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қосымша 
 
 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған  
кейбір шешімдерінің тізбесі 

 
 

1. «Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық кесiмдерiнiң 
мемлекеттiк тiзiлiмiн, нормативтiк құқықтық кесiмдерiнiң эталондық бақылау 
банкiн жүргiзу ережесiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2006 жылғы 29 сәуірдегі № 343 қаулысы (Қазақстан Республикасының   
ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 15, 149-құжат). 

2. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 29 сәуірдегі № 343 
және 2006 жылғы 25 тамыздағы № 817 қаулыларына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 
19 қарашадағы № 1094 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы,       
2007 ж., № 43, 510-құжат). 

3. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің         
2011 жылғы 6 қазандағы № 1141 қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен 
толықтырулардың 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы,            
2011 ж., № 56, 794-құжат). 

4. «Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
мемлекеттік тізілімін, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкін жүргізуді жүзеге асыратын мемлекеттік 
кәсіпорынды айқындау және «Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің мемлекеттік тізілімін, нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкін жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2006 жылғы 29 сәуірдегі № 343 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің     2014 жылғы 30 қыркүйектегі № 1045 
қаулысының 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж.,         
№ 59-60, 564-құжат). 

5. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық кесімдерінің мемлекеттік тізілімін, нормативтік 
құқықтық кесімдерінің эталондық бақылау банкін жүргізу ережесін бекіту 
туралы» 2006 жылғы 29 сәуірдегі № 343 және «Қазақстан Республикасы 
министрлерінің және орталық мемлекеттік органдардың өзге де 
басшыларының, ведомстволар басшыларының нормативтік құқықтық 
бұйрықтарын, орталық және жергілікті атқарушы органдардың нормативтік 
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құқықтық актілерін, орталық мемлекеттік органдардың қаулыларын, Орталық 
сайлау комиссиясының нормативтік қаулыларын, мәслихаттардың нормативтік 
құқықтық шешімдерін, сондай-ақ әкімдіктердің нормативтік құқықтық 
қаулылары мен әкімдердің нормативтік құқықтық шешімдерін ресми жариялау 
жүзеге асырылатын интернет-ресурсты айқындау және Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы»           
2013 жылғы 21 қазандағы № 1124 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы                          
№ 35 қаулысының 1-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 7, 30-құжат). 
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