
 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

2021 жылғы « 13 » мамырдағы 

№ 313 қаулысымен 

бекітілген 

 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне  

енгізілетін өзгерістер 

 

1. «Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актілерінің 

мемлекеттiк тізілімін, Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық 

актілерінің эталондық бақылау банкін жүргізу қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 25 шілдедегі № 439 

қаулысында: 

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы нормативтiк 

құқықтық актілерінің мемлекеттiк тізілімін, Қазақстан Республикасы 

нормативтiк құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкін жүргізу 

қағидаларында: 

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«9. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркеуден өткен Қазақстан Республикасы министрлерінің және орталық 

мемлекеттік органдардың өзге де басшыларының, орталық мемлекеттік 

органдардың ведомстволары басшыларының нормативтік құқықтық 

бұйрықтарын, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының, 

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және өзге де орталық мемлекеттік 

органдардың нормативтік құқықтық қаулыларын, мәслихаттардың нормативтік 

құқықтық шешімдерін, әкімдіктердің нормативтік құқықтық қаулыларын, 

тексеру комиссияларының нормативтік құқықтық қаулыларын және әкімдердің 

нормативтік құқықтық шешімдерін Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігі олар нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне 

енгізілген сәттен бастап бір күн ішінде автоматты түрде қазақ және орыс 

тілдерінде электрондық түрде МОИП арқылы уәкілетті ұйымға жібереді. 

МОИП-қа қолжетімділік болмаған жағдайда,  Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігінде және (немесе) оның аумақтық органдарында мемлекеттік 

тіркеуден өткен, мемлекеттік органның мөрімен расталған және Заңның 35-

бабында көрсетілген нормативтік құқықтық актілерге қол қоюға уәкілетті 

адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған нормативтік 

құқықтық актілерді әзірлеуші мемлекеттік органдар мемлекеттік тіркелген 

күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде қазақ және орыс тілдерінде бір данада 

қағаз және электрондық түрде уәкілетті ұйымға жібереді. 
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Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде және (немесе) оның 

аумақтық органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен, «Қызмет бабында 

пайдалану үшін», «Баспасөзде жарияланбайды», «Баспасөзге арналмаған» деген 

белгілері бар нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік органдар мемлекеттік 

тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде Заңның 35-бабында 

көрсетілген нормативтік құқықтық актілерге қол қоюға уәкілетті адамның 

электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылып, электрондық түрде 

қазақ және орыс тілдерінде уәкілетті ұйымға деректемелер түрінде жібереді.»; 

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«10. Осы Қағидалардың 9-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген, 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуге 

жатпайтын нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік органдар қол қойылған 

күнінен бастап күнтізбелік жиырма күн ішінде Заңның 35-бабында көрсетілген 

нормативтік құқықтық актілерге қол қоюға уәкілетті адамның электрондық 

цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған қазақ және орыс тілдерінде 

электрондық түрде уәкілетті ұйымға жібереді.».  

 2. «Нормативтік құқықтық актілерді ресiмдеу, келісу, мемлекеттік тіркеу 

және олардың күшін жою қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2016 жылғы 6 қазандағы № 568 қаулысында: 

тақырып мынадай редакцияда жазылсын: 

«Нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, келісу және мемлекеттік тіркеу 

қағидаларын бекіту туралы»; 

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«1. Қоса беріліп отырған Нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, келісу 

және мемлекеттік тіркеу қағидалары бекітілсін.»; 

көрсетілген қаулымен бекітілген Нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, 

келісу және мемлекеттік тіркеу қағидалары осы өзгерiстерге 1-қосымшаға сәйкес 

жаңа редакцияда жазылсын. 

3. «Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу, 

олардың келісілу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2016 жылғы 6 қазандағы № 569 қаулысында: 

тақырып мынадай редакцияда жазылсын: 

 «Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу, 

келісу қағидаларын бекіту туралы»; 

1-1-тармақ алып тасталсын; 

көрсетілген қаулымен бекітілген Заңға тәуелді нормативтік құқықтық 

актілердің жобаларын әзірлеу, олардың келісілу қағидалары осы өзгерiстерге 2-

қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын. 

 

___________________________ 
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