
 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкiметiнiң 

2019 жылғы « 10 » сәуірдегі                                                                                 

№ 177 қаулысымен  

бекітілген 

 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін 

өзгерістер  

 

1. «Этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру, темекі өнімдерін өндіру 

жөніндегі қызметті, алкоголь өнімін ол өндірілген аумақта сақтау және көтерме 

саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау және 

көтерме саудада сату, сондай-ақ алкоголь өнімін ол өндірілген аумақта сақтау 

және бөлшек саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін 

сақтау және бөлшек саудада сату жөніндегі қызметті лицензиялауды жүзеге 

асыру бойынша лицензиарды және алкоголь өнімін өндіруге арналған лицензия 

және (немесе) лицензияға қосымша беруді өтініш берушінің Қазақстан 

Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі бөлігінде келісуді жүзеге 

асыратын мемлекеттік органды айқындау туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2015 жылғы 10 тамыздағы № 634 қаулысында (Қазақстан 

Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 44, 339-құжат): 

1-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 

«3) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті мен 

оның аумақтық органдары алкоголь өнімін өндіру саласындағы қызметті жүзеге 

асыруға лицензия және (немесе) лицензияға қосымша беруді өтініш берушінің 

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі бөлігінде 

келісуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып белгіленсін.». 

2. «Білім беру саласындағы лицензиарларды айқындау туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 21 қарашадағы № 934 

қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 57-58,          

468-құжат): 

көрсетілген қаулыға қосымшада: 

өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 

сәйкестігі бөлігінде білім беру қызметімен айналысуға лицензия беруді 

келісетін мемлекеттік органдарда: 

2-бағанда: 

реттік нөмірлері 1 және 2-жолдар мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті». 

3. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және Ұлттық 

экономика министрлiктерінің кейбiр мәселелерi туралы» Қазақстан 
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Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 17 ақпандағы № 71 қаулысында 

(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2017 ж., № 6, 41-құжат): 

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Денсаулық 

сақтау министрлігі туралы ережеде: 

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«2. Министрліктің мынадай ведомствосы бар: 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті.»; 

16-тармақтың жүз елу алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 

«ведомствоның функциялары:»; 

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің және оның 

ведомстволарының қарамағындағы ұйымдардың тiзбесiнде:  

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің және оның 

ведомстволарының қарамағындағы ұйымдардың тiзбесi» деген тақырып 

мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің және оның 

ведомствосының қарамағындағы ұйымдардың тiзбесi»; 

«1. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар» деген 

бөлімде: 

10-тармақ алып тасталсын; 

ведомстволардың қарамағындағы аумақтық бөлімшелердің тiзбесi осы 

өзгерістерге қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын. 
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