
 
 

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 

   2016 жылғы « 6 » желтоқсандағы                                                                                                                 
            № 769  қаулысына 
                    қосымша 

 
 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі 

 
 

1. «Қалпына келтiрiлетiн қағаздың, картонның, макулатураның және 
қалдықтардың әкетiлуiне тыйым салуды енгiзу туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 27 тамыздағы № 908 қаулысы (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 31, 428-құжат). 

2. «Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер 
мен толықтырулар енгiзу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің         
2006 жылғы 13 қаңтардағы № 38 қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен 
толықтырулардың 13-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., 
№ 4, 32-құжат). 

3. «Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын, 
келісімшартты орындау кезінде тартылған қызметкерлерді оқытуға, олардың 
біліктілігін арттыруға және қайта даярлауға немесе құзыретті органмен 
келісілген мамандықтар тізбесі бойынша Қазақстан Республикасының 
азаматтарын оқытуға бағытталған шығыстар мөлшері жөніндегі 
міндеттемелерді орындау бойынша жер қойнауын пайдаланушылардың 
есептерін жасаудың және ұсынудың нысандары мен қағидасын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 4 қазандағы № 1018 қаулысы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 54, 515-құжат). 

4. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің         
2013 жылғы 29 сәуірдегі № 405 қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен 
толықтырулардың 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., 
№ 28, 434-құжат). 

5. «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар 
министрлігі өңдеу өнеркәсібі саласында көрсететін мемлекеттік қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
6 наурыздағы № 202 қаулысының 1-тармағының 1) тармақшасы және                
2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 18-19,            
140-құжат). 

6. «Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын, 
келісімшартты орындау кезінде тартылған қызметкерлерді оқытуға, олардың 



2 
 

біліктілігін арттыруға және қайта даярлауға немесе құзыретті органмен 
келісілген мамандықтар тізбесі бойынша Қазақстан Республикасының 
азаматтарын оқытуға бағытталған шығыстар мөлшері жөніндегі 
міндеттемелерді орындау бойынша жер қойнауын пайдаланушылардың 
есептерін жасаудың және ұсынудың нысандары мен қағидасын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 4 қазандағы № 1018 
қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің    
2014 жылғы 2 сәуірдегі № 305 қаулысы (Қазақстан Республикасының     
ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 25, 199-құжат). 

7. «Өнеркәсiп саласындағы қызметті лицензиялаудың кейбір мәселелері 
және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды 
деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы                    
23 желтоқсандағы № 1033 қаулысының 1-тармағының 2) тармақшасы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 68-69, 514-құжат). 

 
                            _______________________________ 

 


