
 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

   2021 жылғы « 23 » шілдедегі 

№ 511 қаулысымен 

бекітілген 

 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін 

өзгерістер мен толықтырулар 

 

1. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің Регламенті туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы № 1300 қаулысында: 

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

Регламентінде: 

82-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«82. Aлдағы жылға арналған Жоспардың жобасын жыл сайын  

1 шілдеге дейін мемлекеттік органдар Әділет министрлігіне ұсынатын заң 

жобалары тұжырымдамаларының жобалары бойынша Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің жанындағы Заң жобалау қызметі мәселелері жөніндегі 

ведомствоаралық комиссияның (бұдан әрі – Ведомствоаралық комиссия) оң 

қорытындысы негізінде Әділет министрлігі қалыптастырады. Бұл ретте заң 

жобалары тұжырымдамаларының жобаларын Ведомствоаралық комиссия жыл 

сайын 1 тамызға дейін мақұлдауға тиіс. 

Жоспар жобасында: 

1) алдағы жылы әзірлеу болжанатын, оның деңгейін, реттеу нысаны мен 

нысанасын көрсететін заң жобасының атауы; 

2) заң жобасын әзірлеу және оны Қазақстан Республикасының 

Парламентіне ұсыну мерзімдері; 

3) заң жобасын әзірлеуге жауапты органдар, ұйымдар және лауазымды 

адамдар көрсетілуге тиіс. 

Бұл ретте Қазақстан Республикасының Бюджет кодексін іске асыру үшін 

әзірленетін заң жобаларын қоспағанда, заң жобасын Парламентке енгізу мерзімі 

оны Үкіметке енгізудің белгіленген мерзімінен екі айдан кем болмауға тиіс. 

Қалыптастырылған Жоспардың жобасы жыл сайын 1 қазанға дейін Үкімет 

қаулыларының жобаларын енгізу үшін белгіленген тәртіппен Үкіметке 

ұсынылады. Бұл ретте Әділет министрлігі Жоспардың жобасына енгізілген әрбір 

заң жобасын әзірлеу қажеттігінің негіздемесін қамтитын анықтаманы 

Жоспардың жобасына қоса береді. 

Жоспар жобасы жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың  

15 қарашасына дейін Мемлекет басшысына ұсынылады және  

31 желтоқсанынан кешіктірілмей бекітіледі. 

Мемлекеттік органдар Заң жобалау жұмыстары жоспарының жобасына 

ұсыныстарын ағымдағы жылдың 1 шілдесіне дейін уақтылы бермеген жағдайда 

Әділет министрлігі тиісті мемлекеттік органның басшысына не оның міндетін 
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атқарушы тұлғаға заң қызметінің басшысын жауапкершілікке тарту туралы 

ұсыныс енгізеді. 

Жоспар жобасына ұсыныстар болмаған жағдайда тиісті мемлекеттік орган 

көрсетілген мерзімде Әділет министрлігіне ұсыныстардың жоқ екені туралы хат 

жібереді.»; 

84-тармақ мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын: 

«Бұл ретте қабылданған Жоспарға заң жобалары енгізілген жағдайда осы 

заң жобасы тұжырымдамасының жобасын Ведомствоаралық комиссия 

мақұлдауға тиіс.»; 

90-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 

«Әзірлеуші көрсетілген қорытындыларды заң жобасына басқа 

материалдармен бірге міндетті түрде мемлекеттік және орыс тілдерінде Кеңсеге 

енгізеді. Ғылыми сараптаманың қорытындысы теріс болғанда (нәтижелері 

бойынша ескертулері заң жобасында міндетті түрде жойылуға тиіс мемлекеттік 

экологиялық сараптаманы қоспағанда) заң жобасын әзірлеуші мемлекеттік орган 

сараптамалық қорытындының ұсыныстарына сәйкес заң жобасын пысықтау, 

сондай-ақ қайталама сараптама жүргізу туралы шешімді дербес қабылдайды.»; 

91-1-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын: 

«Заң жобаларының уақтылы енгізілуін қамтамасыз ету мақсатында 

әзірлеуші мемлекеттік орган заң жобасын мүдделі мемлекеттік органдарға 

келісуге жіберген кезде олардан өздері реттейтін қоғамдық құқықтық қатынастар 

саласында заңға тәуелді жаңа нормативтік құқықтық актіні әзірлеудің не заңға 

тәуелді қолданыстағы нормативтік құқықтық актіге өзгерістер мен 

толықтырулар енгізудің орындылығы туралы мәліметтерді (ақпаратты) міндетті 

түрде сұратуға тиіс. 

Бұл ретте заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің жобасын әзірлеу 

құзыретіне жататын мемлекеттік органдар заңға тәуелді нормативтік құқықтық 

актілердің жобаларын тиісті сұрау салуды алған күннен бастап бір ай ішінде 

беруге тиіс. 

Егер заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу 

талап етілмесе, заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің осындай 

жобаларын әзірлеу құзыретіне жататын мемлекеттік органдар әзірлеуші 

органнан келіп түскен сұрау салуға 5 жұмыс күні ішінде тиісті жауап жіберуге 

тиіс.»; 

95-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«95. Кеңсеге заң жобасы бойынша енгізілетін материалдарда мемлекеттік 

және орыс тілдерінде дайындалған: 

1) заң жобасын әзірлеуші мемлекеттік органның бірінші басшысы не оның 

міндетін атқарушы адам қол қойған ілеспе хат. Бұл ретте тиісті заң жобасы 

туралы Үкімет қаулысының әрбір жобасы жеке ілеспе хатпен енгізіледі; 

2) әзірлеуші мемлекеттік органның басшысы әр парағын дәйектеген 

Үкімет қаулылары үшін осы Регламенттің 4.2-бөлімінде белгіленген тәртіппен 

келісілген (қолбелгі қойылған) заң жобасы (оның ішінде электрондық 
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жеткізгіштерде) және осы заң жобасын (заң жобаларын) Парламент Мәжілісіне 

енгізу туралы Үкімет қаулысының жобасы; 

3) Үкімет қаулысының жобасына осы Регламенттің 4.5-бөлімінің 

талаптарына сәйкес дайындалған түсіндірме жазба; 

4) заң жобасының мақсаттары, міндеттері және негізгі ережелері  

егжей-тегжейлі сипатталған, жобаны қабылдау қажеттігі негізделген заң 

жобасына түсіндірме жазбаның жобасы; 

5) қолданыстағы заңнамалық актілерге өзгерістер және/немесе 

толықтырулар енгізуді көздейтін заң жобасына осы Регламентке  

7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша енгізілетін өзгерістер мен 

толықтырулардың тиісті негіздемесімен қоса баптардың қолданыстағы және 

ұсынылатын редакцияларының салыстырма кестесі. 

Бұл ретте негіздемелерде Комиссия отырысында мақұлданған 

тұжырымдаманың нақты тармағына немесе ережесіне сілтеме міндетті түрде 

келтіріледі; 

6) заң жобасын (заң жобаларын) мүдделі мемлекеттік органдармен келісу 

парағы (парақтары); 

7) келісуші мемлекеттік органдар арасында келіспеушіліктер болған 

жағдайда, өзге мемлекеттік органдардың қорытындылары, осы Регламенттің 4.2-

бөліміне сәйкес келіспеушіліктер хаттамалары; 

8) консультативтік құжат және заң жобасының мақұлданған 

тұжырымдамасы; 

9) заң жобасын бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде интернет 

желісінде талқылау және қоғамдық пікірді ескеру нәтижелері туралы әр парағын 

заң жобасын әзірлеуші мемлекеттік органның басшысы дәйектеген анықтама. 

Заң жобасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару бастамасы 

тәртібімен әзірленген жағдайда анықтамаға консультативтік құжатты және заң 

жобасын жария талқылаудың қорытындылары бойынша ақпараттық сүйемелдеу, 

түсіндіру бағдарламасы мен есептер қоса беріледі;  

10) егер заң жобасын іске асыру республикалық және жергілікті 

бюджеттердің және (немесе) Ұлттық қордың түсімдерінің қысқаруына немесе 

шығыстарының ұлғаюына, халықаралық көздерден гранттарды, қарыздарды 

тартуға немесе демеушілікке әкеп соқса, қаржы-экономикалық есеп-қисаптар; 

11) қабылданатын заңның қолданылуының ықтимал экономикалық, 

әлеуметтік, құқықтық, экологиялық салдарының болжамдары. 

Қабылданатын заңның қолданылуының әлеуметтік және экономикалық 

салдарын бағалау мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган бекітетін 

қабылданатын заң жобаларының қолданылуының әлеуметтік-экономикалық 

салдарын бағалау жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға сәйкес ресімделеді; 

12) заң жобасы реттейтін құқықтық қатынастарға қарай ғылыми 

(құқықтық, экономикалық, лингвистикалық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы және 

басқа) сараптамалардың нәтижелері бойынша қорытындылар. 
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Ғылыми сараптаманың қорытындысымен келіспеген жағдайда, заң 

жобасын әзірлеуші тиісті қорытындымен келіспеу себептерінің сараптама 

ұйымына жіберілген жазбаша дәлелді негіздемелерін қоса беруге тиіс; 

13) егер заң жобасы жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін 

қозғайтын болса, заң жобасына Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының және жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген 

бірлестіктерінің сараптамалық қорытындылары; 

14) «Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 

мемлекеттік органда қоғамдық кеңес құру көзделмеген жағдайларды қоспағанда, 

заң жобасы азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне 

қатысты болса, заң жобасын қоғамдық кеңестермен талқылау ұсынымдары; 

15) осы Регламентке 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша анықтама парақ. 

Заң жобасы бойынша сараптамалық қорытындылардағы ұсынымдар 

қабылданбаған жағдайда, әзірлеуші анықтама парақта қабылдамау себептерінің 

дәлелді негіздемесін келтіруге тиіс; 

16) республикалық және (немесе) жергілікті бюджеттердің және (немесе) 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының кірістерін қысқартуды немесе 

шығыстарын ұлғайтуды көздейтін заң жобаларына қатысты Республикалық 

бюджет комиссиясының оң шешімінің көшірмесі; 

17) тиісті заңнамалық актінің қабылдануына байланысты өзгертілуге 

немесе күші жойылды деп танылуға жататын заңнамалық актілердің тізбесі; 

18) Үкіметтің заң шығару бастамасы тәртібімен әзірленген заң жобасының 

қолданылуын қамтамасыз ету үшін заңға тәуелді нормативтік құқықтық актіні 

қабылдау қажет болса (егер мұндай қажеттілік болмаса, онда бұл заң жобасына 

түсіндірме жазбада көрсетіледі), оны іске асыру үшін қажетті заңға тәуелді 

нормативтік құқықтық актілердің жобалары; 

19) жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік 

құқықтық актілердің жобаларына қатысты Қазақстан Республикасының 

Кәсіпкерлік кодексінде көзделген жағдайларда реттеушілік әсерді талдау; 

20) осы Регламентке 5-3-қосымшаға сәйкес заң жобасын Парламентте 

сүйемелдеуге жауапты адамдардың дербес құрамының тізбесі қамтылуға тиіс. 

Бұл ретте осы тармақтың 8) және 12) тармақшаларында белгіленген 

талаптар оңайлатылған тәртіппен әзірленетін заң жобаларына қолданылмайды.»; 

101-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«101-1. Заң жобаларымен бірге Парламент Мәжілісіне осы Регламенттің 

95-тармағының 4), 5), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 18) және  

19) тармақшаларында көрсетілген материалдар енгізіледі.»; 

114-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«114. Парламент заңнамалық актіні қабылдаған күннен бастап 5 (бес) 

жұмыс күні ішінде әзірлеуші мемлекеттік орган (немесе өзінің құзыретіне орай) 

мүдделі мемлекеттік органдарға Премьер-Министрдің тиісті өкімінің жобасын 

келісуге жібереді, онда мыналар көзделеді: 
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1) мемлекеттік органның (мемлекеттік органдардың) қабылдануы осы 

заңнамалық актімен негізделген құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу 

жөніндегі жауапты орындаушы (жауапты орындаушылар) етіп белгіленуі; 

2) заңнамалық актіде қолданысқа енгізудің анағұрлым кеш мерзімдері 

(олар қолданысқа енгізілгенге дейін кемінде бір ай бұрын) көзделген құқықтық 

актілерді қоспағанда, құқықтық актілерді әзірлеудің және Кеңсеге енгізудің 

немесе әділет органдарына мемлекеттік тіркеуге жіберудің заңнамалық акт 

күшіне енген күнінен бастап екі айдан аспауға тиіс немесе әділет органдарында 

мемлекеттік тіркеудің үш айдан аспауға тиіс, сондай-ақ өкім жобасында 

қамтылатын өзге де тапсырмалардың орындаудың нақты мерзімдері.  

Бұл ретте мемлекеттік органдардың мемлекеттік тіркеуге жатпайтын 

құқықтық актілерін әзірлеу мерзімі олардың қабылданған кезі болып саналады. 

Мемлекеттік органдар Премьер-Министр өкімімен бекітілген 

ведомстволық құқықтық актілердің тізбесінде көрсетілген тапсырманың 

орындалуы туралы ақпаратты ай сайын, келесі айдың 10-күнінен кешіктірмей 

Премьер-Министр өкімін әзірлеуші мемлекеттік органға енгізеді. 

Әзірлеуші мемлекеттік орган ұсынылған ақпаратты жинақтайды және 

тоқсан қорытындысы бойынша келесі тоқсандағы айдың 20-күнінен кешіктірмей 

осы ақпаратты Үкіметке жібереді. 

Бұл ретте, егер заңға тәуелді актінің жобасы Кеңсеге Премьер-Министрдің 

өкімімен белгіленген мерзімде уақтылы енгізілмесе, әділет органдарына 

мемлекеттік тіркеуге жіберілмесе не мемлекеттік орган негізделген себептерді 

ұсынбай қабылданса, уәкілетті мемлекеттік органдағы  құқықтық актінің 

жобасын әзірлеуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысына тәртіптік жаза 

қолдану туралы бұйрықтың көшірмелері міндетті түрде қоса беріледі. 

Премьер-Министрдің өкімінде көзделген мерзімнен 1 (бір) айдан астам 

уақтылы Кеңсеге енгізілмеген, әділет органдарына мемлекеттік тіркеуге 

жіберілмеген не құқықтық актінің жобасы негізделмеген себептермен 

қабылданған жағдайларда, Кеңсеге Премьер-Министрдің өкімінде көрсетілген 

заңға тәуелді актінің тиісті жобасын әзірлеуге және қабылдауға жауапты 

лауазымды адамға жаза қолдану туралы ұсыныс жіберіледі. 

Әзірлеуші мемлекеттік органдар шаралар қолданбаған жағдайларда 

Кеңсенің құрылымдық бөлімшесі құқықтық актіні уақтылы қабылдамағаны үшін 

мемлекеттік органның кінәлі жауапты лауазымды адамын жазалау туралы 

ұсыныс енгізеді; 

3) заңға тәуелді актілерді қабылдау және/немесе қабылданған заңнамалық 

актіге сәйкес келтіру туралы тапсырма; 

4) осы актілердің реттеу саласына жетекшілік ететін, құқықтық актілердің 

сапасына, уақтылы әзірленуі мен енгізілуіне жауапты мемлекеттік органдардың 

бірінші басшыларының орынбасарлары, аппарат басшыларын көрсету.  

Қабылдануы осы заңнамалық актімен негізделген құқықтық актінің 

жобасын әзірлеу және/немесе әділет органдарында мемлекеттік тіркеу мерзімі 

бұзылған жағдайда әзірлеуші мемлекеттік орган құқықтық актінің жобасын 
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әзірлеуге жауапты, жауапкершілігі заңнамада белгіленген тәртіппен қаралатын 

лауазымды адам бойынша ақпарат енгізеді. 

Парламент қабылдаған заңнамалық актіні іске асыру мақсатында 

әзірленетін Премьер-Министр өкімінің жобасы енгізілген жағдайда қабылданған 

заңнамалық актінің мәтінін, сондай-ақ заңнамалық актінің бұрынғы және жаңа 

редакциясының салыстырма кестесін қоса беру қажет. 

Жобаны әзірлеуші мемлекеттік орган Парламент заңнамалық актіні 

қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Премьер-

Министр өкімінің белгіленген тәртіппен келісілген жобасын Кеңсеге енгізеді. 

Кеңсеге енгізілген Премьер-Министр өкімінің жобасы бойынша Премьер-

Министрдің орынбасарымен немесе Кеңсе Басшысымен келісу бойынша 

әзірленетін өкімнің орындалуын үйлестіру жүктелетін лауазымды адам 

айқындалады. 

Мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының Президенті 

заңнамалық актіге қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде құқықтық 

актілердің жобаларын мүдделі мемлекеттік органдардың қарауына енгізеді. 

Премьер-Министр өкімінің жобасын әзірлеу қажет болмаған жағдайда 

мемлекеттік органдар заңнамалық актіге қол қойылған күннен бастап 10 (он) 

жұмыс күні ішінде Кеңсені хабардар етуі қажет. 

Мемлекеттік органдар тоқсан сайын, келесі айдың 5-күнінен кешіктірмей 

Әділет министрлігіне қабылданған заңнамалық актілердің іске асырылуы туралы 

осы Регламентке 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпарат береді. 

Премьер-Министрдің өкімдерін уақтылы іске асырмағаны үшін 

мемлекеттік органдар ақпаратты осы тармақтың бесінші, алтыншы және жетінші 

бөліктеріне сәйкес береді. 

Әділет министрлігі жылдың қорытындысы бойынша ұсынылған ақпаратты 

талдап, жинақтайды және айдың 15-күнінен кешіктірмей осы ақпаратты 

Үкіметке жібереді. 

Заңға тәуелді актілердің уақтылы әзірленуін және қабылдануын 

бақылауды Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері өздерінің құзыретіне сәйкес 

жүзеге асырады.».  

2. «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мәселелері» туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1120 

қаулысында: 

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігі туралы ережеде: 

15-тармақта: 

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 

«1) жалпымемлекеттік даму стратегиясын әзірлеу мен іске асыруға қатысу, 

заң жобалау жұмысын үйлестіру, сондай-ақ жүргізу, Қазақстан 

Республикасының заңнамасын талдау, жетілдіру, жүйелеу, нормативтік 

құқықтық актілердің жобаларына заң сараптамасын жүргізу, ғылыми құқықтық 

және ғылыми лингвистикалық сараптамалар жүргізуді ұйымдастыру арқылы 

адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының үстемдігін, 
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Қазақстан Республикасының егемендігін, қазақстандық қоғам мен мемлекеттің 

орнықты және қарышты дамуын қамтамасыз етуге бағытталған ұлттық 

заңнаманы қалыптастыруға қатысу;»; 

мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын: 

«1-1) өз құзыреті шегінде мемлекеттің реттеушілік саясатын қалыптастыру 

мен іске асыруға қатысу;»; 

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 

«3) коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларды 

мемлекеттік тіркеуді, олардың филиалдары мен өкiлдiктерін есептiк тiркеуді, 

орталық мемлекеттiк органдар мен олардың ведомстволарының, жергiлiктi 

өкiлдi және атқарушы органдардың, сондай-ақ әкімдердің және облыстардың, 

республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының 

нормативтiк құқықтық актiлерiн мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, Қазақстан 

Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiн мемлекеттiк есепке алуды 

қамтамасыз ету;»; 

16-тармақта: 

11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 

«11) өз қызметі саласында Қазақстан Республикасының заңнамасын 

қолдану практикасын, оның ішінде «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сәйкес нормативтік құқықтық актілердің құқықтық 

мониторингі нәтижелерін талдау мен қорыту және оны жетілдіру, Қазақстан 

Республикасының заңнамасын бұзуға ықпал ететін себептер мен жағдайларды 

жою жөнінде тиісті ұсыныстар енгізу;»; 

15-1) тармақша алып тасталсын; 

мынадай мазмұндағы 10-1), 10-2), 10-3), 27-1), 40-1) және  

55-1) тармақшалармен толықтырылсын: 

«10-1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару бастамасы 

тәртібімен заң жобаларын әзірлейтін орталық мемлекеттік органдардың заң 

жобалау жұмысын үйлестіру; 

10-2) заң жобасы бойынша ғылыми құқықтық, ғылыми лингвистикалық 

сараптамалар жүргізуді ұйымдастыру; 

10-3) ратификациялауға жататын Қазақстан Республикасы қатысушысы 

болуға ниеттенетін халықаралық шарттар, сондай-ақ халықаралық шарттардың 

жобалары бойынша ғылыми құқықтық сараптама және ғылыми лингвистикалық 

сараптамалар жүргізуді ұйымдастыру;»; 

«27-1) заң жобасы бойынша заң жобасының жан-жақты пысықталуы 

фактісін айқындау мен заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің жобасы 

бойынша реттеу нысанасын ашуды қамтитын және ақпараттық сүйемелдеу және 

түсіндіру бағдарламасының жобасы бойынша қорытынды беру;»; 

 «40-1) «Е-заңнама» ақпараттық жүйесін жүргізу;»; 

«55-1) Ашық НҚА интернет-порталында заңға тәуелді нормативтік 

құқықтық актілердің жобаларын орналастыру тәртібін әзірлеу және бекіту;»; 

22) тармақша алып тасталсын; 

58) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
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«58) эталондық заңнамалық актiлердi және өзге де нормативтiк құқықтық 

актiлердi, ақпараттық және анықтамалық-әдiстемелiк материалдарды, оның 

iшiнде құқықтық ақпараттың бірыңғай жүйесiн пайдалана отырып шарт 

негiзiнде беру;»; 

107-6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 

«107-6) өз құзыреті шегінде «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сәйкес реттеушілік саясаттың консультативтік 

құжатын және нормативтік құқықтық актілердің жобаларын жария талқылау 

рәсімдерін жүргізуді үйлестіру;»; 

140-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 

«140-1) республикалық және жергілікті бюджеттерден 

қаржыландырылатын, мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы 

органдардың, олардың ведомстволық бағынысты ұйымдарының, 

квазимемлекеттік сектор субъектілерінің тапсырысы бойынша жүргізілетін 

талдамалық, консалтингтік, әлеуметтанушылық және өзге де зерттеулердің, 

оның ішінде халықаралық ұйымдармен бірлескен зерттеулердің бірыңғай 

дерекқорын Қазақстан Республикасының Әділет министрі айқындайтын 

тәртіппен жүргізуді қамтамасыз ету.». 

3. «Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында заң жобалау 

жұмысын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 907 қаулысында: 

тақырып мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының 

қағидаларын бекіту туралы»; 

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару 

жұмысының қағидалары бекітілсін.»; 

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң 

шығару жұмысының қағидалары осы өзгерістер мен толықтыруларға қосымшаға 

сәйкес жаңа редакцияда жазылсын. 

________________________________ 


