
  

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

         2019 жылғы « 31 » желтоқсандағы 

№ 1060  қаулысына 

қосымша 

 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің  

күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі 
 

1. «Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 19 сәуірдегі № 234 қаулысы 

(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 25-26, 139-құжат). 

       2. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер 

енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 маусымдағы 

№ 373 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2017 ж.,  

№ 23, 186-құжат). 

 3. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  

2017 жылғы 31 шілдедегі № 459 қаулысы. 

 4. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Бизнестің жол картасы-2020» 

бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бекіту, «Бизнестің 

жол картасы-2020» іске асыру жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 маусымдағы № 556 қаулысына 

өзгерістер енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 

шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» 2015 жылғы 31 наурыздағы  

№ 168 және «Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары 

туралы» 2016 жылғы 19 сәуірдегі № 234 қаулыларына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 

29 желтоқсандағы № 940 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 

2017 ж., № 68-69-70, 435-құжат). 

 5. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  

2018 жылғы 25 тамыздағы № 523 қаулысымен бекітілген Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен 

толықтырулардың 4-тармағы. 

 6. «Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 19 сәуірдегі № 234 қаулысына 

өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 943 қаулысы. 

 7. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік 

қолдаудың кейбір шаралары туралы» 2016 жылғы 19 сәуірдегі № 234 және 

«Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті 
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қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы» 2018 жылғы 11 желтоқсандағы  

№ 820 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 4 мамырдағы № 248 қаулысының  

1-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2019 ж., 

№ 13, 121-құжат). 

 8. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік 

қолдаудың кейбір шаралары туралы» 2016 жылғы 19 сәуірдегі № 234 және 

«Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті 

қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы» 2018 жылғы 11 желтоқсандағы  

№ 820 қаулыларына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 28 маусымдағы № 459 қаулысының  

1-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2019 ж., 

№ 23-24, 225-құжат). 

 9. «Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 19 сәуірдегі № 234 қаулысына 

өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы  

26 тамыздағы № 628 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2019 ж., 

№ 34-35, 321-құжат). 

 10. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік 

қолдаудың кейбір шаралары туралы» 2016 жылғы 19 сәуірдегі № 234 және 

«Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті 

қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы» 2018 жылғы 11 желтоқсандағы  

№ 820 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2019 жылғы 5 қыркүйектегі № 660 қаулысының 1-тармағының  

1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2019 ж., № 38-39,  

339-құжат). 

 

__________________ 


