Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
ҚҰРЫЛЫМЫ
Стратегиялық жоспарлау және талдау департаменті
1.1 Стратегиялық жоспарлау басқармасы
1.2 Мониторинг және талдау басқармасы
1.3 Өңірлерде АӨК-ні дамыту басқармасы
1.4 Ғылыми қамтамасыз ету және әлеуметтік саясат басқармасы
Мемлекеттік құпияларды қорғау басқармасы

Ішкі аудит департаменті

ҚР Ауыл
шаруашылығы
министрі
Омаров Сапархан
Кесікбайұлы

Министр қызметі:
Министрдің кеңесшісі
Министрдің көмекшісі

Вице-министр

Инвестициялық
саясат
департаменті
5.1. Кредиттікинвестициялық
саясат басқармасы
5.2. Қаржы
құралдары
басқармасы
5.3.
Микрокредиттің
берілуін
мониторингтеу
басқармасы
5.4. Аграрлық азықтүлік нарықтары
басқармасы

Қоғаммен байланыс департаменті
14.1. Қоғаммен байланыс басқармасы
Жұмылдыру дайындығы басқармасы

Вице-министр
Исаева Гүлмира Сұлтанбайқызы

Бірінші вице-министр

Ветеринариялық бақылау және
қадағалау комитеті –

Мал шаруашылығы өнімдерін
өндіру және қайта өңдеу
департаменті

15.1 Биологиялық қауіпсіздік және орны
ауыстырылатын объектілер басқармасы
15.2 Ветеринариялық шараларды
ұйымдастыру және тамақ өнімдерінің
қауіпсіздігі басқармасы
15.3 Жануарлар ауруларының таралу
қатерін талдау және ынтымақтастық
басқармасы
15.4 Мемлекеттік сатып алу басқармасы
15.5 Кадр және ұйымдастыру жұмысы
басқармасы
15.6 Бухгалтерлік есеп басқармасы
15.7 Құқықтық қамтамасыз ету
басқармасы

Ақпараттық қауіпсіздік бойынша директордың орынбасары
10.1 Ішкі аудит басқармасы
10.2. Бағалау басқармасы
10.3 Тәуекелдер және мониторинг басқармасы

2.1 Мал шаруашылығы салаларын
дамыту стратегиясы басқармасы
2.2 Бағдарламалар мен
жобаларды жүзеге асыру
басқармасы
2.3 Асыл тұқымдық істі және
жайылымдық мал
шаруашылығын дамыту
басқармасы
2.4 Қайта өңдеу өнеркәсібін
дамыту басқармасы
2.5 Мал шаруашылығындағы
ғылыми қамтамасыз ету және
консалтинг басқармасы

Вице-министр
Нысанбаев Ерлан Нұралыұлы
Орман шаруашылығы және
жануарлар дүниесі комитеті
17.1 Орман және ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар
басқармасы
17.2 Жануарлар дүниесі және
аңшылық шаруашылығы
басқармасы
17.3. Балық ресурстарын қорғау
және балық аулауды реттеу
басқармасы
17.4. Балық ресурстарының
өсімін молайту және акваөсіру
басқармасы
17.5 Кадр және ұйымдастыру
жұмысы басқармасы
17.6 Қаржылық және
бухгалтерлік есеп басқармасы
17.7 Құқықтық қамтамасыз ету
басқармасы

Жер ресурстарын басқару
комитеті
19.1 Жер қатынастарын
дамыту және жерге
орналастыруды дамыту
басқармасы
19.2 Жердің пайдаланылуы
мен қорғалуын және
геодезиялық қызметті
мемлекеттік бақылау
басқармасы
19.3 Мемлекеттік жер
кадастры басқармасы
19.4 Геодезия және
картография басқармасы
19.5 Құқықтық қамтамасыз
ету басқармасы
19.6 Ішкі әкімшілендіру
басқармасы
19.7 Мемлекеттік қызметтер
және цифрландыру
басқармасы

Ветеринариялық,
фитосанитариялық және тамақ
қауіпсіздігі департаменті
7.1 Ветеринариялық қауіпсіздік
басқармасы
7.2 Фитосанитариялық қауіпсіздік
басқармасы
7.3 Органикалық өнім және
техникалық реттеу басқармасы

Халықаралық ынтымақтастық
департаменті
4.1 Ұйымдастыру іс-шаралары басқармасы
4.2 Халықаралық байланыстар басқармасы

Стратегиялық жоспарлау және талдау
департаменті
(Жобалық басқару мәселелері бойынша)

Әдеп жөніндегі уәкіл
Оңдағанов Асхат Талғатұлы

Заң қызметі департаменті
9.1 Заңнама басқармасы
9.2 Құқықтық сараптама
басқармасы
9.3 Құқықтық мониторингті
үйлестіру басқармасы
9.4 Құқықтық қамтамасыз ету
басқармасы

Кадр және әкімшілік қамтамасыз
ету департаменті

Агроөнеркәсіптік кешендегі
мемлекеттік инспекция комитеті
16.1 Мемлекеттік фитосанитариялық
инспекция басқармасы
16.2 Өсімдіктер карантині жөніндегі
мемлекеттік инспекция басқармасы
16.3 Мемлекеттік астық инспекциясы
басқармасы
16.4 Мемлекеттік асыл тұқым
инспекциясы басқармасы.
16.5 Кадр және ұйымдастыру
жұмысы басқармасы
16.6 Құқықтық қамтамасыз ету
басқармасы
16.7 Бюджеттік жоспарлау және
бухгалтерлік есеп басқармасы
16.8. Мемлекеттік сатып алу басқармасы

Жауапты хатшы

Өсімдік шаруашылығы
өнімдерін өндіру және қайта
өңдеу департаменті
3.1 Өсімдік шаруашылығын
дамыту стратегиясы басқармасы
3.2 Тұқым шаруашылығы және
сорт сынау басқармасы
3.3 Агротехнологиялар және
агрохимия басқармасы
3.4 Техникалық жарақтандыру
басқармасы
3.5 Қайта өңдеу және
кооперация басқармасы

Мемлекеттік көрсетілетін
қызметтерді дамыту және
АӨК-ні цифрландыру
департаменті
(АӨК-ні цифрландыру мәселелері
бойынша)

Су ресурстары комитеті
18.1 Су ресурстарын
пайдалануды реттеу басқармасы
18.2 Су қорын пайдалану және
қорғау саласындағы мемлекеттік
бақылау басқармасы
18.3 Топтық су құбырларын
дамыту басқармасы
18.4 Су шаруашылығы
құрылыстарын пайдалану және
дамыту басқармасы
18.5 Мемлекеттік бағдарламаны
іске асыру және гидромелиорация
басқармасы
18.6 Ұйымдастыру және кадр
жұмысы басқармасы
18.7 Экономика, бюджеттік
жоспарлау және бухгалтерлік
есеп басқармасы
18.8 Құқықтық қамтамасыз ету
басқармасы

Трансшекаралық өзендер
департаменті
Стратегиялық жоспарлау және
талдау департаменті
(Ғылыми қамтамасыз ету және
әлеуметтік саясат мәселелері
бойынша)

6.1 Трансшекаралық өзендер
басқармасы
6.2 Халықаралық су қатынастары
басқармасы

12.1 Персоналды дамыту
басқармасы
12.2 Бақылау және құжаттамалық
қамтамасыз ету басқармасы
12.3 Бюджеттік жоспарлау және
бухгалтерлік есеп басқармасы
12.4 Мемлекеттік сатып алу
басқармасы
12.5 Шарттық және шаруашылық
жұмыс басқармасы
12.6 Мемлекеттік тілді дамыту
басқармасы

Қаржылық қамтамасыз ету
департаменті
11.1 Бюджет жиынтығын әзірлеу
басқармасы
11.2 Бюджеттің орындалуын
мониторингтеу, қаржылық және
бюджеттік есептілікті
шоғырландыру басқармасы

Мемлекеттік көрсетілетін
қызметтерді дамыту және АӨКні цифрландыру департаменті
(Мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер мәселелері бойынша)
8.1 Мемлекеттік көрсетілетін
қызметтерді дамыту басқармасы
8.2 АӨК-ні цифрландыру
басқармасы
8.3 Ақпараттық технологиялар
басқармасы

