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                                                                                   2016 жылғы « 18  » ақпандағы  
        № 79  қаулысына  

қосымша 
 

 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған  

кейбір шешімдерінің тізбесі 
 
 

1. «Өндіретін, орындайтын, көрсететін тауарларын, жұмыстарын, 
қызметтерін қылмыстық-атқару жүйесінің органдары сатып алатын түзеу 
мекемелері мемлекеттік кәсіпорындарының тізбесін, сондай-ақ оларды 
өндіретін, орындайтын, көрсететін түзеу мекемелерінің мемлекеттік 
кәсіпорындарынан сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің 
тізбесі мен көлемін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің                  
2007 жылғы 29 қазандағы № 1002 қаулысы. 

2. «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі 
комитетінің қарамағындағы кейбір ұйымдарды қайта ұйымдастыру туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 8 cәуірдегі № 335 қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін 
өзгерістердің 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 19, 
180-құжат). 

3. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 қазандағы № 1002 
қаулысына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2008 жылғы 31 желтоқсандағы № 1002 қаулысы. 

4. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 қазандағы № 1002 
қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2282                       
қаулысы. 

5. «Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер 
енгiзу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 наурыздағы 
№ 342 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 37,                      
499-құжат). 

6. «Өндіретін, орындайтын, көрсететін тауарларын, жұмыстарын, 
қызметтерін қылмыстық-атқару жүйесінің органдары сатып алатын түзеу 
мекемелері мемлекеттік кәсіпорындарының тізбесін, сондай-ақ оларды 
өндіретін, орындайтын, көрсететін түзеу мекемелерінің мемлекеттік 
кәсіпорындарынан сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің 
тізбесі мен көлемін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің            
2007 жылғы 29 қазандағы № 1002 қаулысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 21 шілдедегі                 
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№ 811 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 48,                        
473-құжат). 

 
__________________ 


	Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған
	кейбір шешімдерінің тізбесі
	2. «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің қарамағындағы кейбір ұйымдарды қайта ұйымдастыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 8 cәуірдегі № 335 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкім...
	3. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 қазандағы № 1002 қаулысына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы № 1002 қаулысы.
	4. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 қазандағы № 1002 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2282                       қаулысы.
	5. «Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 наурыздағы № 342 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 37,                      499-құжат).
	6. «Өндіретін, орындайтын, көрсететін тауарларын, жұмыстарын, қызметтерін қылмыстық-атқару жүйесінің органдары сатып алатын түзеу мекемелері мемлекеттік кәсіпорындарының тізбесін, сондай-ақ оларды өндіретін, орындайтын, көрсететін түзеу мекемелерінің ...

