
Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

20   жылғы   «» 

№         қаулысына  

1-қосымша 

 

 

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

қайта ұйымдастырылатын аумақтық бөлімшелері – республикалық 

мемлекеттік мекемелерінің тізбесі 

 

 

1. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі одан«Қазақстан 

Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Балық 

шаруашылығы комитетінің Есіл облысаралық бассейндік балық шаруашылығы 

инспекциясы»республикалық мемлекеттік мекемесін бөліп шығару жолымен. 

2. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

Алматы облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесіодан «Қазақстан 

Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Балық 

шаруашылығы комитетінің Балқаш-Алакөл облысаралық бассейндік балық 

шаруашылығы инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесін бөліп 

шығару жолымен. 

3. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

Атырау облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі одан«Қазақстан 

Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Балық 

шаруашылығы комитетінің Жайық-Каспий облысаралық бассейндік балық 

шаруашылығы инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесін бөліп 

шығару жолымен. 

4. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

Шығыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі 

аумақтық инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесіодан «Қазақстан 

Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Балық 

шаруашылығы комитетінің Зайсан-Ертіс облысаралық бассейндік балық 
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шаруашылығы инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесін бөліп 

шығару жолымен. 

5. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

Қызылорда облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесіодан «Қазақстан 

Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Балық 

шаруашылығы комитетінің Арал-Сырдария облысаралық бассейндік балық 

шаруашылығы инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесін бөліп 

шығару жолымен. 

6. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

Жамбыл облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі одан «Қазақстан 

Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Балық 

шаруашылығы комитетінің Шу-Талас облысаралық бассейндік балық 

шаруашылығы инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесін бөліп 

шығару жолымен. 

7. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

Қарағанды облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесіодан «Қазақстан 

Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Балық 

шаруашылығы комитетінің Нұра-Сарысу облысаралық бассейндік балық 

шаруашылығы инспекциясы»республикалық мемлекеттік мекемесін бөліп 

шығару жолымен. 

8. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

Қостанай облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесіодан «Қазақстан 

Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Балық 

шаруашылығы комитетінің Тобыл-Торғай облысаралық бассейндік балық 

шаруашылығы инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесін бөліп 

шығару жолымен. 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

20   жылғы   «» 

№         қаулысына 

2-қосымша 

 

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі 

комитетініңаумақтық бөлімшелері –республикалық мемлекеттік 

мекемелерінің  балық ресурстарын және басқа да су жануарларын қорғау, 

өсімін молайту және пайдалану саласындағы құқықтары мен 

міндеттемелерінің құқықтық мирасқорлары болып айқындалған 

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің облысаралық бассейндік 

балық шаруашылығы инспекцияларының тізбесі 

 

 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігінің Орман 

шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі комитетінің аумақтық 

бөлімшесі –республикалық 

мемлекеттік мекеменің  атауы 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы 

комитетінің облысаралық 

бассейндік балық шаруашылығы 

инспекциясының атауы 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Ақмола облыстық орман 

шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі аумақтық инспекциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы 

комитетінің Есіл облысаралық 

бассейндік балық шаруашылығы 

инспекциясы» республикалық 

мемлекеттік мекемесі 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Солтүстік Қазақстан облыстық 

орман шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі аумақтық инспекциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 
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министрлігі Орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Атырау облыстық орман 

шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі аумақтық инспекциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы 

комитетінің Жайық-Каспий 

облысаралық бассейндік балық 

шаруашылығы инспекциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Маңғыстау облыстық орман 

шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі аумақтық инспекциясы 

республикалық мемлекеттік 

мекемесі» 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Батыс Қазақстан облыстық орман 

шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі аумақтық инспекциясы 

республикалық мемлекеттік 

мекемесі» 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Алматы облыстық орман 

шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі аумақтық инспекциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы 

комитетінің Балқаш-Алакөл 

облысаралық бассейндік балық 

шаруашылығы инспекциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Қарағанды облыстық орман 

шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі аумақтық инспекциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы 

комитетінің Нұра-Сарысу 

облысаралық бассейндік балық 

шаруашылығы инспекциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы 
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және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Жамбыл облыстық орман 

шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі аумақтық инспекциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі 

комитетінің Шу-Талас облысаралық 

бассейндік балық шаруашылығы 

инспекциясы» республикалық 

мемлекеттік мекемесі 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Ақтөбе облыстық орман 

шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі аумақтық инспекциясы». 

республикалық мемлекеттік мекемесі 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы 

комитетінің Тобыл-Торғай 

облысаралық бассейндік балық 

шаруашылығы инспекциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Қостанай облыстық орман 

шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі аумақтық инспекциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Шығыс Қазақстан облыстық орман 

шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі аумақтық инспекциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы 

комитетінің Зайсан-Ертіс 

облысаралық бассейндік балық 

шаруашылығы инспекциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Павлодар облыстық орман 

шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі аумақтық инспекциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Қызылорда облыстық орман 

шаруашылығы және жануарлар 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Экология, 



4 
 

дүниесі аумақтық инспекциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы 

комитетінің Арал-Сырдария 

облысаралық бассейндік балық 

шаруашылығы инспекциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Түркістан облыстық орман 

шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі аумақтық инспекциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

20   жылғы  «» 

№          қаулысына 

3-қосымша 

 

 

Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

атауы өзгертілетін республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының тізбесі 

 

1. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Атырау бекіре балық өсіру зауыты» республикалық мемлекеттік қазыналық 

кәсіпорны –  Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи 

ресурстар министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің «Атырау бекіре балық 

өсіру зауыты» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны. 

2. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Петропавл балық питомнигі» республикалық мемлекеттік қазыналық 

кәсіпорны – Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи 

ресурстар министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің «Петропавл балық 

питомнигі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны. 

3. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Қамыстыбас балық питомнигі» республикалық мемлекеттік қазыналық 

кәсіпорны – Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи 

ресурстар министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің «Қамыстыбас балық 

питомнигі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны. 

4. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Жайық-Атырау бекіре балық өсіру зауыты» республикалық мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны – Қазақстан Республикасы Экология, геология және 

табиғи ресурстар министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің «Жайық-

Атырау бекіре балық өсіру зауыты» республикалық мемлекеттік қазыналық 

кәсіпорны. 

 

_______________________ 

 



 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

20жылғы «     »              

             №         қаулысымен 

бекітілген 

 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін 

өзгерістер мен толықтыру 

 

1. «Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік 

пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі 

құқықтарды беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы  

27 мамырдағы № 659 қаулысында: 

иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге, өзге де 

мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы 

акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік 

үлестерінің тізбесінде: 

«Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігіне» деген бөліммынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігіне 

400. «Жасыл даму» акционерлік қоғамы. 

400-1. «QazExpoCongress» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы. 

400-2. «Қазақ Су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 

401. «Халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар 

орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы. 

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігініңГеология комитетіне: 

402. «Қазгеология»ұлттық геологиялық барлау компаниясы» акционерлік 

қоғамы. 

403. «Қазгеоақпарат» республикалық геологиялық ақпарат орталығы» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігінің Балық шаруашылығы комитетіне: 

404. «Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі.». 

2. «Базалық қаржыландыру субъектілері болып табылатын ұйымдардың 

тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 

13 мамырдағы № 511 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 

2011 ж., №38, 461-құжат): 
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көрсетілген қаулымен бекітілген базалық қаржыландыру субъектілері 

болып табылатын ұйымдардың тізбесінде: 

«Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі» деген бөлімде: 

реттік нөмірі 206-жол мынадай редакцияда жазылсын: 

«206. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің «Балық шаруашылығы ғылыми-

өндірістік орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.». 

3. «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі 

жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 

2019 жылғы 17 маусымдағы № 17 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар 

туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 5 шілдедегі  

№ 479 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2019 ж., № 26-27,  

236-құжат): 

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар министрлігі туралы ережеде: 

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«2. Министрліктің ведомстволары бар: 

1) Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті; 

2) Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігініңГеология комитеті; 

3) Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті; 

4) Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігінің Балық шаруашылығы комитеті; 

5) Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігінің Су ресурстары комитеті; 

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігінің және оның ведомстволарының қарамағындағы ұйымдардың 

тізбесінде: 

«Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер»деген бөлімде: 

3-тармақ алып тасталсын; 

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

қарамағындағы аумақтық органдардың – мемлекеттік мекемелердің тізбесі 

мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

қарамағындағы аумақтық бөлімшелердің – мемлекеттік мекемелердің тізбесі 

1. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Ақмола 
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облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

2. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Ақтөбе 

облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

3. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

Алматы облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

4. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Атырау 

облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

5. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Шығыс 

Қазақстан облыстық шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі; 

6. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

Жамбыл облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

7. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс 

Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

8. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

Қарағанды облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

9. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

Қостанай облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

10. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

Қызылорда облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

11. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

Маңғыстау облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 
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12. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

Павлодар облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы»республикалық мемлекеттік мекемесі. 

13. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

Солтүстік Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі 

аумақтық инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

14. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

Түркістан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі.»; 

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

ведомстволық бағынысты ұйымдарының тізбесі мынадай редакцияда 

жазылсын: 

«Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

ведомстволық бағынысты ұйымдарының тізбесі. 

Республикалық мемлекеттік мекемелер 

1. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Ақсу-

Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

2. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Алакөл мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

3. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Алматы мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

4. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Барсакелмес мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

5. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

6. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Алтын 

Емел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі»  республикалық мемлекеттік мекемесі. 

7. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 
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«Көкшетау» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

8. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Ертіс 

орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваты» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

9. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Семей 

орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваты» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

10. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи резерваты» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

11. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Ақжайық» мемлекеттік табиғи резерваты республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

12. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Батыс 

Алтай мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

13. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Іле 

Алатауы» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

14. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

15. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

16. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

17. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Катонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

18. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 
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19. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Наурызым мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

20. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

21. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Үстірт 

мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

22. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

23. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

24. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Көлсай көлдері»мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» республикалық 

мемлекеттік мекемесі. 

25. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» республикалық 

мемлекеттік мекемесі. 

26. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Бұйратау» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

27. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Алтын 

дала» мемлекеттік табиғи резерваты»республикалық мемлекеттік мекемесі. 

28. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман 

шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Іле-Балқаш» мемлекеттік 

табиғи резерваты» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

29. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Тарбағатай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

Республикалық мемлекеттік кәсіпорындар 

1. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Қазақ 
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ормандарды авиациялық қорғау және орман шаруашылығына қызмет көрсету 

базасы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны. 

2. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Қазақ 

орман орналастыру кәсіпорны» республикалық мемлекеттік қазыналық 

кәсіпорны. 

3. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Охотзоопром» ӨБ» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны. 

4. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Республикалық орман селекциялық тұқым өсіру орталығы»республикалық 

мемлекеттік қазыналық кәсіпорны. 

5. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Жасыл аймақ» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 

мемлекеттік кәсіпорны. 

6. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Есік 

мемлекеттік дендрологиялық саябағы» республикалық мемлекеттік қазыналық 

кәсіпорны. 

7. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 

«Ботаника және фитоинтродукция институты» шаруашылық жүргізу 

құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.»; 

мынадай мазмұндағы бөлімдермен толықтырылсын: 

«Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің қарамағындағы 

аумақтықоргандар – мемлекеттік мекемелердің тізбесі 

1. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің Арал-Сырдария облысаралық 

бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

2. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің Балқаш-Алакөл облысаралық 

бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

3. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің Зайсан-Ертіс облысаралық 

бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 
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4. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің Есіл облысаралық бассейндік 

балық шаруашылығы инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

5. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің Жайық-Каспий облысаралық 

бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

6. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің Нұра-Сарысу облысаралық 

бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

7. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің Тобыл-Торғай облысаралық 

бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

8. «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің Шу-Талас облысаралық 

бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің ведомстволық бағынысты 

ұйымдарының тізбесі 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер 

1. «Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі. 

Республикалық мемлекеттік кәсіпорындар 

1. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігінің Балық шаруашылығы комитетінің «Атырау бекіре балық өсіру 

зауыты» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны. 

2. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігінің Балық шаруашылығы комитетінің «Петропавл балық 

питомнигі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны. 

3. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігінің Балық шаруашылығы комитетінің «Қамыстыбас балық 

питомнигі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны. 

4. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігінің Балық шаруашылығы комитетінің «Жайық-Атырау бекіре 

балық өсіру зауыты» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.». 

 

__________________ 


