@mail.ru    8 (71132) 

2-11-47 
             

13.    «Шыңғырлау ауданы 

Экономика және қаржы бөлімі» ММ     Шыңғырлау ауданы, Шыңғырлау ауылы, 
Қылышев к-сі, 91. 

chinraifo@mail.ru    8 (71137) 
3-44-28             

8. ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ        
1.    «Қарағанды облысы Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» ММ      Қарағанды қ., 

Бейбітшілік д-лы., 39. karplan@mail.ru 

                 
2.    «Абай ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ    Абай ауданы, Абай қ., 

Победа д-лы, 2. 
abayeconom@mail.ru 

    8 (72131) 

4-82-46 
             

3.    «Ақтоғай ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ     Ақтоғай ауданы, 
Ақтоғай ауылы, 

Абай к-сі, 2. 
abzhanova.63@mail.ru    8 (71037) 

2-18-63 

    Аптасынабескүндемалысжәнемерекеліккүндерінсанамағандаденғадейін 
түскіасденғадейін 

         
4.    «Бұқар Жырау ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ      Бұқар Жырау 

ауданы, Ботақара кенті, 

Абылайхан к-сі, 37. 
otd_econombg@mail.ru    8 (72154) 

2-18-41 
             

5.    «Жаңаарқа ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ      Жаңаарқа ауданы, 

Атасу кенті, 
Тәуелсіздік көшесі, 2. 

zhanaarka_plan@mail.ru    8 (71030) 
2-67-70 

             
6.    «Қарқаралы ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ      Қарқаралы ауданы, 

Қарқаралы қ., 

Т. Әубәкіров к-сі, 23. 
 karkarplan@mail.ru    8 (72146) 

3-12-57, 
3-25-33, 

3-29-20             

7.    «Нұра ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ      Нұра ауданы, Киевка 
кенті, 

Талжанов к-сі, 2. 30economplannura@mail.ru    8 (72144) 
2-18-30             

1    2    3    4    5        
8.    «Осакаров ауданы экономика және бюджеттік 

жоспарлау бөлімі» ММ      Осакаров ауданы, 
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Осакаровка кенті, 

Первомайская к-сі, 5. 

osaekonom@mail.ru    8 (72149) 
4-20-83    Аптасынабескүндемалысжәнемерекеліккүндерінсанамағандаденғадейін 

түскіасденғадейін 
         

9.    «Ұлытау ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ      Ұлытау ауданы, 

Ұлытау ауылы, 
Бұқышев к-сі, 23. 

ulytau-plan@mail.ru    8 (71035) 
2-11-23 

             

10.    «Шет ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ      Шет ауданы, 
Ақсу Аюлы ауылы, 

Шортанбай жырау к-сі, 10. 
shetskeconom@mail.ru    8 (71031) 

2-15-71 
             

11.    «Жезқазған қаласы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ      Жезқазған қ., 

Алаш алаңы, 1. 
zhez_oebp@mail.ru 

    8 (71027) 
74-42-15, 

77-34-24 

             
12.    «Сәтбаев қаласы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ      Сәтбаев қ., 

Сәтбаев д-лы, 108. 
ekonomsat@mail.ru    8 (71063) 

4-00-19 
             

9. ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ        

1.    «Қостанай облысы ауыл шаруашылығы басқармасы» ММ    Қостанай қ., 
Баймағанбетов к-сі, 160. 

dcx@kostanay.kz 
    8 (7142) 

51-16-95 

    Аптасынабескүндемалысжәнемерекеліккүндерінсанамағандаденғадейін 
түскіасденғадейін  

mailto:osaekonom@mail.ru
mailto:ulytau-plan@mail.ru
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2.    «Алтынсарин ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ 

    Алтынсарин ауданы, 

Обаған ауылы, Ленин к-сі, 4. 
ralt@mail.kz 

    8 (71445) 
3-41-62 

             

3.    «Аманкелді ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ     Аманкелді ауданы, 
Аманкелді ауылы, 

Майлин к-сі, 14. amanosh@mail.ru    8 (71440) 
2-12-00 

             

4.    «Әулиекөл ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ      Әулиекөл ауданы, 
Әулиекөл ауылы, 

Целинная к-сі, 7. 
otdelsh@mail.ru    8 (714-53) 

2-11-92 
             

5.    «Денисов ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ      Денисов ауданы, 

Денисов ауылы, 
Калинин к-сі 5. 

rdens@mail.kz    8 (71434) 
2-14-85 

             

6.    «Жангелдин ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ      Жангелдин ауданы, 
Торғай ауылы, 

Алтынсарин к-сі, 4. 
opish2011@mail.ru    8 (71439) 

2-14-39 
             

7.    «Жітіқара ауданы ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» ММ      Жітіқара ауданы, 

Жітіқара қ., 
Асанбаев к-сі, 51. 

jrosh@mail.ru    8 (71435) 
2-00-07 

             

1    2    3    4    5        
8.    «Қамысты ауданы ауыл 

шаруашылығы және 
ветеринария бөлімі» ММ    Қамысты ауданы 

Қамысты ауылы, 

Ержанов к-сі, 61 үй 
rosx-kam@mail.ru     

8 (71437) 
21-7-35    Аптасынабескүндемалысжәнемерекеліккүндерінсанамағандаденғадейін 

түскіасденғадейін 
         

9.    «Қарабалық  ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ    Қарабалық ауданы, 

Қарабалық кенті, 
Космонавттар к-сі, 31. 

karab_selhoz_otdel@mail.ru    8 (71441) 
3-36-62 

             

10.    «Қарасу ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы мен ветеринария бөлімі» ММ    Қарасу 
ауданы, 

Қарасу ауылы, 
Искаков к-сі, 66. 

kars@mail.ru    8 (71452) 
2-11-77 
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11.    «Қостанай ауданы ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» ММ    Қостанай ауданы, 

Затобол кенті, 

Терешкова к-сі, 19а. 
rkust@mail.ru    8 (71455) 

2-43-49 
             

12.    «Меңдіқара ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы мен ветеринария бөлімі» 

ММ    Меңдіқара ауданы, 
Боровской ауылы, 

Летунов к-сі,  7. 
rmend@mail.ru    8 (71443) 

2-21-85 

             
13.    «Наурызым ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы мен ветеринария бөлімі» 

ММ    Наурызым ауданы, 
Қарамеңді ауылы, 

Шақшақ Жәнібек к-сі, 1. 
rnaur@mail.kz, op_naurzum@mail.ru    8 (71454) 

2-11-82, 

2-11-44 
             

14.    «Сарыкөл ауданы ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» ММ    Сарыкөл ауданы, 
Сарыкөл ауылы, 

Ленин к-сі, 72. 

rsark@mail.ru    8 (71451) 21-6-00 
             

15.    «Таран ауданы ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ    Таран ауданы, 
Таран ауылы, 

Калинин к-сі, 60. r_taran@inbox.ru    8 (71436) 
3-66-44 

             

16.    «Ұзынкөл ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ    Ұзынкөл ауданы, 
Ұзынкөл ауылы, 

Ғ. Мүсірепов к-сі, 14. 
ruzunsh@mail.ru    8 (71444) 

2-14-51 

             
17.    «Федоров ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» 

ММ    Федоров ауданы, 
Федоров ауылы, 

Красноармейская к-сі, 53. 

fedorovka_cx@mail.ru    8 (71442) 
2-13-40 

mailto:rkust@mail.ru
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18.    «Арқалық қаласы 

ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» ММ    Арқалық қ. 
Абай д-лы, 29. 

sh_ark2@mail.kz    8 (71430) 
7-01-88 

             

1    2    3    4    5        
10. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ        

1.    «Қызылорда облысы ауыл шаруашылығы басқармасы» ММ     Қызылорда қ., 
Абай к-сі, 48. sx_kyzyl@mail.ru                 

2.    «Арал аудандық ауыл 

шаруашылығы бөлімі» ММ    Арал ауданы, Арал қ., 
Школьная к-сі, 33. 

sxaral@rambler.ru      8 (72433) 
2-14-57    Аптасынабескүндемалысжәнемерекеліккүндерінсанамағандаденғадейін 

түскіасденғадейін         
3.    «Қазалы аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ     Қазалы ауданы, 

Әйтеке би кенті, К. Примов к-сі, 5, lazzat-70@mail.ru    8 (72438) 

2-13-49 
             

4.    «Қармақшы аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ     Қармақшы ауданы, 
Жосалы кенті, Қоркыт-Ата к-сі, 1. Karmakchi@mail.ru    8 (72437) 

2-13-54 

             
5.    «Жалағаш аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ     Жалағаш ауданы, 

Жалағаш кенті, 
Желтоксан к-сі, 3. 

Zhalagashselhoz@mail.ru    8 (72431) 
3-18-70 

             

6.    «Сырдария аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ     Сырдария ауданы, 
Тереңөзек кенті, 

Мұратбаев к-сі,102. 
Syrd_sx@mail.ru    8 (72436) 

2-11-37 

             
7.    «Шиелі аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ     Шиелі ауданы, Шиелі кенті, 

Т. Рысқұлов к-сі, 6а. 
sx_shieli@mail.ru     8 (72432) 

4-21-50 

             
8.    «Жаңақорған аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ     Жаңақорған ауданы, 

Жаңақорған кенті, 
М. Көкенов к-сі, 37. 

Sel-khoz@mail.ru     8 (72435) 
2-24-02 
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9.    «Қызылорда қаласы ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ      Қызылорда қ. 

Әлмағанбетов к-сі, 28. 
gor_selxoz777@mail.ru    8 (7242) 

40-01-43 
              

11. МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ        

1.    «Маңғыстау облысы экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» ММ    Ақтау қ., 
14 шағын аудан, 1. 

s_sfera@mail.ru    8 (7292) 
31-30-42    Аптасынабескүндемалысжәнемерекеліккүндерінсанамағандаденғадейін 

түскіасденғадейін 

         
2.    «Бейнеу ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ    Бейнеу ауданы, 

Бейнеу ауылы, 
Д. Тажиев к-сі, 

 аудан әкімдігі. 
beineu_fin@mail.ru    8 (72932) 

2-53-79 

             
3.    «Қарақия ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ      Қарақия ауданы, 

Құрық ауылы, 
Досан батыр, к-сі, 3. 

fin_karakia@mail.ru        8 (72937) 

2-22-53             
4.    «Маңғыстау ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ      Маңғыстау ауданы, 

Шетпе ауылы, 
Орталық алаң, 1. 

eicon_asem@mail.ru    8 (72931) 
2-21-91             

1    2    3    4    5        

5.    «Мұнайлы ауданы 
экономика және қаржы 

бөлімі» ММ    Мұнайлы ауданы, 
Маңғыстау ауылы, 

Мұнайлы ауданы әкімдігінің ғимараты. 

finans2007@mail.ru    8 (7292) 
46-62-12, 

46-62-13    Аптасынабескүндемалысжәнемерекеліккүндерінсанамағандаденғадейін 
түскіасденғадейін         

6.    «Түпқараған ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ     Түпқараған ауданы, 

Форт-Шевченко қ., 
Д. Тәжіұлы к-сі, 13. 

fort_economplan@mail.ru    8 (72938) 
2-22-42, 

2-24-74 
             

7.    «Ақтау қаласы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ     Актау қ., 

4 шағын аудан, 72. 
қалалық әкімдік ғимараты. 

aktau_econom@mail.ru    8 (7292) 
33-65-39              

8.    «Жаңаөзен қаласы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ     Жаңаөзен қ., 

Сәтбаев к-сі, әкім аппаратының ғимараты 
a_econ@mail.ru    8 (72934) 

51134             
12. ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ        

1.     «Павлодар облысы экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» ММ    Павлодар қ., 
Қайырбаев к-сі, 32. 

debp@mail.ru    8 (7182) 
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32-43-98 

    Аптасынабескүндемалысжәнемерекеліккүндерінсанамағандадантүскіасдан 



         

2.    «Павлодар қаласы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ      Павлодар қ., 

Қайырбаев к-сі, 32. 
otdekonompvl@yandexl.ru    8(7182/) 

32-13-20 
             

3.    «Екібастұз қаласы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ      Екібастұз қ., Екібастұз 

қ. 
50-жылдық к-сі, 10. economica_ekb@mail.ru    8 (71877) 

5-42-45 
             

4.    «Ақсу қаласы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ      Ақсу қ., 

Астана к-сі, 52. 
aksu_budjet@mail.ru    8 (71837) 

5-06-98 
             

5.    «Ақтоғай ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ      Ақтоғай ауданы, 
Ақтоғай ауылы, 

Абай к-сі, 77. 

akteconom@mail.ru    8 (71841) 
2-15-53 

             
6.    «Баянауыл ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ      Баянауыл ауданы, 

Баянауыл ауылы, 

Сәтбаев к-сі, 34. 
bayan_oebp@mail.ru    8 (71840) 

9-14-05 
             

7.    «Железинский ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ      Железинский 
ауданы, 

Железинка ауылы, 

Әуезов к-сі, 19. 
jekbp81@mail.ru    8 (71831) 

2-18-52 
             

8.    «Ертіс ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ      Ертіс ауданы, Ертіс ауылы, 

Желтоқсан к-сі, 104. 
irtoebp@mail.ru    8 (71832) 

2-27-63 
             

9.    «Кашір ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ      Кашір ауданы, 

Тереңкөл ауылы, 
Елгин к-сі, 172. 

kachfin@mail.ru    8 (71833) 
2-11-69 

             
1    2    3    4    5        

10.    «Лебяжі ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ      Лебяжі ауданы, 

Аққу ауылы, 
Вс. Иванов к-сі, 98. 

oebpleb@mail.ru    8 (71839) 
2-15-34    Аптасынабескүндемалысжәнемерекеліккүндерінсанамағандадантүскіасдан 

         

11.    «Май ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ      Май ауданы, Көктөбе 
ауылы, 

Қазыбек би к-сі, 23. 
oebpleb@mail.ru 

    8 (71838) 
9-13-03 
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12.    «Павлодар ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ      Павлодар ауданы, 

Павлодар қ., 

Қайырбаев к-сі, 32. otd_econom@mail.ru    8 (7182) 
32-11-45 

             
13.    «Өспен ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ    Өспен ауданы, Өспен 

ауылы, Терешкова к-сі, 29. 

uspecom@mail.ru    8 (71834) 
9-19-31             

14.    «Шарбақты ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ     Шарбақты ауданы, 
Шарбакты ауылы, 

Советтер к-сі, 55. 

focher@mail.ru    8 (71836) 
2-26-62 

             
13. СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ        

1    «Солтүстік Қазақстан облысы Ауыл шаруашылығы басқармасы» ММ    Петропавл қ., 
Қазақстан Конституциясы 

к-сі, 38. 

sko_dsh@mail.ru    8 (7152) 
36-12-89 

    Аптасынабескүндемалысжәнемерекеліккүндерінсанамағандаденғадейін 
түскіасденғадейін 
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2    «Айыртау ауданы ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» ММ     Айыртау ауданы, 

Саумалкөл ауылы, 
Д. Сыздыков к-сі, 4. dsh15@mail.ru    8 (71533) 

2-19-71 
             

3    «Ақжар ауданы ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» ММ     Ақжар ауданы, 

Талшық ауылы, 
Целинный к-сі, 13. 

celhoz_2009@mail.kz    8 (71546) 
2-12-87, 

2-12-67 

             
4    «Аққайың ауданы ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» ММ      Аққайың ауданы, 

Смирново ауылы, 
Народная к-сі, 37. AKKSH@mail.ru    8 (71532) 

2-11-75 
             

5    «Есіл ауданы ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» ММ     Есіл ауданы, Явленка 

ауылы, 
Ленин к-сі, 10. 

esilsh@mail.ru    8 (71543) 
2-11-67, 

2-18-09             

6    «Жамбыл ауданы ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» ММ       Жамбыл ауданы, 
Пресновка ауылы, 

Достық к-сі, 6. dsh14@mail.kz    8 (71544) 
21-15-62 

             
7    «М. Жұмабаев ауданы ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» ММ       М. Жұмабаев 

ауданы, 

Булаево қ., 
Юбилейная к-сі, 56. 

nurkenova2011@mail.ru    8 (71531) 
2-00-10 

             

1    2    3    4    5        
8    «Кызылжар ауданы ауыл 

шаруашылығы және 
ветеринария бөлімі» ММ     Кызылжар ауданы, 

Бескөл ауылы, 

Комаров к-сі, 2. 
Kyzylzhar-selhoz@mail.ru    8 (71538) 

2-15-49    Аптасынабескүндемалысжәнемерекеліккүндерінсанамағандаденғадейін 
түскіасденғадейін         

9    «Мамлют ауданы ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» ММ     Мамлют ауданы, 
Мамлютка қ., 

Құнанбаев к-сі, 5. 

maml-osh@mail.ru    8 (71541) 
2-19-75 

             
10    «Ғ. Мүсірепов ауданы ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» ММ     Ғ. Мүсірепов 

ауданы, 

Новоишим ауылы, 
Абылайхан к-сі, 28. Rosh_mg@mail.ru    8 (71535) 

2-23-26 
             

11    «Тайынша ауданы ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» ММ       Тайынша ауданы, 
Тайынша қ. Қазақстан Конституциясы к-сі, 197. 

asemdsh@mail.ru    8 (7152) 
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2-14-70 

             

12    «Тимирязев ауданы ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» ММ       Тимирязев ауданы, 
Тимирязев ауылы, 

Ш. Уәлиханов к-сі, 1. timiryazevo-osh@mail.ru    8 (71537) 
2-17-96 

             

13    «Уәлиханов ауданы ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» ММ       Уәлиханов ауданы, 
Кішкенекөл ауылы, 

Жамбыл к-сі, 76. 
botagoz_h@mail.ru    8 (71542) 

2-20-34 

             
14    «Шал Ақын ауданы ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» ММ       Шал Ақын ауданы, 

Сергеевка ауылы, 
Жеңіс к-сі, 35. 

dshshlk@mail.ru    8 (71534) 
2-03-84 

            

14. ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ        
1    «Оңтүстік Қазақстан облысы экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» 

ММ     Шымкент қ. 
Тәуке хан даңғылы, 35. 

regprogram@mail.ru    8 (7252) 

53-03-71 
    Аптасынабескүндемалысжәнемерекеліккүндерінсанамағандаденғадейін 

түскіасденғадейін 
         

2    «Бәйдібек ауданы 
Экономика және қаржы бөлімі» ММ    Бәйдібек ауданы, 

Шаян ауылы, 

Б. Қарашаұлы к-сі, 69.    
erbol7676@mail.ru    8 (72548) 

2-19-79 
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3.    «Қазығұрт ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ    Қазығұрт ауданы, 

Қазығұрт ауылы, 
Д. Қонаев к-сі, 1. 

kaz_osh@mail.ru    8 (72539) 
2-26-31 

             

4.    «Мақтаарал ауданы 
Экономика және қаржы бөлімі» ММ     Мактаарал ауданы, 

Жетысай қ. 
М. Әуезов к-сі, 20. 

esbolat_ab@mail.ru    8 (72534) 

6-14-78 
             

5.    «Ордабасы ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ      Ордабасы ауданы,   
Темірлан ауылы, 

Т. Әубакіров к-сі, 4. 
orda_osh@mail.ru    8 (72530) 

2-13-13 

             
1    2    3    4    5        

6.    «Отырар ауданы 
кәсіпкерлік және ауыл 

шаруашылығы бөлімі» ММ      Отырар ауданы, 

Шәуілдір кенті, 
Жібек жолы к-сі, 23   otrar_osh@mail.ru    8 (72544) 

2-17-18    Аптасынабескүндемалысжәнемерекеліккүндерінсанамағандаденғадейін 
түскіасденғадейін 

         
7.    «Сайрам ауданы ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ    Сайрам ауданы, 

Ақсукент ауылы, 

Жібек жолы к-сі, 95. 
sairam_selhoz@mail.ru    8 (72531) 

2-13-50 
             

8.    «Сарыағаш ауданы ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ      Сарыағаш ауданы, 

Сарыағаш қ. 
Исмайлов к-сі 

sar_osh@mail.ru    8 (72537) 
2-20-83 

             

9.    «Сөзақ ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ     Сөзақ  ауданы, 
Шолаққорган ауылы, 

Жібек жолы к-сі 
 bayan66@mail.ru    8 (72546) 

4-12-15 
             

10.    «Төле би ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ        Төле би ауданы, 

Леңгір қ. Әйтеке би к-сі, 28. 
tolebi_pred@mail.ru    8 (72547) 

6-16-40 
             

11.    «Түлкібас ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ      Түлкібас ауданы, 

Т. Рысқұлов ауылы, 
Жантүров к-сі, 17. 

otdel_pred@mail.ru 
    8 (72538) 

5-30-73 
             

12.    «Шардара  ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ    Шардара ауданы, 
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Шардара  қ., Қазыбек би 

к-сі. shar_osh@mail.ru    8 (72534) 

2-16-03 
             

13.    «Арыс қаласы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ      Арыс қ. 
әл Фараби к-сі, 3. 

 arys_osh@mail.ru    8 (72540) 

2-02-42 
             

14.    «Кентау қаласы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ      Кентау қ., 
Бәйтереков  к-сі, 7.    

kentau_osh@mail.ru    8 (72536) 

3-09-10 
             

15.    «Түркістан қаласы Экономика және қаржы бөлімі» ММ       Түркістан қ., 
Есім хан алаңы, 3. 

esbolat_ab@mail.ru    8 (72534) 
4-14-32 

          

_______________________ 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2011 жылғы « 8» қыркүйектегі 
№ 1030 қаулысына 

2-қосымша 

Ауылдық елді мекендерге 
жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру,  әлеуметтік қамсыздандыру, 

мәдениет және спорт мамандарына әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну» мемлекеттік қызмет 
стандартына 2-қосымша 

Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, 
әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт мамандарына әлеуметтік қолдау шараларын 

ұсыну туралы үлгі келісім 

Елді мекен_____________                                               20 ___ жылғы «___» ________ 
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«_________________________________________» мемлекеттік мекемесі 

басшысы_______________________________________атынан, әрі қарай «Әкімші» деп аталатын, 

бір тараптан, әлеуметтік қөмек алушы, ______________________________________, бұдан әрі 
«Алушы» деп аталатын екінші тараптан және бұдан әрі «Сенім білдірілген өкіл 

(агент)»_________________________ ___________________, үшінші тараптан, төмендегілер туралы 
осы өзара бірлескен міндеттемелер Келісімін жасасты: 

Келісімнің мәні 

Тараптар, өзара жауапкершілікті және келісімді ескере отырып, еш қайсысының тарапынан мәжбүр 
етілмей, тараптар өздеріне толық көлемде орындалуы тиісті міндеттемелер қабылдайды, атап 

айтқанда: 
1.Әкімші,____________________________________мәслихатының (20 ___жылғы 

«___»_______№______) шешімінің негізінде өзіне мынадай түрдегі әлеуметтік қолдау шараларын 

ұсынуға міндеттемелер қабылдайды:    
1)_____________________________теңге мөлшерінде көтерме жәрдемақы; 

2) ____жыл мерзімге_____________ ____________________________теңге сомасында тұрғын үй 
сатып алуға бюджеттік кредит. 

2. Алушы өзіне жоғарыда көрсетілген әлеуметтік қолдау шараларын алған 
кезде______________ауылдық елді мекенінде орналасқан ___________________ (денсаулық 

сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт) ұйымында кемінде бес жыл уақыт 

қызмет істеуге міндеттеме қабылдайды. 
3. Сенім білдірілген өкіл (агент) өзіне шарт тапсырма негізінде Әкімшінің атынан және есебінен 

және оның нұсқамаларына сәйкес бюджеттік кредиттеуге байланысты белгілі бір тапсырмаларды 
орындауға міндеттеме қабылдайды. 

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттемелері 

1. Әкімші: 
1) Алушыдан осы келісімге сәйкес өзіне алған міндеттемелерді адал және тиісінше орындауды 

талап етуге құқылы. 
2. Әкімші: 

 1) аудан әкімдігінің қаулысы қабылданғаннан кейін он  жұмыс күні ішінде және осы келісім 
негізінде көтерме жәрдемақысының тағайындалған сомасын алушының жеке есеп шотына аударуға 

міндетті. 

3. Алушының: 
1) комиссияның жұмыс органының талабы бойынша қажетті құжаттарды тапсыру кезінде 

әлеуметтік қолдау шараларын ерікті түрде таңдауға; 
2) бес жыл мерзім өткенге дейін, өндірістік жағдайларға немесе әкімшіліктің бастамасына 

байланысты басқа елді мекендерге жұмысқа ауысқан кезде алынған әлеуметтік қолдау шараларына 

құқығын сақтауға құқығы бар. 
4. Алушы: 

1) әлеуметтік қолдау шараларын алған күннен бастап 60 күннің ішінде комиссияның жұмыс 
органына бюджет қаржатының мақсатты пайдаланылғаны туралы растаушы құжаттарды беруге; 

2) меншігіне сатып алынған жылжымайтын мүлікті әділет органдарында тіркегеннен кейін сенім 

білдірілген өкілге (агентке) тұрғын үйге арналған құжаттардың түпнұсқасын осы келісімді кемінде 
бес жыл мерзімге қамтамасыз ету жөніндегі кепіл ретінде беруге; 

3) жұмыс органына тоқсан сайын жұмыс орнынан анықтама ұсынуға; 
4) осы келісімнің шарттары орындалмаған жағдайда әлеуметтік қолдау шаралары ретінде алынған 

бюджет қаржатын толық көлемде қайтаруды қамтамасыз етуге міндетті. 
5. Сенім білдірілген өкілдің (агент): 

1) Алушымен есеп айырысуды жүргізуге; 

2) Алушының қаржылық жағдайына мониторинг жүргізуге құқығы бар. 
6. Сенім білдірілген өкіл (агент): 

1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес бюджеттік кредитке қызмет 
көрсетуге; 

2) кредиттік шарт бойынша әлеуметтік қолдау шараларын алған маман міндеттемелерінің 

орындалуына мониторинг жүргізуге; 
3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Алушыдан берешектерді өндіріп 

алуды жүзеге асыруға міндетті. 
3. Дауларды шешу 

1) Осы келісімді орындау кезінде пайда болуы мүмкін барлық мәселелер мен келіспеушіліктер 
мүмкіндігіне қарай тараптардың арасында келіссөздер жолымен шешілетін болады. 

2) Егер даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен реттелмейтін болса, олар Қазақстан 



Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешілуге тиіс. 

4. Келісімнің қолданылу мерзімі 

1) Осы келісім тараптардың қол қойған күнінен бастап күшіне енеді. 
Келісімнің қолданысы 20____ жылғы «___» _________басталады . 

2) Келісім бірдей заңды күші бар үш данада жасалды. 
5. Тараптардың заңды мекенжайлары 

Әкімші         Алушы         Сенім білдірілген өкіл 

(агент) 
_______________________ ________________  ______________________ 

_______________________ ________________ ______________________ 
_______________________ ________________ ______________________ 

____________________ 

 
 


