
Нормативтік құқықтық актілердің жобаларына өткізілген сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама туралы мәліметтер 

 

         Кезең: 2022 жылдың маусымы 

№ п/п 
Есептік кезеңде қабылданған 

нормативтік құқықтық актінің атауы 

НҚА жобасы 

бойынша СЖҚҒС 

қорытындысында 

ұсынылған 

ұсыныстардың 

жалпы саны 

СЖҚҒС өткізу 

нәтижелері 

бойынша 

қабылданған 

НҚА-ке 

енгізілген 

ұсыныстардың 

жалпы саны 

1 Мәліметтерді таратылуы шектелген 

қызметтік ақпаратқа жатқызу және 

онымен жұмыс істеу қағидаларын 

бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2022 жылғы 24 маусымдағы № 429 

қаулысы. 

0 0 

2 Жер учаскелерін қалыптастыру 

жөніндегі жерге орналастыру 

жобасын жасау қағидаларын бекіту 

туралы 

Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрінің 2022 

жылғы 3 маусымдағы № 180 

бұйрығы 

5 3 

3 "Қала құрылысы жобаларын (егжей-

тегжейлі жоспарлау жобалары мен 

құрылыс салу жобаларын) әзірлеу, 

келісу және бекіту қағидаларын 

бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Индустрия және 

инфрақұрылымдық даму 

министрінің 2020 жылғы 30 

қыркүйектегі № 505 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Индустрия 

және инфрақұрылымдық даму 

министрінің м.а. 2022 жылғы 15 

маусымдағы № 341 бұйрығы 

0 0 

4 2022-2023 жылдарға арналған 

Шымкент қаласындағы спорттың 

басым түрлерінің өңірлік тізбесін 

бекіту туралы 

Шымкент қаласы әкімдігінің 2022 

1 1 



жылғы 2 маусымдағы № 960 

қаулысы 

5 Электрондық геоботаникалық 

карталар жасау жөніндегі әдістемені 

бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрінің 2022 

жылғы 10 маусымдағы № 189 

бұйрығы 

0 0 

6 Электрондық топырақ карталарын 

жасау жөніндегі әдістемені бекіту 

туралы 

Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрінің 2022 

жылғы 8 маусымдағы № 186 

бұйрығы 

2 2 

7 Қорғалжын ауданының аумағында 

стационарлық емес сауда 

объектілерін орналастыру 

орындарын айқындау және бекіту 

туралы 

Ақмола облысы Қорғалжын ауданы 

әкімдігінің 2022 жылғы 2 

маусымдағы № А-6/81 қаулысы 

0 0 

8 Кондоминиум объектісін басқаруға 

және кондоминиум объектісінің 

ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған 

шығыстардың ең төмен мөлшерін 

бекіту туралы 

Шымкент қаласы мәслихатының 

2022 жылғы 6 маусымдағы № 

17/156-VII шешiмi 

0 0 

9 Іле ауданы бойынша 2022 жылға 

арналған кондоминиум объектісін 

басқаруға және кондоминиум 

объектісінің ортақ мүлкін күтіп-

ұстауға арналған шығыстардың ең 

төмен мөлшерін бекіту туралы 

Алматы облысы Іле аудандық 

мәслихатының 2022 жылғы 22 

маусымдағы № 22-88 шешімі 

0 0 

10 "Қазақстан Республикасынан 

халықаралық ұйымдарға жұмысқа 

жіберілген, бұрын дипломатиялық 

қызмет персоналы лауазымында 

болған лауазымды адамдарға 

0 0 



айырманы өтеу қағидасын бекіту 

туралы" Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2011 жылғы 3 мамырдағы 

№ 474 қаулысына өзгерістер енгізу 

туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2022 жылғы 18 маусымдағы № 406 

қаулысы 

11 Жәнібек ауданы бойынша 

коммуналдық қалдықтардың құру 

және жинақтау нормаларын есептеу 

қағидаларын бекіту туралы 

Батыс Қазақстан облысы Жәнібек 

ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 2 

маусымдағы № 56 қаулысы 

0 0 

12 2022 жылға арналған студенттерді, 

магистранттар мен докторанттарды 

жатақханалардағы орындармен 

қамтамасыз етуге мемлекеттік 

тапсырысты орналастыру туралы 

Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2022 жылғы 3 

маусымдағы № 258 бұйрығы 

1 0 

13 "Ұйымдардың тауарларды, 

жұмыстарды және қызметтерді 

сатып алудағы жергілікті қамту 

жөніндегі ақпаратты беру 

нысандарын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Премьер-

Министрінің орынбасары - 

Қазақстан Республикасы Индустрия 

және жаңа технологиялар 

министрінің 2013 жылғы 25 

қазандағы № 331 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Индустрия 

және инфрақұрылымдық даму 

министрінің 2022 жылғы 8 

маусымдағы № 324 бұйрығы 

0 0 

14 Ақтөбе қаласы бойынша 

шетелдіктер үшін 2022 жылға 

арналған туристік жарна 

мөлшерлемелерін бекіту туралы 

Ақтөбе облысы Ақтөбе қалалық 

мәслихатының 2022 жылғы 6 

маусымдағы № 168 шешімі 

1 0 



15 Өнеркәсіптік-инновациялық қызмет 

субъектілерінің еңбек өнімділігін 

арттыруға бағытталған өнеркәсіпті 

мемлекеттік ынталандыру 

шараларын ұсыну қағидаларын 

бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Индустрия 

және инфрақұрылымдық даму 

министрінің 2022 жылғы 1 

маусымдағы № 308 бұйрығы 

10 5 

16 "Қазақстан Республикасы ұлттық 

қауіпсіздік органдарының 

объектілеріндегі эпидемиялық мәні 

жоғары объектінің халықтың 

санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы саласындағы 

нормативтік құқықтық актілерге 

сәйкестігі туралы санитариялық-

эпидемиологиялық қорытынды 

беру" мемлекеттік қызметін көрсету 

қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Ұлттық 

қауіпсіздік комитеті Төрағасының 

2022 жылғы 21 маусымдағы № 29/қе 

бұйрығы 

2 0 

17 Қостанай қаласы бойынша 

шетелдіктер үшін 2022 жылға 

арналған туристік жарна 

мөлшерлемелерін бекіту туралы 

Қостанай облысы Қостанай қаласы 

мәслихатының 2022 жылғы 21 

маусымдағы № 125 шешімі. 

1 0 

18 "Құбыржолдар жүйесі арқылы 

өткізілген тұрақсыз конденсаттың 

мөлшерін есепке алу аспаптарының 

көрсетілімдерін алу қағидаларын 

бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Энергетика 

министрінің міндетін атқарушының 

2018 жылғы 13 сәуірдегі № 127 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрінің 2022 жылғы 22 

маусымдағы № 218 бұйрығы 

1 1 

19 "Жер қойнауын 

пайдаланушылардың жер қойнауын 
1 1 



пайдалануға арналған келiсiмшарт 

(лицензия) бойынша 

міндеттемелерін орындауына 

мониторинг жүргізу қағидаларын 

бекiту туралы" Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар және 

даму министрінің 2018 жылғы 18 

мамырдағы № 346 бұйрығына 

өзгеріс енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Индустрия 

және инфрақұрылымдық даму 

министрінің 2022 жылғы 16 

маусымдағы № 346 бұйрығы 

20 "Жер қойнауын пайдалану жөніндегі 

операциялардың түрлері бойынша 

модельдік келісімшарттарды бекіту 

туралы" Қазақстан Республикасы 

Индустрия және инфрақұрылымдық 

даму министрінің м.а. 2020 жылғы 

10 сәуірдегі № 195 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Индустрия 

және инфрақұрылымдық даму 

министрінің 2022 жылғы 16 

маусымдағы № 347 бұйрығы 

0 0 

21 "Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрлігінің 

кейбір мәселелері" туралы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2005 

жылғы 6 сәуірдегі № 310 қаулысына 

өзгеріс енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2022 жылғы 23 маусымдағы № 418 

қаулысы 

5 1 

22 Сайрам ауданы бойынша 

шетелдіктер үшін 2022 жылға 

арналған туристік жарна 

мөлшерлемелерін бекіту туралы 

Түркістан облысы Сайрам аудандық 

мәслихатының 2022 жылғы 23 

маусымдағы № 16-112/VII шешiмi 

1 0 

23 «Қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Экология, геология 

3 0 



және табиғи ресурстар министрінің 

2020 жылғы 2 маусымдағы № 130 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрінің 2022 жылғы 22 

маусымдағы № 231 бұйрығы 

24 "Қазақстан Республикасының 

Қарулы Күштердегі дене 

шынықтыру дайындығы 

қағидаларын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс 

министрінің 2017 жылғы 10 

тамыздағы № 438 бұйрығына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс 

министрінің 2022 жылғы 7 

маусымдағы № 401 бұйрығы 

1 1 

25 Шарбақты аудандық мәслихатының 

2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 

144/48 «Шарбақты ауданы 

Александровка ауылдық округінің 

аумағында бөлек жергілікті 

қоғамдастық жиындарын өткізудің 

Қағидаларын және жергілікті 

қоғамдастық жиынына қатысу үшін 

ауыл тұрғындары өкілдерінің санын 

бекіту туралы» шешіміне өзгерістер 

енгізу туралы 

Павлодар облысы Шарбақты 

аудандық мәслихатының 2022 

жылғы 23 маусымдағы № 103/29 

шешімі 

5 1 

26 Рудный қаласы бойынша 2022 жылға 

арналған кондоминиум объектісін 

басқаруға және кондоминиум 

объектісінің ортақ мүлкін күтіп-

ұстауға арналған шығыстардың ең 

төмен мөлшерін бекіту туралы 

Қостанай облысы Рудный қаласы 

мәслихатының 2022 жылғы 1 

маусымдағы № 128 шешімі 

2 0 

27 «Жер қойнауын пайдаланушының 

пайдалы қатты қазбаларды барлау 

және өндіру, кең таралған пайдалы 

1 0 



қазбаларды өндіру жөніндегі 

операцияларды жүргізу кезінде 

есептерді ұсыну қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар және даму 

министрінің 2018 жылғы 24 

мамырдағы № 374 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Индустрия 

және инфрақұрылымдық даму 

министрінің 2022 жылғы 21 

маусымдағы № 357 бұйрығы 

28 «Қазақстан Республикасы 

Индустрия және инфрақұрылымдық 

даму министрлігінің кейбір 

мәселелері және Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің кейбір 

шешімдеріне өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 

936 қаулысына өзгерістер енгізу 

туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2022 жылғы 27 маусымдағы № 440 

қаулысы 

3 0 

29 Қазақстан Республикасындағы 

пренатальдық ультрадыбыстық 

скрининг жүргізуді ұйымдастыру 

стандартын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрінің 2022 жылғы 21 

маусымдағы № ҚР ДСМ-54 бұйрығы 

0 0 

30 Жаңақорған ауданында шетелдіктер 

үшін 2022 жылға арналған туристік 

жарна мөлшерлемелерін бекіту 

туралы 

Қызылорда облысы Жаңақорған 

аудандық мәслихатының 2022 

жылғы 8 маусымдағы № 240 шешімі 

2 0 

31 Алға ауданы бойынша шетелдіктер 

үшін 2022 жылға арналған туристік 

жарна мөлшерлемелерін бекіту 

туралы 

Ақтөбе облысы Алға ауданы 

1 0 



мәслихатының 2022 жылғы 2 

мауысымдағы № 172 шешімі 

32 Науырзым ауданы бойынша 

коммуналдық қалдықтардың түзілу 

және жинақталу нормаларын бекіту 

туралы 

Қостанай облысы Науырзым ауданы 

мәслихатының 2022 жылғы 9 

маусымдағы № 134 шешімі 

1 1 

33 Жаңақала ауданы бойынша 

шетелдіктер үшін 2022 жылға 

арналған туристік жарна 

мөлшерлемелерін бекіту туралы 

Батыс Қазақстан облысы Жаңақала 

аудандық мәслихатының 2022 

жылғы 13 маусымдағы № 23-3 

шешімі 

1 0 

34 Темір ауданы бойынша шетелдіктер 

үшін 2022 жылға арналған туристік 

жарна мөлшерлемелерін бекіту 

туралы 

Ақтөбе облысы Темір аудандық 

мәслихатының 2022 жылғы 1 

маусымдағы № 200 шешімі 

1 1 

35 Өнеркәсіпті дамытуға бағытталған 

шарттарды жоспарлау және жасасу, 

сондай-ақ олардың орындалуын 

мониторингтеу қағидаларын бекіту 

туралы 

Қазақстан Республикасы Индустрия 

және инфрақұрылымдық даму 

министрінің 2022 жылғы 8 

маусымдағы № 325 бұйрығы 

5 3 

36 Шарбақты аудандық мәслихатының 

2017 жылғы 7 желтоқсандағы № 

103/31 «Шарбақты ауданы 

Шарбақты ауылдық округінің 

аумағында бөлек жергілікті 

қоғамдастық жиындарын өткізудің 

Қағидаларын және жергілікті 

қоғамдастық жиынына қатысу үшін 

ауыл тұрғындары өкілдерінің санын 

бекіту туралы» шешіміне өзгерістер 

енгізу туралы 

Павлодар облысы Шарбақты 

аудандық мәслихатының 2022 

6 0 



жылғы 23 маусымдағы № 109/29 

шешімі 

37 Мәслихаттың 2015 жылғы 29 

сәуірдегі № 297 "Тұрғын үй көмегін 

көрсету қағидасын бекіту туралы" 

шешіміне өзгерістер енгізу туралы 

Қостанай облысы Лисаков қаласы 

мәслихатының 2022 жылғы 6 

маусымдағы № 146 шешімі 

7 0 

38 "Өздеріне қатысты өсімдіктер 

карантині жөніндегі іс-шаралар 

белгіленетін және жүзеге 

асырылатын карантинді объектілер 

мен бөтен текті түрлердің тізбесін 

және аса қауiптi зиянды организмдер 

тізбесін бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрінің 2015 жылғы 30 

наурыздағы № 4-4/282 бұйрығына 

өзгеріс енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрінің 2022 

жылғы 10 маусымдағы № 188 

бұйрығы 

1 0 

39 Ақтөбе облысында ауызсумен 

жабдықтаудың баламасыз көздері 

болып табылатын сумен 

жабдықтаудың ерекше маңызды 

топтық және оқшау жүйелерінен 

халыққа берілген ауызсудың бір 

текше метрі үшін төлемақы 

мөлшерін бекіту туралы 

Ақтөбе облыстық мәслихатының 

2022 жылғы 8 маусымдағы № 140 

шешімі 

1 0 

40 «Жергілікті әскери басқару 

органдарының қызметтік істерін 

бағалау жөніндегі нұсқаулықты 

бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Қорғаныс министрінің 

2019 жылғы 31 мамырдағы № 407 

бұйрығына өзгеріс пен 

толықтырулар енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс 

министрінің 2022 жылғы 17 

маусымдағы № 435 бұйрығы 

0 0 



41 "Әуежайларда жерде қызмет 

көрсетуді жүзеге асыру қағидаларын 

бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Индустрия және 

инфрақұрылымдық даму 

министрінің 2019 жылғы 2 

қазандағы № 750 бұйрығына өзгеріс 

енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Индустрия 

және инфрақұрылымдық даму 

министрінің 2022 жылғы 21 

маусымдағы № 356 бұйрығы 

5 3 

42 Отандық өңделген тауарларды, 

жұмыстар мен көрсетілетін 

қызметтерді ішкі нарыққа 

ілгерілетуге бағытталған өнеркәсіпті 

мемлекеттік ынталандыру 

шараларын көрсету қағидаларын 

бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Индустрия 

және инфрақұрылымдық даму 

министрінің м.а. 2022 жылғы 15 

маусымдағы № 342 бұйрығы 

10 5 

43 "Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар және ақпараттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

саласындағы бірыңғай талаптарды 

бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2016 

жылғы 20 желтоқсандағы № 832 

қаулысына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2022 жылғы 10 маусымдағы № 383 

қаулысы 

4 1 

44 Қазақстан Республикасы 

өнеркәсібінің жай-күйі туралы 

Ұлттық баяндаманы әзірлеу 

қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Индустрия 

және инфрақұрылымдық даму 

министрінің м.а. 2022 жылғы 14 

маусымдағы № 337 бұйрығы 

11 5 

45 Өнеркәсіптік-инновациялық 

жобаларды қоса қаржыландыруды 

қоса алғанда, мемлекеттік 

2 2 



бюджеттен берілетін қаражат 

шеңберінде қаржыландыру, 

лизингтік қаржыландыру шарттары 

мен тетіктерін айқындау және 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

кейбір шешімдерінің күші жойылды 

деп тану туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2022 жылғы 16 маусымдағы № 401 

қаулысы 

46 Қарасай ауданында тұрғын үй 

көмегін көрсету мөлшері мен 

тәртібін айқындау туралы 

Алматы облысы Қарасай аудандық 

мәслихатының 2022 жылғы 7 

маусымдағы № 21-4 шешімі 

6 0 

47 Жұмыстар мен жұмысшы 

кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-

біліктілік анықтамалығын (52-

шығарылым) бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Еңбек және 

халықты әлеуметтік қорғау 

министрінің 2022 жылғы 15 

маусымдағы № 201 бұйрығы 

8 3 

48 Балқаш ауданында бірыңғай 

сәулеттік келбет беруге бағытталған, 

көппәтерлі тұрғын үйлердің 

қасбеттерін, шатырларын ағымдағы 

немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-

шараларды ұйымдастыру және 

жүргізу қағидаларын бекіту туралы 

Алматы облысы Балқаш ауданы 

әкімдігінің 2022 жылғы 1 

маусымдағы № 91 қаулысы 

4 0 

49 «Қорғалжын ауданының шалғайдағы 

елді мекендерде тұратын балаларды 

жалпы білім беретін мектептерге 

тасымалдаудың схемасы мен 

тәртібін бекіту туралы» Қорғалжын 

ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 17 

мамырдағы № А-5/89 қаулысына 

өзгерістер енгізу туралы 

Ақмола облысы Қорғалжын ауданы 

әкімдігінің 2022 жылғы 2 

маусымдағы № А-6/82 қаулысы 

1 0 



50 "Құрылыс саласындағы құрылыс 

салуды ұйымдастыру және рұқсат 

беру рәсімдерінен өту қағидаларын 

бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика 

министрінің 2015 жылғы 30 

қарашадағы № 750 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Индустрия 

және инфрақұрылымдық даму 

министрінің 2022 жылғы 21 

маусымдағы № 352 бұйрығы 

3 2 

51 Қызылқоға ауданы бойынша 

шетелдіктер үшін 2022 жылға 

арналған туристерді орналастыру 

орындарындағы түристік жарна 

мөлшерлемелерін бекіту туралы 

Атырау облысы Қызылқоға 

аудандық мәслихатының 2022 

жылғы 14 маусымдағы № 16-5 

шешімі 

2 1 

52 Шалқар ауданының аумағында 

стационарлық емес сауда 

объектілерін орналастыру 

орындарын айқындау және бекіту 

туралы 

Ақтөбе облысы Шалқар ауданы 

әкімдігінің 2022 жылғы 13 

маусымдағы № 206 қаулысы 

1 1 

53 Катонқарағай аудандық 

мәслихатының 2021 жылғы 26 

қазандағы № 11/114-VІІ 

«Катонқарағай ауданында 

мүгедектер қатарындағы кемтар 

балаларды жеке оқыту жоспары 

бойынша үйде оқытуға жұмсаған 

шығындарын өндіріп алу тәртібі мен 

мөлшерін айқындау туралы» 

шешіміне өзгерістер енгізу туралы 

Шығыс Қазақстан облысы 

Катонқарағай аудандық 

мәслихатының 2022 жылғы 21 

маусымдағы № 19/234-VII шешімі 

4 0 

54 2022 жылға арналған Солтүстік 

Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов 

атындағы аудан бойынша 

2 0 



кондоминиум объектісін басқаруға 

және кондоминиум объектісінің 

ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған 

шығыстардың ең төмен мөлшерін 

бекіту туралы 

Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит 

Мүсірепов атындағы ауданы 

мәслихатының 2022 жылғы 1 

маусымдағы № 19-3 шешімі 

55 "Жер қойнауын пайдалануға 

арналған лицензиялар нысандарын 

бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар және 

даму министрінің 2018 жылғы 24 

мамырдағы № 385 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Индустрия 

және инфрақұрылымдық даму 

министрінің 2022 жылғы 21 

маусымдағы № 355 бұйрығы 

1 1 

56 "Әкімшілік істерді қарау бойынша 

соттардың жұмысы туралы 

есептердің, электронды ақпараттық 

есепке алу құжаттарының 

нысандарын және оларды енгізу мен 

қалыптастыру жөніндегі 

нұсқаулықты бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Бас 

Прокурорының 2021 жылғы 22 

маусымдағы № 92 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Бас 

Прокурорының 2022 жылғы 14 

маусымдағы № 130 бұйрығы 

0 0 

57 Ұзынкөл ауданы бойынша 

коммуналдық қалдықтардың түзілу 

және жинақталу нормаларын бекіту 

туралы 

Қостанай облысы Ұзынкөл ауданы 

мәслихатының 2022 жылғы 1 

маусымдағы № 151 шешімі 

1 0 

58 Шарбақты аудандық мәслихатының 

2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 

150/48 «Шарбақты ауданы Сосновка 

ауылдық округінің аумағында бөлек 

жергілікті қоғамдастық жиындарын 

4 0 



өткізудің Қағидаларын және 

жергілікті қоғамдастық жиынына 

қатысу үшін ауыл тұрғындары 

өкілдерінің санын бекіту туралы» 

шешіміне өзгерістер енгізу туралы 

Павлодар облысы Шарбақты 

аудандық мәслихатының 2022 

жылғы 23 маусымдағы № 107/29 

шешімі 

59 Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 

21 қыркүйектегі № 333 "Ырғыз 

ауданында әлеуметтік көмек 

көрсетудің, оның мөлшерлерін 

белгілеудің және мұқтаж 

азаматтардың жекелеген 

санаттарының тізбесін айқындаудың 

Қағидаларын бекіту туралы" 

шешіміне өзгерістер енгізу туралы 

Ақтөбе облысы Ырғыз аудандық 

мәслихатының 2022 жылғы 8 

маусымдағы № 143 шешімі 

1 0 

60 "Психикалық денсаулық саласында 

медициналық-әлеуметтік көмек 

көрсетудің кейбір мәселелері 

туралы" Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің 2020 

жылғы 25 қарашадағы № ҚР ДСМ-

203/2020 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтыру енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрінің 2022 жылғы 10 

маусымдағы № ҚР ДСМ-51 бұйрығы 

3 2 

61 "Еңбек ресурстарын болжаудың 

ұлттық жүйесін қалыптастыру және 

оның нәтижелерін пайдалану 

қағидаларын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Еңбек және 

халықты әлеуметтік қорғау 

министрінің 2019 жылғы 29 

наурыздағы № 154 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Еңбек және 

халықты әлеуметтік қорғау 

министрінің 2022 жылғы 2 

маусымдағы № 190 бұйрығы 

0 0 



62 2021-2025 жылдарға арналған 

кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 

ұлттық жоба шеңберінде іске 

асырылатын жобаларға мониторинг 

жүргізу қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Ұлттық 

экономика министрінің 2022 жылғы 

1 маусымдағы № 41 бұйрығы 

8 7 

63 Денисов ауданы бойынша 

коммуналдық қалдықтардың түзілу 

және жинақталу нормаларын бекіту 

туралы 

Қостанай облысы Денисов ауданы 

мәслихатының 2022 жылғы 9 

маусымдағы № 45 шешімі 

1 0 

64 Алға аудандық мәслихатының 2018 

жылғы 1 наурыздағы № 156 «Алға 

аудандық мәслихатының аппараты» 

мемлекеттік мекемесінің «Б» 

корпусы мемлекеттік әкімшілік 

қызметшілерінің қызметін 

бағалаудың әдістемесін бекіту 

туралы» шешіміне өзгерістер енгізу 

туралы 

Ақтөбе облысы Алға ауданы 

мәслихатының 2022 жылғы 2 

мауысымдағы № 173 шешімі 

1 0 

65 «Мемлекеттік қала құрылысы 

кадастрын жүргізу бойынша 

тауарларды, жұмыстарды, 

көрсетілетін қызметтерді өндірумен 

технологиялық тұрғыдан 

байланысты қызмет түрлерінің 

тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Индустрия және 

инфрақұрылымдық даму 

министрінің 2019 жылғы 15 

қазандағы № 776 бұйрығына өзгеріс 

енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Индустрия 

және инфрақұрылымдық даму 

министрінің 2022 жылғы 21 

маусымдағы № 351 бұйрығы 

0 0 

66 Мақтаарал ауданы мәслихатының 

2021 жылғы 2 сәуірдегі № 4-27-VII 

«Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның 

6 6 



мөлшерлерін белгілеудің және 

мұқтаж азаматтардың жекелеген 

санаттарының тізбесін айқындаудың 

қағидаларын бекіту туралы» 

шешiмiне өзгеріс енгізу туралы 

Түркістан облысы Мақтаарал 

аудандық мәслихатының 2022 

жылғы 3 маусымдағы № 21-130-VII 

шешiмi 

67 Шарбақты аудандық мәслихатының 

2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 

155/48 «Шарбақты ауданы Шалдай 

ауылдық округінің аумағында бөлек 

жергілікті қоғамдастық жиындарын 

өткізудің Қағидаларын және 

жергілікті қоғамдастық жиынына 

қатысу үшін ауыл тұрғындары 

өкілдерінің санын бекіту туралы» 

шешіміне өзгерістер енгізу туралы 

Павлодар облысы Шарбақты 

аудандық мәслихатының 2022 

жылғы 23 маусымдағы № 108/29 

шешімі 

3 0 

68 Кондоминиум объектісін басқаруға 

және кондоминиум объектісінің 

ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған 

шығыстардың ең төмен мөлшерін 

бекіту туралы 

Қостанай облысы Сарыкөл ауданы 

мәслихатының 2022 жылғы 10 

маусымдағы № 172 шешімі 

1 0 

69 Бәсекеге қабілеттілікті арттыру 

туралы келісімдерді жасасу және 

бұзу қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Индустрия 

және инфрақұрылымдық даму 

министрінің м.а. 2022 жылғы 14 

маусымдағы № 339 бұйрығы 

10 9 

70 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге 

асыру қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2015 жылғы 11 

желтоқсандағы № 648 бұйрығына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы 

Қазақстан Республикасы Премьер-

8 4 



Министрінің орынбасары - Қаржы 

министрінің 2022 жылғы 9 

маусымдағы № 570 бұйрығы 

71 Исатай аудандық мәслихатының 

2015 жылғы 19 қарашадағы № 285-V 

«Исатай ауданында тұратын аз 

қамтылған отбасыларға 

(азаматтарға) тұрғын үй көмегін 

көрсетудің қағидасын бекіту 

туралы» шешіміне өзгерістер енгізу 

туралы 

Атырау облысы Исатай аудандық 

мәслихатының 2022 жылғы 13 

маусымдағы № 137-VII шешімі 

6 3 

72 Павлодар облысы Ақсу қалалық 

әкімдігінің 2016 жылғы 26 

желтоқсандағы № 1038/11 және 

Павлодар облысы Ақсу қалалық 

мәслихатының 2016 жылғы 26 

желтоқсандағы № 74/10 «Ақсу 

қаласының жекелеген санаттағы 

азаматтарының қоғамдық 

жолаушылар көлігінде (таксиден 

басқа) жеңілдікпен жол жүруі 

туралы» бірлескен қаулысы мен 

шешіміне өзгерістер енгізу туралы 

Павлодар облысы Ақсу қаласы 

әкімдігінің 2022 жылғы 1 

маусымдағы № 405/4 бірлескен 

қаулысы және Павлодар облысы 

Ақсу қалалық мәслихатының 2022 

жылғы 1 маусымдағы № 169/23 

шешімі 

4 2 

73 Инватакси қызметін алушылардың 

санатын кеңейту туралы 

Қарағанды облысы Осакаров 

ауданының әкімдігінің 2022 жылғы 9 

маусымдағы № 46/01 қаулысы 

2 0 

74 "Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 

құжаттарына, мемлекет акционері 

болып табылатын ұлттық басқарушы 

холдингтердің, ұлттық 

холдингтердің, ұлттық 

компаниялардың даму 

стратегиялары мен даму 

1 1 



жоспарларына бағалау жүргізу 

қағидаларын бекіту туралы" 

Республикалық бюджеттің 

атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 

комитетінің 2015 жылғы 30 

қарашадағы № 16-НҚ нормативтік 

қаулысына өзгерістер енгізу туралы 

Республикалық бюджеттің 

атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 

комитетінің 2022 жылғы 8 

маусымдағы № 7-НҚ нормативтік 

қаулысы 

75 Шарбақты аудандық мәслихатының 

2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 

149/48 «Шарбақты ауданы Орловка 

ауылдық округінің аумағында бөлек 

жергілікті қоғамдастық жиындарын 

өткізудің Қағидаларын және 

жергілікті қоғамдастық жиынына 

қатысу үшін ауыл тұрғындары 

өкілдерінің санын бекіту туралы» 

шешіміне өзгерістер енгізу туралы 

Павлодар облысы Шарбақты 

аудандық мәслихатының 2022 

жылғы 23 маусымдағы № 106/29 

шешімі 

7 0 

76 Әйтеке би аудандық мәслихатының 

2017 жылғы 9 маусымдағы № 132 

"Әйтеке би ауданында әлеуметтік 

көмек көрсету, мөлшерлерін 

белгілеу және мұқтаж азаматтардың 

жекелеген санаттарының тізбесін 

айқындау Қағидаларын бекіту 

туралы" шешіміне өзгерістер енгізу 

туралы 

Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық 

мәслихатының 2022 жылғы 9 

маусымдағы № 199 шешімі 

1 0 

77 Алға аудандық мәслихатының 2020 

жылғы 23 қыркүйектегі № 424 «Алға 

ауданында әлеуметтік көмек 

көрсету, мөлшерлерін белгілеу және 

мұқтаж азаматтардың жекелеген 

санаттарының тізбесін айқындау 

Қағидаларын бекіту туралы» 

шешіміне өзгеріс енгізу туралы 

1 1 



Ақтөбе облысы Алға аудандық 

мәслихатының 2022 жылғы 2 

маусымдағы № 171 шешімі 

78 "Асыл тұқымды мал шаруашылығын 

дамытуды, мал шаруашылығының 

өнімділігін және өнім сапасын 

арттыруды субсидиялау 

қағидаларын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрінің 2019 

жылғы 15 наурыздағы № 108 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрінің м.а. 2022 

жылғы 16 маусымдағы № 197 

бұйрығы 

7 5 

79 «Аңшылық, балық 

шаруашылықтарын жүргізуге 

арналған шарттардың үлгілік 

нысандарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Премьер-

Министрінің Орынбасары - 

Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрінің 2018 

жылғы 27 желтоқсандағы № 542 

бұйрығына өзгеріс енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрінің 2022 жылғы 20 

маусымдағы № 223 бұйрығы 

3 1 

80 Қарағанды облыстық мәслихатының 

2017 жылғы 29 қыркүйектегі X 

сессиясының № 222 "Қарағанды 

облысының жасыл екпелерді күтіп-

ұстау және қорғау Қағидалары және 

Қарағанды облысының қалалар мен 

елді мекендердің аумақтарын 

абаттандырудың Қағидаларын бекіту 

туралы" шешіміне өзгертулер енгізу 

туралы 

Қарағанды облыстық мәслихатының 

2022 жылғы 21 маусымдағы № 205 

шешімі 

5 0 

81 Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар 

ауданында бөлек жергілікті 

қоғамдастық жиындарын өткізу 

3 2 



және жергілікті қоғамдастық 

жиынына қатысу үшін ауыл, көше 

тұрғындары өкілдерінің санын 

айқындау қағидаларын бекіту 

туралы 

Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар 

аудандық мәслихатының 2022 

жылғы 9 маусымдағы № 21-16 

шешімі 

82 «Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік басқару жүйесін одан 

әрі жетілдіру жөніндегі шаралар 

туралы» Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2019 жылғы 17 

маусымдағы № 17 және 2019 жылғы 

1 шілдедегі № 46 жарлықтарын іске 

асыру жөніндегі шаралар туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2019 жылғы 10 шілдедегі № 497 

қаулысына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2022 жылғы 9 маусымдағы № 380 

қаулысы 

0 0 

83 Мәртөк аудандық мәслихатының 

2016 жылғы 15 шілдедегі № 30 

«Мәртөк ауданында әлеуметтік 

көмек көрсету, мөлшерлерін 

белгілеу және мұқтаж азаматтардың 

жекелеген санаттарының тізбесін 

айқындау Қағидаларын бекіту 

туралы» шешіміне өзгеріс енгізу 

туралы 

Ақтөбе облысы Мәртөк аудандық 

мәслихатының 2022 жылғы 9 

маусымдағы № 121 шешімі 

0 0 

84 "Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрлігінің кейбір мәселелері 

туралы" Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2008 жылғы 24 сәуірдегі 

№ 387 қаулысына толықтыру енгізу 

туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2022 жылғы 7 маусымдағы № 375 

қаулысы 

4 0 



85 "Кешенді тестілеуді өткізу 

қағидаларын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2019 жылғы 8 

мамырдағы № 190 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2022 жылғы 7 

маусымдағы № 264 бұйрығы 

5 0 

86 Абай аудандық мәслихатының 2021 

жылғы 8 шілдедегі № 10/103 

«Тұрғын үй сертификаттарының 

мөлшерін және алушылар 

санатының тізбесін анықтау туралы» 

шешіміне өзгеріс енгізу туралы 

Қарағанды облысы Абай аудандық 

мәслихатының 2022 жылғы 9 

маусымдағы № 24/234 шешімі 

1 0 

87 «Ішкі істер органдарының 

қызметкерлерін қызметтік 

тұрғынжаймен қамтамасыз ету, 

тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін 

есептеу, оларды тағайындау, қайта 

есептеу, жүзеге асыру, тоқтату, 

тоқтата тұру және қайта бастау 

қағидаларын, сондай-ақ тұрғын үй 

төлемдерін алуға құқығы бар ішкі 

істер органдарының қызметкерлері 

лауазымдарының санаттарын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2021 жылғы 5 тамыздағы 

№ 524 қаулысына толықтыру енгізу 

туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2022 жылғы 27 маусымдағы № 441 

қаулысы 

0 0 

88 2022 жылға Есіл ауданы бойынша 

кондоминиум объектісін басқаруға 

және кондоминиум объектісінің 

ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған 

шығыстардың ең төменгі мөлшерін 

бекіту туралы 

Ақмола облысы Есіл аудандық 

мәслихатының 2022 жылғы 21 

маусымдағы № 27/2 шешімі 

1 0 



89 Режимдік шектеулердің қолданысы 

тоқтатыла тұратын Каспий теңізі 

жағалауындағы учаскелерді белгілеу 

туралы 

Қазақстан Республикасы Ұлттық 

қауіпсіздік комитеті Төрағасының 

2022 жылғы 6 маусымдағы № 

452/қе-қа бұйрығы 

0 0 

90 "Мемлекеттік мүлікті, оның ішінде 

мемлекеттік кәсіпорындардың және 

мемлекет қатысатын заңды 

тұлғалардың басқару тиімділігінің 

мониторингін жүзеге асыру 

қағидаларын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2012 жылғы 4 желтоқсандағы № 

1546 қаулысына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2022 жылғы 20 маусымдағы № 407 

қаулысы 

3 1 

91 "Азаматтық қызметшілерге, 

мемлекеттік бюджет қаражаты 

есебінен ұсталатын ұйымдардың 

қызметкерлеріне, қазыналық 

кәсіпорындардың қызметкерлеріне 

еңбекақы төлеу жүйесі туралы" 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 

1193 қаулысына өзгерістер енгізу 

туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2022 жылғы 13 маусымдағы № 389 

қаулысы 

0 0 

92 «Алматы қаласында тұрғын үй 

сертификаттарының мөлшері мен 

оларды алушылар санаттарының 

тізбесін айқындау туралы» Алматы 

қаласы мәслихатының 2021 жылғы 

31 мамырдағы № 48 шешіміне 

өзгеріс енгізу туралы 

VII сайланған Алматы қаласы 

мәслихатының кезектен тыс ХХI 

сессиясының 2022 жылғы 8 

маусымдағы № 140 шешiмi 

1 0 



93 Мұғалімдер тапшылығы бар 

өңірлерге үздік педагогтерді тиісті 

қолдау шараларының пакетімен 

тарту қағидаларын бекіту туралы 

(Арнаулы бағдарлама) 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2022 жылғы 13 маусымдағы № 390 

қаулысы 

13 11 

94 Ақтөбе қалалық мәслихатының 2018 

жылғы 28 тамыздағы № 360 «Ақтөбе 

қалалық мәслихатының аппараты» 

мемлекеттік мекемесінің «Б» 

корпусы мемлекеттік әкімшілік 

қызметшілерінің қызметін 

бағалаудың әдістемесін бекіту 

туралы» шешіміне өзгерістер енгізу 

туралы 

Ақтөбе облысы Ақтөбе қалалық 

мәслихатының 2022 жылғы 6 

мауысымдағы № 175 шешімі 

1 0 

95 Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрiнiң кейбiр 

бұйрықтарына өзгерістер мен 

толықтыру енгізу 

Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрінің 2022 

жылғы 14 маусымдағы № 192 

бұйрығы 

4 4 

96 2022 жылға арналған Солтүстік 

Қазақстан облысы Ақжар ауданы 

бойынша кондоминиум объектісін 

басқаруға және кондоминиум 

объектісінің ортақ мүлкін күтіп-

ұстауға арналған шығыстардың ең 

төмен мөлшерін бекіту туралы 

Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар 

аудандық мәслихатының 2022 

жылғы 9 маусымдағы № 21-14 

шешімі 

0 0 

97 Азаматтық қызметшілер болып 

табылатын және ауылдық жерде 

жұмыс істейтін әлеуметтік 

қамсыздандыру және мәдениет 

саласындағы мамандарға жиырма 

бес пайызға жоғарылатылған 

лауазымдық айлықақылар мен 

1 0 



тарифтік мөлшерлемелерді белгілеу 

туралы 

Ақмола облысы Егіндікөл аудандық 

мәслихатының 2022 жылғы 6 

маусымдағы № 7С20-3 шешімі 

98 Мәслихаттың 2021 жылғы 10 

қыркүйектегі № 65 "Рудный 

қаласында мүгедектер қатарындағы 

кемтар балаларды жеке оқыту 

жоспары бойынша үйде оқытуға 

жұмсаған шығындарын өндіріп алу 

тәртібі мен мөлшерін айқындау 

туралы" шешіміне өзгерістер енгізу 

туралы 

Қостанай облысы Рудный қаласы 

мәслихатының 2022 жылғы 1 

маусымдағы № 127 шешімі 

4 0 

99 Мәслихаттың 2021 жылғы 17 

қарашадағы № 82 "Лисаков 

қаласында жеке оқыту жоспары 

бойынша мүгедектер қатарындағы 

кемтар балаларды үйде оқытуға 

жұмсалған шығындарды өтеу тәртібі 

мен мөлшерін айқындау туралы" 

шешіміне өзгерістер енгізу туралы 

Қостанай облысы Лисаков қаласы 

мәслихатының 2022 жылғы 6 

маусымдағы № 147 шешімі 

3 1 

100 Қарағанды облыстық мәслихатының 

2016 жылғы 29 қыркүйектегі № 84 

"Қарағанды облысының әлеуметтік 

маңызы бар қалалық (ауылдық), қала 

маңындағы және ауданішілік 

қатынастар тізбесін айқындау 

туралы" шешіміне өзгеріс енгізу 

туралы 

Қарағанды облыстық мәслихатының 

2022 жылғы 21 маусымдағы № 207 

шешімі 

7 0 

101 Мәслихаттың 2020 жылғы 04 

қыркүйектегі № 438 "Әлеуметтік 

көмек көрсетудің, оның 

мөлшерлерін белгілеудің және 

мұқтаж азаматтардың жекелеген 

санаттарының тізбесін айқындаудың 

қағидаларын бекіту туралы" 

2 0 



шешіміне өзгеріс енгізу туралы 

Қостанай облысы Жітіқара ауданы 

мәслихатының 2022 жылғы 3 

маусымдағы № 161 шешімі 

102 Қарабалық ауданы бойынша 2022-

2023 жылдарға арналған 

жайылымдарды басқару және 

оларды пайдалану жөніндегі 

жоспарды бекіту туралы 

Қостанай облысы Қарабалық ауданы 

мәслихатының 2022 жылғы 24 

маусымдағы № 149 шешімі 

6 0 

103 "Шымкент қаласы азаматтарының 

жекелеген санаттарына 

амбулаториялық емдеу кезінде тегін 

медициналық көмектің кепілдік 

берілген көлемін, оның ішінде 

дәрілік заттарды, арнайы емдік 

өнімдерді, медициналық 

бұйымдарды қосымша тегін беру 

туралы" 2020 жылғы 15 

желтоқсандағы № 72/675-6с 

Шымкент қаласы мәслихатының 

шешіміне өзгеріс енгізу туралы 

Шымкент қаласы мәслихатының 

2022 жылғы 6 маусымдағы № 

17/155-VII шешiмi 

1 0 

104 "Мемлекеттік тұрғын үй қорынан 

тұрғынжайды пайдаланғаны үшін 

төлемақының мөлшерін белгілеу 

туралы" Бейімбет Майлин ауданы 

әкімдігінің 2021 жылғы 5 қазандағы 

№ 239 қаулысына өзгерістер енгізу 

туралы 

Қостанай облысы Бейімбет Майлин 

ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 10 

маусымдағы № 183 қаулысы 

0 0 

105 Азаматтық қызметшілер болып 

табылатын және ауылдық жерде 

жұмыс iстейтiн әлеуметтiк 

қамсыздандыру, мәдениет және 

спорт саласындағы мамандарға 

жиырма бес пайызға 

жоғарылатылған лауазымдық 

айлықақылар мен тарифтiк 

мөлшерлемелерді белгiлеу туралы 

0 0 



Ақмола облысы Ақкөл аудандық 

мәслихатының 2022 жылғы 24 

маусымдағы № С 22-2 шешімі 

106 Қамысты аудандық мәслихатының 

2020 жылғы 2 қыркүйектегі № 352 

"Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның 

мөлшерлерін белгілеудің және 

мұқтаж азаматтардың жекелеген 

санаттарының тізбесін айқындаудың 

қағидаларын бекіту туралы" 

шешіміне өзгерістер енгізу туралы 

Қостанай облысы Қамысты ауданы 

мәслихатының 2022 жылғы 1 

маусымдағы № 139 шешімі 

0 0 

107 Жәнібек ауданы әкімдігінің 2018 

жылғы 28 наурыздағы № 54 

"Жәнібек ауданы әкімінің аппараты" 

мемлекеттік мекемесінің және 

жергілікті бюджеттен қаржыланатын 

аудандық атқарушы органдардың 

"Б" корпусы мемлекеттік әкімшілік 

қызметшілерінің қызметін бағалау 

әдістемесін бекіту туралы" 

қаулысына өзгерістер енгізу туралы 

Батыс Қазақстан облысы Жәнібек 

ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 2 

маусымдағы № 57 қаулысы 

1 0 

108 Ақтоғай ауданының аумағында 

стационарлық емес сауда 

объектілерінің орналастыру 

орындарын айқындау және бекіту 

туралы 

Қарағанды облысы Ақтоғай 

ауданының әкімдігінің 2022 жылғы 

10 маусымдағы № 34/02 қаулысы 

1 0 

109 Қарағанды облысы Осакаров ауданы 

Осакаровка кентінің жергілікті 

қоғамдастық жиындарына қатысу 

үшін жергілікті қоғамдастықтың 

бөлек жиындарын өткізу тәртібі 

және кент тұрғындары өкілдерінің 

сандық құрамын бекіту туралы 

Қарағанды облысы Осакаров 

аудандық мәслихатының 2022 

жылғы 10 маусымдағы № 242 

шешімі 

6 5 



110 Атырау облысында мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқытуға мемлекеттік 

білім беру тапсырысын, ата-ана 

төлемақысының мөлшерін бекіту 

туралы 

Атырау облысы әкімдігінің 2022 

жылғы 22 маусымдағы № 141 

қаулысы 

2 1 

111 Қостанай облысы Қарасу ауданының 

аудандық маңызы бар жалпыға ортақ 

пайдаланылатын автомобиль 

жолдарының атауларын, индекстерін 

және тізбесін бекіту туралы 

Қостанай облысы Қарасу ауданы 

әкімдігінің 2022 жылғы 14 

маусымдағы № 118 қаулысы 

1 0 

112 «Тәуекелдерді басқару жүйесін 

қолдана отырып, электрондық шот-

фактуралар ақпараттық жүйесінің 

негізінде қосылған құн салығын 

әкімшілендіруді жетілдіру жөніндегі 

пилоттық жобаны іске асыру 

қағидалары мен мерзімдерін бекіту 

туралы» (пилоттық жоба) Қазақстан 

Республикасы Премьер-Министрінің 

Бірінші орынбасары–Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 

2019 жылғы 3 қазандағы № 1084 

бұйрығына өзгерістер мен 

толықтыру енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Премьер-

Министрінің орынбасары - Қаржы 

министрінің 2022 жылғы 9 

маусымдағы № 573 бұйрығы 

3 3 

113 Ақтөбе облысы әкімдігінің 2011 

жылғы 12 қазандағы № 328 және 

Ақтөбе облыстық мәслихатының 

2011 жылғы 12 қазандағы № 415 

"Ақтөбе облысы бойынша жер 

учаскелері жеке меншікке берілген 

кезде олар үшін төлемақының 

базалық ставкаларын белгілеу 

туралы" бірлескен қаулысына және 

шешіміне өзгеріс пен толықтыру 

енгізу туралы 

Ақтөбе облысы әкімдігінің 2022 

0 0 



жылғы 8 маусымдағы № 177 

қаулысы және Ақтөбе облыстық 

мәслихатының 2022 жылғы 8 

маусымдағы № 141 шешімі 

114 Есіл аудандық мәслихатының 2020 

жылғы 25 желтоқсандағы № 82/3 

«Бейбіт жиналыстар өткізудің кейбір 

мәселелері бойынша» шешіміне 

өзгерістер енгізу туралы 

Ақмола облысы Есіл аудандық 

мәслихатының 2022 жылғы 10 

маусымдағы № 26/4 шешімі 

2 0 

115 Қазақстан Республикасы 

Стратегиялық жоспарлау және 

реформалар агенттігі, Қазақстан 

Республикасы Стратегиялық 

жоспарлау және реформалар 

агенттігінің Ұлттық статистика 

бюросы мен оның аумақтық 

бөлімшелері жүзеге асыратын 

міндеттерді орындау үшін қажетті 

және жеткілікті дербес деректердің 

тізбесін бекіту туралы 

Қазақстан Республикасының 

Стратегиялық жоспарлау және 

реформалар агенттігі төрағасының 

2022 жылғы 24 маусымдағы № 3 

бұйрығы 

6 4 

116 «Ертіс ауданының экономика және 

бюджеттік жоспарлау бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі туралы 

Ережені бекіту туралы 

Павлодар облысы Ертіс ауданы 

әкімдігінің 2022 жылғы 6 

маусымдағы № 163/2 қаулысы 

4 3 

117 "Жануарлар дүниесін қорғау 

жөніндегі мемлекеттік инспектор 

актілерінің нысандарын, оларды 

жасау мен берудің қағидаларын 

бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрінің 2015 жылғы 30 

наурыздағы № 18-04/279 бұйрығына 

өзгеріс енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

4 4 



министрінің 2022 жылғы 23 

маусымдағы № 233 бұйрығы 

118 "Әскери қызметшiлердің, арнаулы 

мемлекеттік және құқық қорғау 

органдары, мемлекеттік 

фельдъегерлік қызмет 

қызметкерлерiнің, сондай-ақ арнайы 

атақтарға, сыныптық шендерге ие 

болу және нысанды киiм киiп жүру 

құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан 

бастап жойылған адамдардың еңбек 

сiңiрген жылдарын есептеу 

қағидаларын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2014 жылғы 24 ақпандағы № 129 

қаулысына өзгерістер мен 

толықтыру енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2022 жылғы 14 маусымдағы № 395 

қаулысы 

0 0 

119 "Әскери қызметшiлерге, арнаулы 

мемлекеттік және құқық қорғау 

органдарының, мемлекеттік 

фельдъегерлік қызмет 

қызметкерлеріне, сондай-ақ арнаулы 

атақтар, сыныптық шендер алу және 

нысанды киiм киiп жүру құқықтары 

2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 

жойылған адамдарға зейнетақы 

төлемдерiн тағайындау және жүзеге 

асыру қағидаларын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 

1500 қаулысына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2022 жылғы 14 маусымдағы № 397 

қаулысы 

0 0 

120 "Генерацияның маневрлік режимі 

бар жаңадан пайдалануға берілетін 

генерациялайтын қондырғыларды 

салуға арналған аукциондық сауда-

саттықты ұйымдастыру мен өткізу 

қағидаларын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрінің міндетін атқарушының 

2 1 



2021 жылғы 30 сәуірдегі № 161 

бұйрығына өзгерістер мен 

толықтыру енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрінің 2022 жылғы 24 

маусымдағы № 222 бұйрығы 

121 Мәслихаттың 2020 жылғы 28 

тамыздағы № 511 "Әлеуметтік көмек 

көрсетудің, оның мөлшерлерін 

белгілеудің және мұқтаж 

азаматтардың жекелеген 

санаттарының тізбесін айқындаудың 

қағидаларын бекіту туралы" 

шешіміне өзгерістер енгізу туралы 

Қостанай облысы Қостанай қаласы 

мәслихатының 2022 жылғы 3 

маусымдағы № 121 шешімі 

2 0 

122 «Ертіс ауданы әкімінің аппараты» 

мемлекеттік мекемесі туралы 

Ережені бекіту туралы 

Павлодар облысы Ертіс ауданы 

әкімдігінің 2022 жылғы 1 

маусымдағы № 161/2 қаулысы 

3 3 

123 2022 жылға арналған 

пестицидтердің, биоагенттердiң 

(энтомофагтардың) тізбесі мен 

субсидиялар нормаларын, сондай-ақ 

пестицидтерді, биоагенттерді 

(энтомофагтарды) субсидиялауға 

арналған бюджет қаражатының 

көлемін бекіту туралы 

Қарағанды облысының әкімдігінің 

2022 жылғы 20 маусымдағы № 39/01 

қаулысы 

6 3 

124 Екібастұз қалалық мәслихатының 

2019 жылғы 7 қарашадағы 

«Екібастұз қаласы кенттерінің, 

ауылдары мен ауылдық округтерінің 

жергілікті қоғамдастық 

жиналысының регламентін бекіту 

туралы» № 385/49 шешіміне өзгеріс 

енгізу туралы 

Павлодар облысы Екібастұз қалалық 

мәслихатының 2022 жылғы 14 

маусымдағы № 125/19 шешімі 

3 0 



125 Мәслихаттың 2020 жылғы 10 

тамыздағы № 403 "Әлеуметтік көмек 

көрсетудің, оның мөлшерлерін 

белгілеудің және мұқтаж 

азаматтардың жекелеген 

санаттарының тізбесін айқындаудың 

қағидаларын бекіту туралы" 

шешіміне өзгеріс енгізу туралы 

Қостанай облысы Бейімбет Майлин 

ауданы мәслихатының 2022 жылғы 1 

маусымдағы № 120 шешімі. 

0 0 

126 «Солтүстік Қазақстан облысы Есіл 

ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту 

және әлеуметтік бағдарламалар 

бөлімі» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесінің Ережесін бекіту туралы 

Солтүстік Қазақстан облысы Есіл 

ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 10 

маусымдағы № 138 қаулысы 

0 0 

127 «Ақмола облысы бойынша 

әлеуметтік маңызы бар 

қатынастардың тізбесін айқындау 

туралы» Ақмола облыстық 

мәслихатының 2019 жылғы 10 

сәуірдегі № 6С-31-7 шешіміне 

толықтырулар енгізу туралы 

Ақмола облыстық мәслихатының 

2022 жылғы 17 маусымдағы № 7С-

18-4 шешімі 

0 0 

128 «Солтүстік Қазақстан облысы Есіл 

ауданы әкімдігінің экономика және 

қаржы бөлімі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің Ережесін 

бекіту туралы 

Солтүстік Қазақстан облысы Есіл 

ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 15 

маусымдағы № 144 қаулысы 

2 0 

129 Аягөз аудандық мәслихатының 2020 

жылғы 04 қыркүйектегі № 52/440-VІ 

«Әлеуметтiк көмек көрсетудiң, оның 

мөлшерлерiн белгiлеудiң және 

мұқтаж азаматтардың жекелеген 

санаттарының тiзбесiн айқындаудың 

қағидаларын бекіту туралы» 

шешіміне өзгеріс енгізу туралы 

Шығыс Қазақстан облысы Аягөз 

0 0 



аудандық мәслихатының 2022 

жылғы 20 маусымдағы № 14/280-VII 

шешімі 

130 Жергілікті атқарушы органдардың 

2022–2024 жылдарға арналған 

мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалары бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерінің, оның ішінде 

мемлекеттік концессиялық 

міндеттемелерінің лимиттерін бекіту 

туралы 

Қазақстан Республикасы Ұлттық 

экономика министрінің 2022 жылғы 

13 маусымдағы № 43 бұйрығы 

0 0 

131 "Мемлекеттік мүлікті басқару 

тиімділігін бағалау қағидаларын 

бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика 

министрінің 2015 жылғы 11 

наурыздағы № 193 бұйрығына 

өзгерістер мен толықтыру енгізу 

туралы 

Қазақстан Республикасы Ұлттық 

экономика министрінің 2022 жылғы 

20 маусымдағы № 47 бұйрығы 

3 2 

132 Азаматтық қызметші болып 

табылатын және ауылдық жерде 

жұмыс істейтін әлеуметтік 

қамсыздандыру және мәдениет 

саласындағы мамандарға қызметтің 

осы түрлерімен қалалық жағдайда 

айналысатын азаматтық 

қызметшілердің айлықақыларымен 

және мөлшерлемелерімен 

салыстырғанда жиырма бес пайызға 

жоғарылатылған лауазымдық 

айлықақылар мен тарифтік 

мөлшерлемелерді белгілеу туралы 

Ақмола облысы Жарқайың аудандық 

мәслихатының 2022 жылғы 24 

маусымдағы № 7С-32/5 шешімі 

0 0 

133 "Инвесторлар үшін "бір терезені" 

ұйымдастыру қағидаларын, сондай-

ақ инвестициялар тарту кезінде өзара 

іс-қимыл жасау тәртібін бекіту 

туралы" Қазақстан Республикасы 

2 2 



Үкіметінің 2019 жылғы 13 

тамыздағы № 585 қаулысына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2022 жылғы 24 маусымдағы № 425 

қаулысы 

134 «Павлодар ауылы әкімінің 

аппараты» мемлекеттік мекемесі 

туралы Ережені бекіту туралы 

Павлодар облысы Павлодар қаласы 

әкімдігінің 2022 жылғы 2 

маусымдағы № 914/2 қаулысы 

2 1 

135 Солтүстік Қазақстан облысы 

Жамбыл ауданыңда жергілікті 

қоғамдастықтың бөлек жиындарын 

өткізудің қағидаларын және 

жергілікті қоғамдастық жиналысына 

қатысу үшін ауыл, ауылдық округ, 

көше, көппәтерлі тұрғын үй 

тұрғындары өкілдерінің сандық 

құрамын бекіту туралы 

Солтүстік Қазақстан облысы 

Жамбыл ауданы мәслихатының 2022 

жылғы 8 маусымдағы № 16/15 

шешімі 

5 0 

136 Мәслихаттың 2021 жылғы 14 

қазандағы № 60 «Мүгедектер 

қатарындағы кемтар балаларды жеке 

оқыту жоспары бойынша үйде 

оқытуға жұмсаған шығындарын 

өндіріп алу тәртібі мен мөлшерін 

айқындау туралы» шешіміне өзгеріс 

енгізу туралы 

Қостанай облысы Қарасу ауданы 

мәслихатының 2022 жылғы 16 

маусымдағы № 141 шешімі 

0 0 

137 Қызылорда облысы бойынша 2022 

жылға арналған тыңайтқыштардың 

(органикалық тыңайтқыштарды 

қоспағанда) субсидияланатын 

түрлерінің тізбесі және 

тыңайтқыштарды сатушыдан сатып 

алынған тыңайтқыштардың 1 

тоннасына (литріне, килограмына) 

арналған субсидиялар нормаларын, 

5 1 



сондай-ақ тыңайтқыштарды 

(органикалық тыңайтқыштарды 

қоспағанда) субсидиялауға 

бюджеттік қаражат көлемдерін 

бекіту туралы 

Қызылорда облысы әкімдігінің 2022 

жылғы 13 маусымдағы № 570 

қаулысы 

138 2022-2023 оқу жылына техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білімі бар кадрларды даярлауға 

арналған мемлекеттік білім беру 

тапсырысын бекіту туралы 

Ақмола облысы әкімдігінің 2022 

жылғы 7 маусымдағы № А-6/264 

қаулысы 

0 0 

139 Қамысты ауданы бойынша 2022 - 

2023 жылдарға арналған 

жайылымдарды басқару және 

оларды пайдалану жөніндегі 

жоспарды бекіту туралы 

Қостанай облысы Қамысты ауданы 

мәслихатының 2022 жылғы 1 

маусымдағы № 141 шешімі 

6 0 

140 "Батыс Қазақстан облысының 

стратегия және экономикалық даму 

басқармасы" мемлекеттік 

мекемесінің ережесін бекіту туралы 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 

2022 жылғы 3 маусымдағы № 104 

қаулысы 

3 0 

141 2022 жылға арналған 

субсидияланатын пестицидтердің, 

биоагенттердiң (энтомофагтардың) 

тізбесі және пестицидтердің, 

биоагенттердiң (энтомофагтардың) 1 

литріне (килограмына, грамына, 

данасына) арналған субсидиялар 

нормаларын, сондай-ақ 

пестицидтерді, биоагенттерді 

(энтомофагтарды) субсидиялауға 

арналған бюджет қаражатының 

көлемдерін бекіту туралы 

Ақмола облысы әкімдігінің 2022 

жылғы 6 маусымдағы № А-6/261 

қаулысы 

6 1 



142 Жетісай ауданы бойынша 

шетелдіктер үшін 2022 жылға 

арналған туристік жарна 

мөлшерлемелерін бекіту туралы 

Түркістан облысы Жетісай аудандық 

мәслихатының 2022 жылғы 21 

маусымдағы № 22-135-VII шешiмi 

1 0 

143 Қостанай облысы әкімдігінің 2022 

жылғы 16 наурыздағы № 118 "2022 

жылға арналған асыл тұқымды мал 

шаруашылығын дамытуды, мал 

шаруашылығының өнімділігін және 

өнім сапасын арттыруды 

субсидиялау бағыттары бойынша 

субсидиялар көлемдерін бекіту 

туралы" қаулысына өзгеріс енгізу 

туралы 

Қостанай облысы әкімдігінің 2022 

жылғы 10 маусымдағы № 255 

қаулысы 

1 0 

144 «Мемлекеттік кірістер органдарына 

мәліметтерді ұсыну қағидалары мен 

мерзімдерін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2018 жылғы 13 

ақпандағы № 171 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Премьер-

Министрінің орынбасары - Қаржы 

министрінің 2022 жылғы 10 

маусымдағы № 575 бұйрығы 

1 0 

145 «Тереңкөл ауданының ішкі саясат 

және тілдерді дамыту бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі туралы 

Ережені бекіту туралы 

Павлодар облысы Тереңкөл ауданы 

әкімдігінің 2022 жылғы 8 

маусымдағы № 143/3 қаулысы 

5 0 

146 «Тереңкөл ауданы Тереңкөл 

ауылдық округі әкімінің аппараты» 

мемлекеттік мекемесі туралы 

Ережені бекіту туралы 

Павлодар облысы Тереңкөл ауданы 

әкімдігінің 2022 жылғы 13 

маусымдағы № 159/3 қаулысы 

2 2 



147 2022 жылғы 1 шілдеден бастап 2023 

жылғы 1 шілдеге дейін балық 

ресурстарын және басқа да су 

жануарларын алып қою лимиттерін 

бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрінің 2022 жылғы 9 

маусымдағы № 208 бұйрығы 

1 1 

148 Ақтау кентінің жергілікті 

қоғамдастықтың бөлек жиындарын 

өткізудің қағидаларын бекіту туралы 

Қарағанды облысы Теміртау 

қалалық мәслихатының 2022 жылғы 

2 маусымдағы № 26/5 шешімі 

5 3 

149 Ақтау кентінің жергілікті 

қоғамдастық жиналысының 

регламентін бекіту туралы 

Қарағанды облысы Теміртау 

қалалық мәслихатының 2022 жылғы 

2 маусымдағы № 26/4 шешімі 

1 1 

150 "Мемлекеттік органдарды 

материалдық-техникалық 

қамтамасыз етудің заттай 

нормаларын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2021 жылғы 1 шілдедегі 

№ 633 бұйрығына өзгерістер енгізу 

туралы 

Қазақстан Республикасы Премьер-

Министрінің орынбасары - Қаржы 

министрінің 2022 жылғы 9 

маусымдағы № 571 бұйрығы 

0 0 

151 Ақтөбе облысы бойынша қоршаған 

ортаға теріс әсер еткені үшін 

төлемақы мөлшерлемелерін арттыру 

туралы 

Ақтөбе облысы мәслихатының 2022 

жылғы 8 маусымдағы № 139 шешімі 

3 1 

152 "Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының жанындағы Сот төрелігі 

академиясы қызметінің қағидаларын 

бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Соты 

Төрағасының 2021 жылғы 13 

қыркүйектегі № 28 бұйрығына 

0 0 



өзгеріс енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының төрағасының 2022 жылғы 

6 маусымдағы № 15 бұйрығы 

153 "Орта білім беру ұйымдарына 

арналған оқулықтардың, мектепке 

дейінгі ұйымдарға, орта білім беру 

ұйымдарына арналған оқу-

әдістемелік кешендердің, оның 

ішінде электрондық нысандағы 

тізбесін бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2020 жылғы 22 

мамырдағы № 216 бұйрығына 

өзгеріс енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту 

министрінің 2022 жылғы 21 

маусымдағы № 291 бұйрығы 

1 0 

154 "Кәсіпшілік күш-жігер 

нормативтерін бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Премьер-

Министрінің орынбасары – 

Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрінің 2018 

жылғы 12 шiлдедегi № 298 

бұйрығына өзгеріс енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрінің 2022 жылғы 22 

маусымдағы № 228 бұйрығы 

1 0 

155 "Аңшылық және балық 

шаруашылықтары субъектілерін 

дамыту жоспарының үлгілік 

нысанын бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрінің 2015 жылғы 31 

наурыздағы № 18-04/287 бұйрығына 

өзгеріс енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрінің 2022 жылғы 22 

маусымдағы № 229 бұйрығы. 

2 0 

156 "Мектепке дейінгі, орта білім беру 

ұйымдарын, сондай-ақ арнайы білім 

беру ұйымдарын жабдықтармен 

және жиһазбен жарақтандыру 

2 2 



нормаларын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2016 жылғы 22 

қаңтардағы № 70 бұйрығына өзгеріс 

енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2022 жылғы 7 

маусымдағы № 265 бұйрығы. 

157 Жаңақорған ауданы бойынша 

коммуналдық қалдықтардың түзілу 

және жинақталу нормаларын 

есептеудің қағидаларын бекіту 

туралы 

Қызылорда облысы Жаңақорған 

ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 9 

маусымдағы № 662 қаулысы 

0 0 

158 "Әкімшілік және тұрғын 

ғимараттарға қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптар" санитариялық 

қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрінің 2022 жылғы 16 

маусымдағы № ҚР ДСМ-52 бұйрығы 

6 5 

159 Жетісай аудандық мәслихатының 

2018 жылғы 22 қарашадағы № 9-42-

VI ««Б» корпусы Жетісай аудандық 

мәслихат аппаратының мемлекеттік 

әкімшілік қызметшілерінің қызметін 

бағалаудың әдістемесін бекіту 

туралы» шешiмiне өзгерістер енгізу 

туралы 

Түркістан облысы Жетісай аудандық 

мәслихатының 2022 жылғы 21 

маусымдағы № 22-136-VII шешiмi 

0 0 

160 Шет аудандық мәслихатының 2014 

жылғы 25 қарашадағы № 26/223 

"Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның 

мөлшерлерін белгілеудің және 

мұқтаж азаматтардың жекелеген 

санаттарының тізбесін айқындау 

қағидаларын бекіту туралы" 

шешіміне өзгерістер енгізу туралы 

Қарағанды облысы Шет аудандық 

мәслихатының 2022 жылғы 22 

маусымдағы № 13/157 шешімі 

1 1 



161 Успен ауданы әкімдігінің 2018 

жылғы 16 наурыздағы «Успен 

ауданы әкімдігі атқарушы органдары 

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 

қызметшілерінің қызметін бағалау 

әдістемесін бекіту туралы» № 71/3 

қаулысына өзгерістер енгізу туралы 

Павлодар облысы Успен ауданы 

әкімдігінің 2022 жылғы 7 

маусымдағы № 124/6 қаулысы 

0 0 

162 Медициналық техниканы сатып алу 

үшін техникалық ерекшеліктің 

сипаттамаға сәйкестігіне 

сараптамалық қорытынды беру 

қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрінің 2022 жылғы 9 

маусымдағы № ҚР ДСМ-50 бұйрығы 

2 0 

163 "Солтүстік Қазақстан облысы 

Тайынша ауданы әкімі аппараты" 

коммуналдық мемлекеттік 

мекемесінің Ережесін бекіту туралы 

Солтүстік Қазақстан облысы 

Тайынша ауданы әкімдігінің 2022 

жылғы 22 маусымдағы № 204 

қаулысы 

1 1 

164 Тереңкөл ауданы әкімдігі атқарушы 

органдары «Б» корпусы мемлекеттік 

әкімшілік қызметшілерінің қызметін 

бағалау әдістемесін бекіту туралы 

Павлодар облысы Тереңкөл ауданы 

әкімдігінің 2019 жылғы 14 

ақпандағы № 59/1 қаулысы 

2 0 

165 Шарбақты аудандық мәслихатының 

2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 

147/48 «Шарбақты ауданы Жылы-

Бұлақ ауылдық округінің аумағында 

бөлек жергілікті қоғамдастық 

жиындарын өткізудің Қағидаларын 

және жергілікті қоғамдастық 

жиынына қатысу үшін ауыл 

тұрғындары өкілдерінің санын 

бекіту туралы» шешіміне өзгерістер 

енгізу туралы 

Павлодар облысы Шарбақты 

аудандық мәслихатының 2022 

6 0 



жылғы 23 маусымдағы № 105/29 

шешімі 

166 Мәслихаттың 2021 жылғы 15 

қазандағы № 55 "Бейімбет Майлин 

ауданында мүгедектер қатарындағы 

кемтар балаларды жеке оқыту 

жоспары бойынша үйде оқытуға 

жұмсаған шығындарын өндіріп алу 

тәртібі мен мөлшерін айқындау 

туралы" шешіміне өзгерістер енгізу 

туралы 

Қостанай облысы Бейімбет Майлин 

ауданы мәслихатының 2022 жылғы 

21 маусымдағы № 125 шешімі 

1 1 

167 Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің мәселелері туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2022 жылғы 23 маусымдағы № 417 

қаулысы 

0 0 

168 Қызылорда облысының жергілікті 

атқарушы органының мемлекеттік 

бағалы қағаздар шығаруының 

шарттарын, көлемін және нысаналы 

мақсатын айқындау туралы 

Қазақстан Республикасы Премьер-

Министрінің орынбасары - Қаржы 

министрінің 2022 жылғы 22 

маусымдағы № 613 бұйрығы 

0 0 

169 "Бас бостандығынан айыруға 

сотталғандармен тәрбие жұмысын 

жүргізу қағидасын бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрінің 2014 жылғы 13 

тамыздағы № 508 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрінің 2022 жылғы 8 

маусымдағы № 481 бұйрығы 

0 0 

170 Шарбақты аудандық мәслихатының 

2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 

146/48 «Шарбақты ауданы Галкин 

ауылдық округінің аумағында бөлек 

жергілікті қоғамдастық жиындарын 

өткізудің Қағидаларын және 

жергілікті қоғамдастық жиынына 

қатысу үшін ауыл тұрғындары 

6 0 



өкілдерінің санын бекіту туралы» 

шешіміне өзгерістер енгізу туралы 

Павлодар облысы Шарбақты 

аудандық мәслихатының 2022 

жылғы 23 маусымдағы № 104/29 

шешімі 

171 Ішкі нарыққа реттеушілік әсер ету 

үшін азық-түлік астығын өткізу 

кезінде агроөнеркәсіптік кешен 

саласындағы ұлттық компанияның 

шеккен шығыстарын өтеуді 

субсидиялау қағидаларын бекіту 

туралы 

Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрінің 2022 

жылғы 21 маусымдағы № 199 

бұйрығы 

0 0 

172 Ағаш материалдарының жекелеген 

түрлерін әкетуді реттеудің кейбір 

мәселелері туралы 

Қазақстан Республикасы Индустрия 

және инфрақұрылымдық даму 

министрінің 2022 жылғы 7 

маусымдағы № 322 бұйрығы 

0 0 

173 Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің кейбір бұйрықтарына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы 

Қазақстан Республикасы Премьер-

Министрінің орынбасары - Қаржы 

министрінің 2022 жылғы 24 

маусымдағы № 622 бұйрығы 

0 0 

174 Жетісай ауданы бойынша 

коммуналдық көрсетілетін 

қызметтерді ұсыну Қағидаларын 

бекіту туралы 

Түркістан облысы Жетісай ауданы 

әкiмдiгiнiң 2022 жылғы 15 

маусымдағы № 447 қаулысы 

3 0 

175 "Мемлекеттік кәсіпорындар, 

акцияларының (жарғылық 

капиталға қатысу үлестерiнiң) елу 

пайызынан астамы мемлекетке 

тиесілі заңды тұлғалар және 

олармен үлестес тұлғалар жүзеге 

0 0 



асыратын кызмет турлершщ 
Ti36eciH беюту туралы" Казахстан 
Республикасы Уюметшщ 2015 
жылгы 28 желто к;сандагы № 1095 
к;аулысына тольщтыру енпзу 
туралы 
К,азак;стан Республикасы 
Уюметшщ 2022 жылгы 23 
маусымдагы № 419 кдулысы 

176 «К,азак;стан Республикасы 
мемлекегпк KipicTep органдарыньщ 
кодтарын бек!ту туралы» Кдзакстан 
Республикасы Кдржы министршщ 
2018 жылгы 12 акпандагы № 159 
буйрыгына езгер1стер мен 
тольщтырулар енпзу туралы 
К^азакстан Республикасы Премьер-
Министршщ орынбасары - К,аржы 
министршщ 2022 жылгы 27 
маусымдагы № 630 буйрыгы 

0 0 

Жиын 
ы 

176 414 157 
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