
 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы 

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 

өнеркәсібі министрінің м.а. 2020 жылғы 31 қаңтардағы № 39/НҚ бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 5 ақпанда № 

19982 болып тіркелді. 

       "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі 

Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 2-1) тармақшасына сәйкес 

БҰЙЫРАМЫН: 

       1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін 

бекітілсін. 

      2. Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 

өнеркәсібі министрлігінің Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді комитетіне: 

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 

мемлекеттік тіркеуді; 

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар 

және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің интернет-ресурсында 

орналастыруды; 

       3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы 

тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы 

туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар 

және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды 

қамтамасыз етсін. 

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 

Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 

вице-министріне жүктелсін. 

      4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 
      Қазақстан Республикасының  

Цифрлық даму, инновациялар және  

аэроғарыш өнеркәсібі министрінің м.а. 

А. Батырқожа 

  

Қазақстан Республикасының 

Цифрлық даму, инновациялар 

және аэроғарыш өнеркәсібі  

министрінің 

міндетін атқарушының 

2020 жылғы 31 қаңтардағы  

№ 39/НҚ бұйрығымен  

бекітілген 



 Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімі 

       Ескерту. Тізілім жаңа редакцияда - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және 

аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 17.10.2020 № 390/НҚ (қолданысқа енгізілу 

тәртібін 4 т. қараңыз) бұйрығымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Цифрлық даму, 

инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 15.04.2021 № 129/НҚ 

(алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 30.06.2021 

№ 229/НҚ (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) 

бұйрықтарымен. 

Р/с 

№ 

Мемл

екетті

к 

көрсет

ілетін 

қызме

ттің 

коды 

Мемлекетті

к 

көрсетілеті

н қызметтің 

атауы 

Көрсе

тілеті

н 

қызме

тті 

алуш

ы 

турал

ы 

мәлім

етті 

(жеке 

және 

(неме

се) 

заңды 

тұлға) 

Мемле

кеттік 

қызмет

тер 

көрсет

у 

тәртібі

н 

айқынд

айтын 

заңға 

тәуелді 

нормат

ивтік 

құқықт

ық 

актіні 

әзірлей

тін 

орталы

қ 

мемлек

еттік 

органн

ың 

атауы 

Көрсетілетін 

қызметті 

берушінің 

атауы 

Өтініштер 

қабылдауд

ы және 

мемлекетті

к қызмет 

көрсету 

нәтижелері

н беруді 

жүзеге 

асыратын 

ұйымдарды

ң атаулары 

және 

(немесе) 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

және ұялы 

байланыс 

абоненттік 

құрылғысы

н көрсету 

Ақыл

ы не 

тегін 

болуы

н 

Мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

нысанын 

(электрондық 

(толық немесе 

ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде/ 

проактивті/ 

"бір өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілетін) 

Пило

ттық 

режи

мнің 

болу

ы 

турал

ы 

мәлі

метте

р 

Мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

тәртібін 

айқындайтын 

заңға тәуелді 

нормативтік 

құқықтық 

актінің атауы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

001. Құжаттандыру 

00101. Жеке басты куәландыратын құжаттарды/анықтамаларды және мәртебе алу 

1. 
00101

001 

Қазақстан 

Республика

сының 

азаматтары

на 

паспорттар, 

жеке 

куәліктер 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, аумақтық 

полиция 

органдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ың халқын 

құжаттандыру 

және тіркеу 

мәселелері 

бойынша 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 



бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 30 

наурыздағы № 

267 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20192 болып 

тіркелді. 

2. 
00101

002 

Әскерге 

шақырылға

ндарға 

шақыру 

учаскелерін

е тіркеу 

туралы 

куәліктер 

және 

куәліктерді

ң 

телнұсқала

рын беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

Қорған

ысмині 

Қорғанысмині

нің жергілікті 

әскери басқару 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

 "Әскери 

міндеттілер 

мен әскерге 

шақырылушыл

арды әскери 

есепке алу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қорғаныс 

министрінің 

2017 жылғы 24 

қаңтардағы № 

28 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

14881 болып 

тіркелді. 

3. 
00101

003 

Запастағы 

офицерлерг

е, 

сержанттар

ға, 

сарбаздарға 

әскери 

билеттер 

(әскери 

билеттердің 

орнына 

уақытша 

куәліктер) 

Жеке 

тұлғал

ар 

Қорған

ысмині 

Қорғанысмині

нің жергілікті 

әскери басқару 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

 "Әскери 

міндеттілер 

мен әскерге 

шақырылушыл

арды әскери 

есепке алу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қорғаныс 

министрінің 

2017 жылғы 24 



немесе 

олардың 

телнұсқала

рын беру 

қаңтардағы № 

28 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

14881 болып 

тіркелді. 

4. 
00101

004 

Ұлы Отан 

соғысының 

ардагерлері

не 

куәліктер 

беруге 

Жеке 

тұлғал

ар 

Қорған

ысмині 

Қорғанысмині

нің жергілікті 

әскери басқару 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

 "Ұлы Отан 

соғысына 

қатысушының 

куәлігін беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қорғаныс 

министрінің 

2019 жылғы 9 

шілдедегі № 

526 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде№ 

19008 болып 

тіркелді. 

5. 
00101

005 

Соттылықт

ың болуы 

не болмауы 

туралы 

анықтама 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

БП 

БП ҚСАЕК, 

БП ҚСАЕК 

аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз 

түрінде/"бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілетін 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасы 

Бас 

прокуратурасы

ның Құқықтық 

статистика 

және арнайы 

есепке алу 

жөніндегі 

комитеті және 

оның аумақтық 

органдарымен 

көрсетілетін 

мемлекеттік 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Бас 

Прокурорының 



2020 жылғы 18 

мамырдағы № 

64 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20674 болып 

тіркелді 

6. 
00101

006 

Құжаттард

ы қабылдау 

және 

оларды 

Қазақстан 

Республика

сының шет 

елдерде 

жүрген 

азаматтары

на 

паспорттар 

жасауға 

жіберу 

Жеке 

тұлғал

ар 

СІМ 

Қазақстан 

Республикасы

ның шетелдегі 

мекемелері, 

ІІМ 

Қазақстан 

Республика

сының 

шетелдегі 

мекемелері 

Ақыл

ы/тегі

н 

Қағаз түрінде 
 

 

 "Құжаттарды 

қабылдау және 

оларды 

Қазақстан 

Республикасын

ың шет 

елдерде 

жүрген 

азаматтарына 

паспорттар 

жасауға жіберу 

және олардың 

паспорттарына 

қажетті 

жазбалар 

енгізу" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы 

Қазақстан 

Республикасы 

Сыртқы істер 

министрінің 

2020 жылғы 12 

мамырдағы № 

11-1-4/149 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде№ 

20627 болып 

тіркелді 

7. 
00101

007 

Жеңілдікте

рі бар (Ұлы 

Отан 

соғысының, 

басқа 

Жеке 

тұлғал

ар 

Қорған

ысмині 

Қорғанысмині

нің жергілікті 

әскери басқару 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасы 

Қорғаныс 

министрлігінің 

мемлекеттік 



мемлекетте

рдің 

аумағындағ

ы ұрыс 

қимылдары

ның 

ардагерлері

не, 

Чернобыль 

атом электр 

станциясын

дағы апат 

салдарын 

жоюшылар

ға) 

тұлғаларға 

анықтамала

р беруге 

көрсетілетін 

қызметтер 

стандарттарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қорғаныс 

министрінің 

2017 жылғы 14 

наурыздағы № 

113 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде 

15393 болып 

тіркелді. 

8. 
00101

08 

Әскери 

қызмет 

өткеруді 

растау 

туралы 

мәліметтер

ді беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

Қорған

ысмині 

Қорғанысмині

нің жергілікті 

әскери басқару 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Әскери 

міндеттілер 

мен әскерге 

шақырылушыл

арды әскери 

есепке алу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қорғаныс 

министрінің 

2017 жылғы 24 

қаңтардағы № 

28 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

14881 болып 

тіркелген. 

9. 
00101

09 

Қазақстан 

Республика

сынан тыс 

жерлерге 

тұрақты 

тұру үшін 

шығатын 

азаматтарға 

анықтамала

р беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

Қорған

ысмині 

Қорғанысмині

нің жергілікті 

әскери басқару 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

 "Әскери 

міндеттілер 

мен әскерге 

шақырылушыл

арды әскери 

есепке алу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 



Қорғаныс 

министрінің 

2017 жылғы 24 

қаңтардағы № 

28 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

14881 болып 

тіркелген. 

10. 
00101

010 

Шекара 

маңындағы 

аумақтың 

елді 

мекенінде 

тұрақты 

тұратын 

жері 

бойынша 

тіркелуін 

растайтын 

мәліметтер

ді беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ың халқын 

құжаттандыру 

және тіркеу 

мәселелері 

бойынша 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 30 

наурыздағы № 

267 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20192 болып 

тіркелді. 

11. 
00101

011 

Азаматтард

ы әскери-

техникалық 

және басқа 

да әскери 

мамандықт

ар бойынша 

даярлау 

Жеке 

тұлғал

ар 

Қорған

ысмині 

Қорғанысмині

нің жергілікті 

әскери басқару 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасы 

Қорғаныс 

министрлігінің 

мамандандыры

лған 

ұйымдарында 

әскери-

техникалық 

және өзге де 

мамандықтар 

бойынша 



әскерге 

шақырылушыл

арды, әскери 

міндеттілерді 

жинау, оларды 

жіберу және 

өтеусіз және 

өтеулі 

негіздерде 

оқыту, оқу-

тәрбие 

процесін 

ұйымдастыру 

қағидаларын, 

сондай-ақ оқу 

мерзімдерін 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қорғаныс 

министрінің 

2017 жылғы 17 

шілдедегі № 

357 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

15517 болып 

тіркелді. 

00102. Кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес құқықтарды қамтамасыз ететін құжаттарды алу 

12. 
00102

001 

Жүргізуші 

куәліктерін 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

 "Көлік 

құралының 

сәйкестендіру 

нөмірі 

бойынша көлік 

құралдарының 

жекелеген 

түрлерін 

мемлекеттік 

тіркеу және 

есепке алу, 

Механикалық 

көлік 

құралдарын 

жүргізушілерді 

даярлау, 

Емтихандар 

қабылдау және 

жүргізуші 



куәліктерін 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2014 жылғы 2 

желтоқсандағы 

№ 862 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10056 тіркелді. 

13. 
00102

002 

Тракторлар

ды және 

олардың 

базасында 

жасалған 

өздігінен 

жүретін 

шассилер 

мен 

механизмде

рді, 

өздігінен 

жүретін 

ауыл 

шаруашыл

ығы, 

мелиоратив

тік және 

жол-

құрылыс 

машиналар

ы мен 

механизмде

рін, сондай-

ақ жүріп 

өту 

мүмкіндігі 

жоғары 

арнайы 

машиналар

ды жүргізу 

құқығына 

куәліктер 

Жеке 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

 

"Тракторларды 

және олардың 

базасында 

жасалған 

өздігінен 

жүретін 

шассилер мен 

механизмдерді, 

өздігінен 

жүретін 

ауылшаруашы

лық, 

мелиорациялы

қ және жол-

құрылыс 

машиналарын, 

сондай-ақ 

жүріп өту 

мүмкіндігі 

жоғары арнайы 

машиналарды 

басқару 

құқығына 

емтихандар 

қабылдау және 

куәліктер беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 



беру министрінің 

2015 жылғы 30 

наурыздағы № 

4-3/270 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11711 болып 

тіркелді. 

14. 
00102

003 

Өздігінен 

жүретін 

шағын 

көлемді 

кемелерді 

жүргізу 

құқығына 

куәліктер 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) қағаз 

түрінде 

 

 

"Кеме 

жүргізушілерін 

шағын көлемді 

кемені басқару 

құқығына 

аттестаттау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 

2015 жылғы 17 

сәуірдегі 

 № 457 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11528 тіркелді. 

15. 
00102

004 

Кемелердің 

командалы

қ 

құрамының 

адамдарына 

диплом 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ Көлік 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

 "Біліктілік 

комиссиялары 

туралы 

ережені, 

Қазақстан 

Республикасын

ың 

Мемлекеттік 

кеме 

тізілімінде 

мемлекеттік 

тіркеуге 

жататын 

кемелердің 



командалық 

құрамының 

адамдарына 

диплом беру 

және оларды 

аттестаттау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 27 

наурыздағы № 

355 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11234 тіркелді. 

16. 
00102

005 

Қазақстан 

Республика

сы 

теңізшісіні

ң жеке 

куәлігін 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ИИДМ 
Порттың теңіз 

әкімшілігі 

Порттың 

теңіз 

әкімшілігі 

Ақыл

ы 
Қағаз түрінде 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасы 

теңізшісінің 

жеке 

куәліктерін 

беру" 

мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 3 

сәуірдегі № 

181 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 



20309 болып 

тіркелді 

17. 
00102

006 

Теңізде 

жүзу 

кітапшасын 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ Көлік 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

 "Теңізде жүзу 

кітапшасының 

үлгісін, оны 

ресімдеу және 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 24 

ақпандағы № 

156 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10661 тіркелді. 

002. Жеке тұлғалар мен азаматтарды тіркеу 

00201. Жеке тұлғаларды тіркеу/мәртебесін, тұрғылықты жерін, Т.А.Ә. және басқа деректерін ауыстыру 

18. 
00201

001 

Қазақстан 

Республика

сының 

халқын 

тұрғылықт

ы жері 

бойынша 

тіркеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, аумақтық 

полиция 

органдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) /"бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілетін 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ың халқын 

құжаттандыру 

және тіркеу 

мәселелері 

бойынша 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 30 

наурыздағы № 

267 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 



тізілімінде № 

20192 болып 

тіркелді. 

19. 
00201

002 

Қазақстан 

Республика

сының 

халқын 

тұрғылықт

ы жері 

бойынша 

тіркеу 

есебінен 

шығару 

Жеке 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, аумақтық 

полиция 

органдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/"бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілетін 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ың халқын 

құжаттандыру 

және тіркеу 

мәселелері 

бойынша 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 30 

наурыздағы № 

267 бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасын

ың 

нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20192 болып 

тіркелді. 

20. 
 Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 15.04.2021 № 

129/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

21. 
00201

004 

Атын, 

әкесінің 

атын, тегін 

ауыстыруд

ы тіркеу, 

оның 

ішінде 

азаматтық 

хал актілері 

жазбаларын

а 

өзгерістер, 

толықтыру

лар мен 

түзетулер 

енгізу 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың

, қаладағы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Азаматтық 

хал актілерін 

мемлекеттік 

тіркеуді 

ұйымдастыру, 

азаматтық хал 

актілерінің 

жазбаларына 

өзгерістер 

енгізу, 

қалпына 

келтіру, күшін 

жою 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 



аудандарды

ң, аудандық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

кенттердің, 

ауылдарды

ң, ауылдық 

округтердің 

әкімдері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2015 жылғы 25 

ақпандағы № 

112 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10764 тіркелді. 

22. 
00201

005 

Қайтыс 

болуды 

тіркеу, 

оның 

ішінде 

азаматтық 

хал актілері 

жазбаларын

а 

өзгерістер, 

толықтыру

лар мен 

түзетулер 

енгізу 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың

, қаладағы 

аудандарды

ң, аудандық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

кенттердің, 

ауылдарды

ң, ауылдық 

округтердің 

әкімдері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы/тегі

н 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Азаматтық 

хал актілерін 

мемлекеттік 

тіркеуді 

ұйымдастыру, 

азаматтық хал 

актілерінің 

жазбаларына 

өзгерістер 

енгізу, 

қалпына 

келтіру, күшін 

жою 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2015 жылғы 25 

ақпандағы № 

112 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10764 тіркелді. 

23. 
00201

006 

Азаматтық 

хал 

актілерінің 

жазбаларын 

қалпына 

келтіру 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

Ақыл

ы/тегі

н 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Азаматтық 

хал актілерін 

мемлекеттік 

тіркеуді 

ұйымдастыру, 

азаматтық хал 



облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың

, қаладағы 

аудандарды

ң, аудандық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

кенттердің, 

ауылдарды

ң, ауылдық 

округтердің 

әкімдері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

актілерінің 

жазбаларына 

өзгерістер 

енгізу, 

қалпына 

келтіру, күшін 

жою 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2015 жылғы 25 

ақпандағы № 

112 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10764 тіркелді. 

24. 
00201

007 

Азаматтық 

хал 

актілерін 

тіркеу 

туралы 

қайталама 

куәліктер 

немесе 

анықтамала

р беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы/ 

тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Азаматтық 

хал актілерін 

мемлекеттік 

тіркеуді 

ұйымдастыру, 

азаматтық хал 

актілерінің 

жазбаларына 

өзгерістер 

енгізу, 

қалпына 

келтіру, күшін 

жою 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2015 жылғы 25 

ақпандағы № 

112 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 



тізілімінде № 

10764 тіркелді. 

25. 
00201

008 

Миссионер

лік 

қызметті 

жүзеге 

асыратын 

тұлғаларды 

тіркеуді 

және қайта 

тіркеуді 

жүргізу 

Жеке 

тұлғал

ар 

АҚДМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Діни қызмет 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ақпарат және 

қоғамдық даму 

министрінің 

2020 жылғы 31 

наурыздағы № 

97 бұйрығы 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20256 болып 

тіркелді 

26. 
00201

009 

Жеке 

практикаме

н 

айналысаты

н адамды 

тіркеу есебі 

Жеке 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Аудандар, 

қалалар және 

қалалардағы 

аудандар 

бойынша, 

арнайы 

экономикалық 

аймақтардың 

аумақтарында 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, аудандар, 

қалалар 

және 

қалалардағ

ы аудандар 

бойынша, 

арнайы 

экономикал

ық 

аймақтарды

ң 

аумақтарын

дағы 

Қаржымині

нің 

Мемлекетті

к кірістер 

комитетінің 

аумақтық 

органдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

Министрінің 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 



порталы тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

27. 
00201

010 

Қазақстан 

Республика

сынан тыс 

жерлерге 

тұрақты 

тұру үшін 

шығуға 

арналған 

құжаттарды 

ресімдеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ан тыс 

жерлерге 

тұрақты тұру 

үшін шығуға 

арналған 

құжаттарды 

ресімдеу 

бойынша 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

 2020 жылғы 

27 наурыздағы 

№ 259 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20207 болып 

тіркелді 

28. 
00201

011 

Қандас 

мәртебесін 

беру немесе 

ұзарту 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

Облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың ЖАО, 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Қазақстан 

Республика

сының шет 

елдердегі 

мекемелері 

Тегін 

Қағаз түрінде, 

/ "бір өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

"Оралман 

мәртебесін 

беру немесе 

ұзарту 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 

 Қазақстан 

Республикасы 

Еңбек және 

халықты 

әлеуметтік 

қорғау 

министрінің 

2013 жылғы 22 

шілдедегі № 



329-ө-м 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

8624 болып 

тіркелген. 

29. 
00201

012 

Әскери 

міндеттілер 

мен әскерге 

шақырылу

шыларды 

әскери 

есепке қою 

және одан 

шығару 

Жеке 

тұлғал

ар 

Қорған

ысмині 

Қорғанысмині

нің жергілікті 

әскери басқару 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Әскери 

міндеттілер 

мен әскерге 

шақырылушыл

арды әскери 

есепке алу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қорғаныс 

министрінің 

2017 жылғы 24 

қаңтардағы № 

28 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

14881 болып 

тіркелді. 

30. 
00201

013 

Азаматтық 

хал актілері 

жазбаларын 

жою 

Жеке 

тұлғал

ар 

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың

, қаладағы 

аудандарды

ң, аудандық 

маңызы бар 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Азаматтық 

хал актілерін 

мемлекеттік 

тіркеуді 

ұйымдастыру, 

азаматтық хал 

актілерінің 

жазбаларына 

өзгерістер 

енгізу, 

қалпына 

келтіру, күшін 

жою 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 



қалалардың 

ЖАО, 

кенттердің, 

ауылдарды

ң, ауылдық 

округтердің 

әкімдері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

2015 жылғы 25 

ақпандағы № 

112 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10764 тіркелді. 

31. 
00201

014 

Әскери 

қызметке 

шақыруды 

кейiнге 

қалдыру 

Жеке 

тұлғал

ар 

Қорған

ысмині 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Әскерге 

шақыруды 

кейінге 

қалдыру" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

және 

"Азаматтарды 

әскери 

қызметке 

шақырудан 

босату" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 

 Қазақстан 

Республикасы 

Қорғаныс 

министрінің 

2020 жылғы 5 

қарашадағы № 

605 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21613 болып 

тіркелген. 

32. 
00201

015 

Азаматтард

ы әскери 

қызметке 

шақырудан 

Жеке 

тұлғал

ар 

Қорған

ысмині 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Әскерге 

шақыруды 

кейінге 

қалдыру" 



босату қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

порталы мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

және 

"Азаматтарды 

әскери 

қызметке 

шақырудан 

босату" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 

 Қазақстан 

Республикасы 

Қорғаныс 

министрінің 

2020 жылғы 5 

қарашадағы № 

605 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21613 болып 

тіркелген. 

00202. Шетелде болу 

33. 
00202

001 

Қазақстан 

Республика

сының 

шетелдегі 

мекемелері

нің 

Қазақстан 

Республика

сының 

азаматтығы

нан шығу 

жөніндегі 

құжаттарды 

ресімдеуі 

Жеке 

тұлғал

ар 

СІМ 

Қазақстан 

Республикасы

ның шетелдегі 

мекемелері 

Қазақстан 

Республика

сының 

шетелдегі 

мекемелері 

Ақыл

ы 
Қағаз түрінде 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ың 

азаматтығы, 

Қазақстан 

Республикасын

ың 

азаматтығын 

жоғалту мен 

одан айыру 

және 

Қазақстан 

Республикасын

ың 

азаматтығына 

жататындығын 

айқындау 

мәселелері 

бойынша 



өтініштерді 

Қазақстан 

Республикасын

ың шет 

елдердегі 

мекемелерінің 

қабылдау, 

ресімдеу және 

қарау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Сыртқы істер 

министрінің 

2017 жылғы 15 

қыркүйектегі 

№ 11-1-2/420 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

15884 болып 

тіркелді. 

34. 
00202

002 

Қазақстан 

Республика

сынан тыс 

жерге 

уақытша 

жұмыстарм

ен кеткен 

және сол 

жерде 

тұрғылықт

ы тұруға 

ниет 

білдірген 

Қазақстан 

Республика

сы 

азаматтары

ның 

құжаттарын 

қабылдау 

және 

жолдау 

Жеке 

тұлға 
СІМ 

Қазақстан 

Республикасы

ның шетелдегі 

мекемелері, 

ІІМ 

Қазақстан 

Республика

сының 

шетелдегі 

мекемелері 

Ақыл

ы 
Қағаз түрінде 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ан тыс жерге 

уақытша 

жұмыстармен 

шыққан және 

онда тұрақты 

тұру үшін 

қалуға тілек 

білдірген 

Қазақстан 

Республикасы 

азаматтарының 

құжаттарын 

қабылдау және 

жолдау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Сыртқы істер 

министрінің 

2018 жылғы 4 

қаңтардағы № 

11-1-4/1 



бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

16354 болып 

тіркелді. 

35. 
00202

003 

Шетелде 

баланың 

тууын 

мемлекетті

к тіркеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

СІМ 

Қазақстан 

Республика 

сының 

шетелдегі 

мекемелері 

Қазақстан 

Республика 

сының 

шетелдегі 

мекемелері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы/те 

гін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Шетелде 

азаматтық хал 

актілерін 

мемлекеттік 

тіркеу 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Сыртқы істер 

министрінің 

2020 жылғы 12 

маусымдағы № 

11-1-4/192 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20857 болып 

тіркелді 

36. 
00202

004 

Шетелде 

неке қиюды 

(ерлі-

зайыпты 

болуды) 

мемлекетті

к тіркеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

СІМ 

Қазақстан 

Республика 

сының 

шетелдегі 

мекемелері 

Қазақстан 

Республика 

сының 

шетелдегі 

мекемелері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Шетелде 

азаматтық хал 

актілерін 

мемлекеттік 

тіркеу 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Сыртқы істер 

министрінің 

2020 жылғы 12 



маусымдағы № 

11-1-4/192 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20857 болып 

тіркелді 

37. 
00202

005 

Шетелде 

некені 

(ерлі-

зайыптылы

қты) 

бұзуды 

мемлекетті

к тіркеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

СІМ 

Қазақстан 

Республика 

сының 

шетелдегі 

мекемелері 

Қазақстан 

Республика 

сының 

шетелдегі 

мекемелері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Шетелде 

азаматтық хал 

актілерін 

мемлекеттік 

тіркеу 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Сыртқы істер 

министрінің 

2020 жылғы 12 

маусымдағы № 

11-1-4/192 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20857 болып 

тіркелді 

38. 
00202

006 

Шетелде 

атын, 

әкесінің 

атын, тегін 

ауыстыруд

ы 

мемлекетті

к тіркеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

СІМ 

Қазақстан 

Республика 

сының 

шетелдегі 

мекемелері 

Қазақстан 

Республика

сының 

шетелдегі 

мекемелері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Шетелде 

азаматтық хал 

актілерін 

мемлекеттік 

тіркеу 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Сыртқы істер 



министрінің 

2020 жылғы 12 

маусымдағы № 

11-1-4/192 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20857 болып 

тіркелді 

39. 
00202

007 

Шетелде 

қайтыс 

болуды 

мемлекетті

к тіркеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

СІМ 

Қазақстан 

Республика 

сының 

шетелдегі 

мекемелері 

Қазақстан 

Республика 

сының 

шетелдегі 

мекемелері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Шетелде 

азаматтық хал 

актілерін 

мемлекеттік 

тіркеу 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Сыртқы істер 

министрінің 

2020 жылғы 12 

маусымдағы № 

11-1-4/192 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20857 болып 

тіркелді 

40. 
00202

008 

Қазақстан 

Республика

сынан тыс 

жерде 

тұрақты 

және 

уақытша 

тұратын 

Қазақстан 

Республика

сы 

азаматтары

Жеке 

тұлғал

ар 

СІМ 

Қазақстан 

Республикасы

ның шетелдегі 

мекемелері 

Қазақстан 

Республика

сының 

шетелдегі 

мекемелері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ан тыс жерде 

тұрақты және 

уақытша 

тұратын 

Қазақстан 

Республикасы 

азаматтарының 

есебін жүргізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 



н есепке 

қою 

Қазақстан 

Республикасы 

Сыртқы істер 

министрінің 

м.а. 2016 

жылғы 14 

маусымдағы № 

11-1-2/263 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

14093 болып 

тіркелді. 

41. 
00202

009 

Қазақстан 

Республика

сынан тыс 

жерде 

тұрақты 

және 

уақытша 

тұратын 

Қазақстан 

Республика

сы 

азаматтары

н есептен 

алу 

Жеке 

тұлғал

ар 

СІМ 

Қазақстан 

Республикасы

ның шетелдегі 

мекемелері, 

СІМ 

Қазақстан 

Республика

сының 

шетелдегі 

мекемелері, 

СІМ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ан тыс жерде 

тұрақты және 

уақытша 

тұратын 

Қазақстан 

Республикасы 

азаматтарының 

есебін жүргізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Сыртқы істер 

министрінің 

м.а. 2016 

жылғы 14 

маусымдағы № 

11-1-2/263 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

14093 болып 

тіркелді. 

42. 
00202

012 

Жетім 

балаларды, 

ата-

аналарыны

ң 

қамқорлығ

Жеке 

тұлғал

ар 

СІМ 

Қазақстан 

Республикасы

ның шетелдегі 

мекемелері 

Қазақстан 

Республика

сының 

шетелдегі 

мекемелері 

Ақыл

ы 
Қағаз түрінде 

 

 

 "Жетім 

балаларды, 

ата-

аналарының 

қамқорлығынс

ыз қалған 



ынсыз 

қалған 

балаларды 

асырап 

алуға тілек 

білдірген, 

Қазақстан 

Республика

сының 

азаматтары 

болып 

табылатын, 

Қазақстан 

Республика

сынан тыс 

жерде 

тұрақты 

тұратын 

адамдарды, 

шетелдiкте

рдi есепке 

алу 

балаларды 

асырап алуға 

тілек білдірген, 

Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтары 

болып 

табылатын, 

Қазақстан 

Республикасын

ан тыс жерде 

тұрақты 

тұратын 

адамдарды, 

шетелдiктердi 

есепке алу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Сыртқы істер 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2016 жылғы 14 

маусымдағы № 

11-1-2/262 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

13958 болып 

тіркелген. 

00203. Қазақстан Республикасына келу 

43. 
 Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 15.04.2021 № 

129/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

44. 
00203

002 

Шетелдікте

рге және 

азаматтығы 

жоқ 

адамдарға 

Қазақстан 

Республика

сында 

уақытша 

тұруға 

рұқсат беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, аумақтық 

полиция 

органдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

 

"Шетелдіктерг

е және 

азаматтығы 

жоқ адамдарға 

Қазақстан 

Республикасын

да уақытша 

және тұрақты 

тұруға 

рұқсаттар беру 

қағидаларын 



бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2015 жылғы 4 

желтоқсандағы 

№ 992 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12880 болып 

тіркелді. 

45. 

ЗҚАИ-ның ескертпесі! 

45-тармақ жаңа редакцияда көзделген – ҚР ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрінің 15.04.2021 № 129/НҚ бұйрығымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі). 

00203

003 

Шетелдікте

р мен 

азаматтығы 

жоқ 

адамдарға 

Қазақстан 

Республика

сында 

тұрақты 

тұруға 

рұқсат беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, аумақтық 

полиция 

органдары 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

 

"Шетелдіктерг

е және 

азаматтығы 

жоқ адамдарға 

Қазақстан 

Республикасын

да уақытша 

және тұрақты 

тұруға 

рұқсаттар беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2015 жылғы 4 

желтоқсандағы 

№ 992 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12880 болып 

тіркелді. 

46. 
00203

004 

Азаматтығ

ы жоқ 

Жеке 

тұлғал
ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

Мемлекетті

к 

Ақыл

ы 
Қағаз түрінде 

 

 

 "Азаматтығы 

жоқ адамдарға 



адамдарға 

куәліктер 

және 

Қазақстан 

Республика

сында 

тұрақты 

тұратын 

шетелдікте

рдің 

тұруына 

ыхтиярхат 

беру 

ар органдары корпорация куәліктер және 

Қазақстан 

Республикасын

да тұрақты 

тұратын 

шетелдіктердің 

тұруына 

ықтиярхат 

беру" 

мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

тәртібін 

айқындайтын 

Ережелер 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 30 

наурыздағы № 

266 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20195 болып 

тіркелді 

47. 
00203

005 

Қазақстан 

Республика

сына кіруге 

және 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағы 

арқылы 

транзиттік 

өтуге 

визалар 

беру, 

олардың 

мерзімін 

ұзарту 

Жеке 

тұлғал

ар 

СІМ 

СІМ, 

Қазақстан 

Республикасы

ның шетелдегі 

мекемелері 

СІМ, 

Қазақстан 

Республика

сының 

шетелдегі 

мекемелері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы/тегі

н 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

 "Шетелдіктер 

мен 

азаматтығы 

жоқ 

адамдардың 

Қазақстан 

Республикасын

а келуіне 

шақыруларын 

ресімдеу, 

шақыруларын 

келісу, 

Қазақстан 

Республикасын

ың визаларын 

беру, күшін 

жою, қалпына 

келтіру, 

сондай-ақ 

олардың 

қолданылу 



мерзімдерін 

ұзарту және 

қысқарту 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Сыртқы 

министрінің 

м.а. 2016 

жылғы 24 

қарашадағы № 

11-1-2/555 

және 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2016 жылғы 28 

қарашадағы № 

1100 бірлескен 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

14531 болып 

тіркелді 

48. 
00203

006 

Еңбекші 

көшіп 

келушіге 

рұқсаттар 

беру және 

ұзарту 

Жеке 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

 "Еңбекші 

көшіп 

келушіге 

рұқсатты беру, 

ұзарту және 

кері қайтарып 

алу, сондай-ақ 

еңбекші көшіп 

келушілерді 

дакто-, фото 

есепке алуды 

қалыптастыру 

және жүргізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2014 жылғы 8 

ақпандағы № 

76 бұйрығы. 



Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

9200 тіркелді. 

49. 
00203

007 

Қазақстан 

Республика

сының 

бейрезиден

ті болып 

табылатын 

және 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағында 

инвестиция

лық 

қызметті 

жүзеге 

асыратын 

тұлғалар 

үшін 

инвесторлы

қ визаны 

алуға 

өтінішхат 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

СІМ 

СІМ 

Инвестицияла

р комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ың 

бейрезиденті 

болып 

табылатын 

және 

Қазақстан 

Республикасын

ың аумағында 

инвестициялық 

қызметті 

жүзеге 

асыратын 

тұлғалар үшін 

инвесторлық 

виза алуға 

өтінішхатты 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2015 жылғы 29 

желтоқсандағы 

№ 1265 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

13039 болып 

тіркелді. 

50. 
00203

008 

Қазақстан 

Республика

сының 

визаларын 

беру 

бойынша 

қабылдауш

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, аумақтық 

полиция 

органдары, 

"электронд

Ақыл

ы/тегі

н 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Шетелдіктер 

мен 

азаматтығы 

жоқ 

адамдардың 

Қазақстан 

Республикасын



ы 

тұлғаларды

ң 

шақырулар

ын 

қабылдау 

және келісу 

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

а келуіне 

шақыруларын 

ресімдеу, 

шақыруларын 

келісу, 

Қазақстан 

Республикасын

ың визаларын 

беру, күшін 

жою, қалпына 

келтіру, 

сондай-ақ 

олардың 

қолданылу 

мерзімдерін 

ұзарту және 

қысқарту 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Сыртқы 

министрінің 

м.а. 2016 

жылғы 24 

қарашадағы № 

11-1-2/555 

және 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2016 жылғы 28 

қарашадағы № 

1100 бірлескен 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

14531 болып 

тіркелді 

51. 
00203

009 

Қайтып 

оралуға 

куәлікті 

ресімдеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

СІМ 

Қазақстан 

Республикасы

ның шетелдегі 

мекемелері 

Қазақстан 

Республика

сының 

шетелдегі 

мекемелері 

Ақыл

ы 
Қағаз түрінде 

 

 

 "Қайтып 

оралуға 

арналған 

куәлікті 

ресімдеу" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 



бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Сыртқы істер 

министрінің 

2020 жылғы 14 

мамырдағы № 

11-1-4/155 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20642 болып 

тіркелді 

52. 

ЗҚАИ-ның ескертпесі! 

52-тармақ жаңа редакцияда көзделген – ҚР ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрінің 15.04.2021 № 129/НҚ бұйрығымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі). 

00203

010 

Жол жүру 

құжатын 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

 "Жол жүру 

құжаттарын 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2015 жылғы 24 

сәуірдегі № 

391 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11202 тіркелді. 

53. 
00203

011 

Қазақстан 

Республика

сында 

уақытша 

болатын 

шетелдікте

рге және 

азаматтығы 

жоқ 

адамдарға 

жеке 

сәйкестенді

Жеке 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

да уақытша 

болатын 

шетелдіктерге 

жеке 

сәйкестендіру 

нөмірлерін 

қалыптастыру" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 



ру нөмірін 

қалыптасты

ру 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 27 

наурыздағы № 

258 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20201 болып 

тіркелді. 

003. Жеке және заңды тұлғаларды тіркеу 

00301. Жеке және заңды тұлғаларды тіркеу саласындағы өзге де да мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

54. 
00301

001 

Салық 

төлеушілер

ді тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Аудандар, 

қалалар және 

қалалардағы 

аудандар 

бойынша, 

арнайы 

экономикалық 

аймақтардың 

аумақтарында 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, аудандар, 

қалалар 

және 

қалалардағ

ы аудандар 

бойынша, 

арнайы 

экономикал

ық 

аймақтарды

ң 

аумақтарын

дағы 

Қаржымині 

Мемлекетті

к кірістер 

комитетінің 

аумақтық 

органдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

ҚР Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

Министрінің 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

55. 
00301

002 

Мерзімді 

баспасөз 

басылымда

рын, 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

АҚДМ 

АҚДМ 

Ақпарат 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Ақпарат 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 



ақпараттық 

агенттіктер

ді және 

желілік 

басылымда

рды есепке 

қою немесе 

қайта 

есепке алу 

ар порталы көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ақпарат және 

қоғамдық даму 

министрінің 

2020 жылғы 2 

сәуірдегі № 

101 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20296 болып 

тіркелді 

56. 
00301

003 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағында 

таратылаты

н шетелдік 

мерзімді 

баспасөз 

басылымда

рын есепке 

қою, қайта 

есепке қою 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АҚДМ 

АҚДМ 

Ақпарат 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Ақпарат 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ақпарат және 

қоғамдық даму 

министрінің 

2020 жылғы 2 

сәуірдегі № 

101 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20296 болып 

тіркелді 

57. 
00301

004 

Қазақстан 

Республика

сы 

аумағындағ

ы шетелдік 

діни 

бірлестікте

рдің 

қызметін, 

шетелдік 

Заңды 

тұлғал

ар 

АҚДМ 
АҚДМ Дін 

істері комитеті 

Мемлекетті

к 

корпорация

, АҚДМ 

Дін істері 

комитеті 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

 "Діни қызмет 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ақпарат және 



діни 

орталықтар

дың 

Қазақстан 

Республика

сындағы 

діни 

бірлестікте

рінің 

басшылары

н 

тағайындау

ын келісу 

қоғамдық даму 

министрінің 

2020 жылғы 31 

наурыздағы № 

97 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20256 болып 

тіркелді 

58. 
00301

005 

Қосылған 

құн 

салығын 

төлеушілер

ді тіркеу 

есебі 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Аудандар, 

қалалар және 

қалалардағы 

аудандар 

бойынша, 

арнайы 

экономикалық 

аймақтардың 

аумақтарында 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

Аудандар, 

қалалар 

және 

қалалардағ

ы аудандар 

бойынша, 

арнайы 

экономикал

ық 

аймақтарды

ң 

аумақтарын

да 

Қаржымині

нің 

Мемлекетті

к кірістер 

комитетінің 

аумақтық 

органдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде/ 

"бір өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілетін 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

59. 
00301

007 

Мұнай 

өнімдерінің 

жекелеген 

түрлерін 

өндірушіле

рге 

(импорттау

шыларға), 

сондай-ақ 

акцизделеті

н 

өнімдердің 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

 "Дербес 

сәйкестендіру 

нөмір-

кодтарын беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2015 жылғы 27 

ақпандағы № 



кейбір 

түрлерін, 

авиациялық 

отын мен 

мазут 

өндірушіле

р мен 

импорттау

шылардың 

тауарларын

а дербес 

сәйкестенді

ру нөмірін 

(ДСН-код) 

беру 

137 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10584 болып 

тіркелді 

"Темекі 

өнімдеріне 

арналған 

дербес 

сәйкестендіру 

нөмірлерін-

кодтарын беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2017 жылғы 15 

ақпандағы № 

102 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

14914 болып 

тіркелді. 

"Дербес 

сәйкестендіру 

нөмір-

кодтарын беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2015 жылғы 10 

желтоқсандағы 

№ 646 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 



тізілімінде № 

12615 болып 

тіркелді. 

004. Отбасы және балалар 

00401. Отбасын құру 

60. 
00401

001 

Неке 

қиюды 

(ерлі-

зайыптылы

қты) тіркеу, 

оның 

ішінде 

азаматтық 

хал актілері 

жазбаларын

а 

өзгерістер, 

толықтыру

лар мен 

түзетулер 

енгізу 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың

, қаладағы 

аудандарды

ң, аудандық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

кенттердің, 

ауылдарды

ң, ауылдық 

округтердің 

әкімдері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

 "Азаматтық 

хал актілерін 

мемлекеттік 

тіркеуді 

ұйымдастыру, 

азаматтық хал 

актілерінің 

жазбаларына 

өзгерістер 

енгізу, 

қалпына 

келтіру, күшін 

жою 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2015 жылғы 25 

ақпандағы № 

112 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10764 тіркелді. 

61. 
00401

002 

Некені 

(ерлі-

зайыптылы

қты) 

бұзуды 

тіркеу, 

оның 

ішінде 

азаматтық 

хал актілері 

жазбаларын

а 

өзгерістер, 

толықтыру

лар мен 

түзетулер 

енгізу 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың

, қаладағы 

аудандарды

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

 "Азаматтық 

хал актілерін 

мемлекеттік 

тіркеуді 

ұйымдастыру, 

азаматтық хал 

актілерінің 

жазбаларына 

өзгерістер 

енгізу, 

қалпына 

келтіру, күшін 

жою 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 



ң, аудандық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

кенттердің, 

ауылдарды

ң, ауылдық 

округтердің 

әкімдері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Әділет 

министрінің 

2015 жылғы 25 

ақпандағы № 

112 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10764 тіркелді. 

00402. Бала туу, қамқоршылық және бала тәрбиелеу 

62. 
00402

001 

Бала тууды 

тіркеу, 

оның 

ішінде 

азаматтық 

хал 

актілерінің 

жазбаларын

а 

өзгерістер, 

толықтыру

лар мен 

түзетулер 

енгізу 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың

, қаладағы 

аудандарды

ң, аудандық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

кенттердің, 

ауылдарды

ң, ауылдық 

округтердің 

әкімдері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы, 

ұялы 

байланыст

ың 

абоненттік 

құрылғысы 

Ақыл

ы/тегі

н 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз 

түрінде/проак

тивті/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілетін 

 

 

 "Азаматтық 

хал актілерін 

мемлекеттік 

тіркеуді 

ұйымдастыру, 

азаматтық хал 

актілерінің 

жазбаларына 

өзгерістер 

енгізу, 

қалпына 

келтіру, күшін 

жою 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2015 жылғы 25 

ақпандағы № 

112 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10764 болып 

тіркелген. 



63. 
00402

002 

Қорғаншыл

ық және 

қамқоршыл

ық жөнінде 

анықтамала

р беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Республикалы

қ маңызы бар 

қалалардың 

және 

астананың 

білім 

басқармалары, 

аудандардағы, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардағы 

білім 

бөлімдері 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтынды

рылған) 

 

 

 "Отбасы және 

балалар 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 24 

сәуірдегі № 

158 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20478 болып 

тіркелген. 

64. 
00402

003 

Жетім 

балаға 

(жетім 

балаларға) 

және ата-

анасының 

қамқорлығ

ынсыз 

қалған 

балаға 

(балаларға) 

қамқоршыл

ық немесе 

қорғаншыл

ық белгілеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Республикалы

қ маңызы бар 

қалалардың 

және 

астананың 

білім 

басқармалары, 

аудандардағы, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардағы 

білім 

бөлімдері 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/қағаз 

түрінде/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілетін 

 

 

 "Отбасы және 

балалар 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 24 

сәуірдегі № 

158 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20478 болып 

тіркелген. 

65. 
00402

004 

Кәмелетке 

толмағанда

рдың 

мүлкіне 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Республикалы

қ маңызы бар 

қалалардың 

және 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтынды

рылған) 

 

 

 "Отбасы және 

балалар 

саласында 

мемлекеттік 



иелік ету 

үшін 

анықтамала

р беру 

астананың 

білім 

басқармалары, 

аудандардағы, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардағы 

білім 

бөлімдері 

порталы қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 24 

сәуірдегі № 

158 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20478 болып 

тіркелген. 

66. 
00402

005 

Шетелдікте

рге асырап 

алуға 

берілген 

Қазақстан 

Республика

сының 

азаматтары 

болып 

табылатын 

балаларды 

(қыздарды) 

есепке алу 

Жеке 

тұлғал

ар 

СІМ СІМ СІМ Тегін Қағаз түрінде 
 

 

 "Шетелдіктер 

асырап алған 

Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтары 

болып 

табылатын 

балаларды 

Қазақстан 

Республикасын

ың Сыртқы 

істер 

министрлігінде 

есепке қою 

және 

Қазақстан 

Республикасын

ың шетелдегі 

мекемелерінің 

бақылауды 

жүзеге асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Сыртқы істер 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 3 

сәуірдегі № 11-

1-2/130 

бұйрығы. 



Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11240 тіркелді. 

67. 
00402

006 

Мүмкіндікт

ері 

шектеулі 

балаларды 

психология

лық-

медицинал

ық-

педагогика

лық тексеру 

және оларға 

консультац

иялық 

көмек 

көрсету 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Психологиялы

қ-

медициналық-

педагогикалық 

консультация 

Психология

лық-

медицинал

ық-

педагогика

лық 

консультац

ия, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 

"Психологиял

ық-

педагогикалық 

қолдау 

саласындағы 

жергілікті 

атқарушы 

органдар 

көрсететін 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтерді 

көрсету 

тәртібін бекіту 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 27 

мамырдағы № 

223 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20744 болып 

тіркелді 

68. 
00402

007 

Дамуында 

проблемала

ры бар 

балалар 

мен 

жасөспірім

дерді 

оңалту 

және 

әлеуметтік 

бейімдеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Оңалту 

орталықтары, 

психологиялы

қ-

педагогикалық 

түзеу 

кабинеттері 

Оңалту 

орталықтар

ы, 

психология

лық-

педагогика

лық түзеу 

кабинеттері

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 

"Психологиял

ық-

педагогикалық 

қолдау 

саласындағы 

жергілікті 

атқарушы 

органдар 

көрсететін 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтерді 



порталы көрсету 

тәртібін бекіту 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 27 

мамырдағы № 

223 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20744 болып 

тіркелді 

69. 
00402

008 

Бала 

туғанда 

берілетін 

және бала 

күтімі 

бойынша 

жәрдемақы

ларды 

тағайындау 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Еңбекмині 

Еңбек, 

әлеуметтік 

қорғау және 

көші-қон 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы, 

ұялы 

байланыст

ың 

абоненттік 

құрылғысы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтынды

рылған)/қағаз 

түрінде/проак

тивті/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілетін 

 

 

 "Балалы 

отбасыларға 

берілетін 

мемлекеттік 

жәрдемақылар

ды тағайындау 

және төлеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 5 

мамырдағы № 

319 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11507 болып 

тіркелді. 

70. 
00402

009 

Мүгедек 

баланы 

тәрбиелеп 

отырған 

анаға 

немесе 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Еңбекмині 

Еңбек, 

әлеуметтiк 

қорғау және 

көші-қон 

комитетiнiң 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

Еңбекминін

ің Еңбек, 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтынды

рылған, 

ішінәра 

автоматтынды

 

 

 "Балалы 

отбасыларға 

берілетін 

мемлекеттік 

жәрдемақылар

ды тағайындау 



әкеге, бала 

асырап 

алушыға, 

қорғаншыға 

(қамқоршы

ға) 

жәрдемақы 

тағайындау 

аумақтық 

бөлімшелері 

әлеуметтiк 

қорғау 

және көші-

қон 

комитетiнiң 

аумақтық 

бөлімшелер

і, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы, 

ұялы 

байланыст

ың 

абоненттік 

құрылғысы 

рылған)/қағаз 

түрінде/ 

проактивті/ 

"бір өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілетін 

және төлеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 5 

мамырдағы № 

319 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11507 болып 

тіркелген. 

71. 
00402

010 

Балаға кері 

әсер 

етпейтін 

ата-ана 

құқықтары

нан 

айырылған 

ата-

аналарға 

баламен 

кездесуіне 

рұқсат беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Республикалы

қ маңызы бар 

қалалардың 

және 

астананың 

білім 

басқармалары, 

аудандардағы, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардағы 

білім 

бөлімдері 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

республика

лық 

маңызы бар 

қалалардың 

және 

астананың 

білім 

басқармала

ры, 

аудандарда

ғы, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардағ

ы білім 

бөлімдері 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

 "Отбасы және 

балалар 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 24 

сәуірдегі № 

158 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20478 болып 

тіркелген. 

72. 
00402

011 

"Алтын 

алқа", 

"Күміс 

алқа" 

алқаларыме

н 

наградталға

Жеке 

тұлға 

лар 

Еңбек 

мині 

Еңбекмині 

нің Еңбек, 

әлеуметтік 

қорғау және 

көші-қон 

комитетінің 

аумақтық 

Мемлекетті

к 

корпорация

, ұялы 

байланыст

ың 

абоненттік 

Тегін 

Қағаз 

түрінде/проак

тивті 

 

 

 "Балалы 

отбасыларға 

берілетін 

мемлекеттік 

жәрдемақылар

ды тағайындау 

және төлеу 



н немесе 

бұрын 

"Батыр ана" 

атағын 

алған, І 

және ІІ 

дәрежелі 

"Ана 

даңқы" 

ордендерім

ен 

наградталға

н көп 

балалы 

аналарға 

мемлекетті

к 

жәрдемақы

ны 

тағайындау 

бөлімшелері құрылғысы қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 5 

мамырдағы № 

319 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11507 болып 

тіркелді. 

73. 
00402

012 

Бала 

кезінен 

бірінші 

топтағы 

мүгедектің 

күтіміне 

байланыст

ы 

жәрдемақы 

тағайындау 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Еңбекминінің 

Еңбек, 

әлеуметтiк 

қорғау және 

көші-қон 

комитетiнiң 

аумақтық 

бөлімшелері 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Еңбекмині 

Еңбек, 

әлеуметтiк 

қорғау 

және көші-

қон 

комитетiнiң 

аумақтық 

бөлімшелер

і, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы, 

ұялы 

байланыст

ың 

абоненттік 

құрылғысы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған, 

ішінара 

автоматтынды

рылған)/қағаз 

түрінде/ 

проактивті/ 

"бір өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілетін 

 

 

"Балалы 

отбасыларға 

берілетін 

мемлекеттік 

жәрдемақылар

ды тағайындау 

және төлеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 5 

мамырдағы № 

319 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11507 болып 

тіркелген. 

74. 
00402

013 

Он жасқа 

толған 

баланың 

пікірін 

есепке алу 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Республикалы

қ маңызы бар 

қалалардың 

және 

астананың 

Республика

лық 

маңызы бар 

қалалардың 

және 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

 "Отбасы және 

балалар 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтерді 



туралы 

қорғаншыл

ар мен 

қамқоршыл

ар 

органдарын

ың шешімін 

беру 

білім 

басқармалары, 

аудандардағы, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардағы 

білім 

бөлімдері 

астананың 

білім 

басқармала

ры, 

аудандарда

ғы, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардағ

ы білім 

бөлімдері 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 24 

сәуірдегі № 

158 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20478 болып 

тіркелген. 

75. 
00402

014 

Көпбалалы 

отбасыға 

берілетін 

жәрдемақы

ны 

тағайындау 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Еңбекмині 

Еңбек, 

әлеуметтiк 

қорғау және 

көші-қон 

комитетiнiң 

аумақтық 

бөлімшелері 

Мемлекетті

к 

корпорация

, ұялы 

байланыст

ың 

абоненттік 

құрылғысы 

Тегін 
Қағаз түрінде 

/проактивті 

 

 

 

 

00403. Балаға білім беру және бос уақыт 

76. 
00403

001 

Мектепке 

дейінгі 

ұйымдарға 

жіберу 

үшін 

мектеп 

жасына 

дейінгі (6 

жасқа 

дейін) 

балаларды 

кезекке қою 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Республикалы

қ маңызы бар 

қалалардың 

және 

астананың 

білім 

басқармалары, 

аудандардағы, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардағы 

білім 

бөлімдері 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

Республика

лық 

маңызы бар 

қалалардың 

және 

астананың 

білім 

басқармала

ры, 

аудандарда

ғы, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардағ

ы білім 

бөлімдері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/қағаз 

түрінде/проак

тивті/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілетін 

 

 

"Мектепке 

дейінгі білім 

беру саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 19 

маусымдағы № 

254 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 



веб-

порталы 

20883 болып 

тіркелген. 

77. 
00403

002 

Мектепке 

дейінгі 

ұйымдарға 

құжаттарды 

қабылдау 

және 

балаларды 

қабылдау 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Мектепке 

дейінгі 

ұйымдардың 

барлық түрлері 

Мектепке 

дейінгі 

ұйымдарды

ң барлық 

түрлері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Мектепке 

дейінгі білім 

беру саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 19 

маусымдағы № 

254 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20883 болып 

тіркелді. 

78. 
00403

003 

Бастауыш, 

негізгі орта, 

жалпы орта 

білім 

берудің 

жалпы 

білім 

беретін 

бағдарлама

лары 

бойынша 

оқыту үшін 

ведомствол

ық 

бағынысты

лығына 

қарамастан, 

білім беру 

ұйымдарын

а құжаттар 

қабылдау 

және оқуға 

қабылдау 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Бастауыш, 

негізгі орта 

және жалпы 

орта білім беру 

ұйымдары 

Бастауыш, 

негізгі орта 

және 

жалпы орта 

білім беру 

ұйымдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Бастауыш, 

негізгі орта 

және жалпы 

орта білімнің 

жалпы білім 

беретін оқу 

бағдарламалар

ын іске 

асыратын білім 

беру 

ұйымдарына 

оқуға 

қабылдаудың 

үлгілік 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2018 жылғы 12 

қазандағы № 

564 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 



актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17553 болып 

тіркелді. 

79. 
00403

004 

Бастауыш, 

негізгі орта, 

жалпы орта 

білім беру 

ұйымдарын

а 

денсаулығы

на 

байланыст

ы ұзақ 

уақыт бойы 

бара 

алмайтын 

балаларды 

үйде жеке 

тегін 

оқытуды 

ұйымдасты

ру үшін 

құжаттар 

қабылдау 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Бастауыш, 

негізгі орта 

және жалпы 

орта білім беру 

ұйымдары 

Бастауыш, 

негізгі орта 

және 

жалпы орта 

білім беру 

ұйымдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 

"Психологиял

ық-

педагогикалық 

қолдау 

саласындағы 

жергілікті 

атқарушы 

органдар 

көрсететін 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтерді 

көрсету 

тәртібін бекіту 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 27 

мамырдағы № 

223 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20744 болып 

тіркелді 

80. 
00403

005 

Арнайы 

жалпы 

білім 

беретін оқу 

бағдарлама

лары 

бойынша 

оқыту үшін 

мүмкіндікт

ері 

шектеулі 

балалардың 

құжаттарын 

қабылдау 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Арнайы білім 

беру 

ұйымдары 

Арнайы 

білім беру 

ұйымдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 

"Психологиял

ық-

педагогикалық 

қолдау 

саласындағы 

жергілікті 

атқарушы 

органдар 

көрсететін 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтерді 

көрсету 



және 

арнайы 

білім беру 

ұйымдарын

а қабылдау 

тәртібін бекіту 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 27 

мамырдағы № 

223 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20744 болып 

тіркелді 

81. 
00403

006 

Балаларға 

қосымша 

білім беру 

бойынша 

қосымша 

білім беру 

ұйымдарын

а құжаттар 

қабылдау 

және оқуға 

қабылдау 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Балаларға 

арналған 

қосымша білім 

беру 

ұйымдары, 

жалпы орта 

білім беру 

ұйымдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, балаларға 

арналған 

қосымша 

білім беру 

ұйымдары, 

жалпы орта 

білім беру 

ұйымдары 

Ақыл

ы/тегі

н 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

"Балаларға 

қосымша білім 

беру бойынша 

қосымша білім 

беру 

ұйымдарына 

құжаттар 

қабылдау және 

оқуға 

қабылдау" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 22 

мамырдағы № 

219 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20695 болып 

тіркелген. 

82. 
00403

007 

Шалғайдағ

ы ауылдық 

елді 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Аудандардағы, 

облыстық 

маңызы бар 

Мемлекетті

к 

корпорация

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтында

 

 

 "Отбасы және 

балалар 

саласында 



мекендерде 

тұратын 

балаларды 

жалпы 

білім беру 

ұйымдарын

а және 

кейін 

үйлеріне 

тегін 

тасымалдау

ды ұсыну 

қалалардағы 

білім 

бөлімдері, 

білім беру 

ұйымдары 

, 

аудандарда

ғы, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардағ

ы білім 

бөлімдері, 

білім беру 

ұйымдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

рылған)/қағаз 

түрінде 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 24 

сәуірдегі № 

158 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20478 болып 

тіркелген. 

83. 
00403

008 

Жалпы 

білім 

беретін 

мектептерд

егі білім 

алушылар 

мен 

тәрбиелену

шілердің 

жекелеген 

санаттарын 

тегін және 

жеңілдікпе

н 

тамақтанды

руды ұсыну 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

облыстардың,р

еспубликалық 

маңызы бар 

қалалардың 

және 

астананың 

білім 

басқармасы, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

білім 

бөлімдері, 

білім беру 

ұйымдары 

Облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

облыстард

ың, 

республика

лық 

маңызы бар 

қалалардың 

және 

астананың 

білім 

басқармасы

, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

білім 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтында

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Отбасы және 

балалар 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 24 

сәуірдегі № 

158 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20478 болып 

тіркелген. 



бөлімдері, 

білім беру 

ұйымдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

84. 
00403

009 

Мемлекетті

к білім беру 

мекемелері

ндегі білім 

алушылар 

мен 

тәрбиелену

шілердің 

жекелеген 

санаттарын

а қала 

сыртындағ

ы және 

мектеп 

жанындағы 

лагерьлерде 

демалуы 

үшін 

құжаттар 

қабылдау 

және 

жолдама 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Облыстардың, 

республикалы

қ маңызы бар 

қалалардың, 

астананың 

білім 

басқармалары, 

аудандардағы, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардағы 

білім 

бөлімдері, 

білім беру 

ұйымдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

облыстард

ың, 

республика

лық 

маңызы бар 

қалалардың

, астананың 

білім 

басқармала

ры, 

аудандарда

ғы, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардағ

ы білім 

бөлімдері, 

білім беру 

ұйымдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Отбасы және 

балалар 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 24 

сәуірдегі № 

158 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20478 болып 

тіркелген. 

85. 
00403

010 

Негізгі 

орта, 

жалпы орта 

білім беру 

ұйымдарын

да 

экстернат 

нысанында 

оқытуға 

рұқсат беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Облыстардың, 

республикалы

қ маңызы бар 

қалалардың, 

астананың 

білім 

басқармалары, 

аудандардағы, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардағы 

білім 

бөлімдері 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтынды

рылған) 

 

 

"Экстернат 

нысанында 

оқыту және 

"Негізгі орта, 

жалпы орта 

білім беру 

ұйымдарында 

экстернат 

нысанында 

оқуға рұқсат 

беру" 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

қағидаларын 

бекіту туралы" 



Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2016 жылғы 22 

қаңтардағы № 

61 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

13110 болып 

тіркелген. 

86. 
00403

011 

Техникалы

қ және 

кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі 

және 

жоғары 

білім беру 

ұйымдарын

дағы 

тәрбиелену

шілер мен 

білім 

алушылард

ың 

жекелеген 

санаттағы 

азаматтары

на, сондай-

ақ, 

қорғаншыл

ық 

(қамқоршы

лықтағы) 

пен 

патронаттағ

ы 

тұлғаларын

а тегін 

тамақтанды

руды ұсыну 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі, 

жоғары және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

техникалық 

және 

кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі, 

жоғары 

және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдары 

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі және 

жоғары білім 

беру 

ұйымдарында 

білім алатын 

және 

тәрбиеленетін 

жекелеген 

санаттағы 

азаматтарға, 

сондай-ақ 

қорғаншылықт

ағы 

(қамқоршылық

тағы) және 

патронаттағы 

адамдарға 

тегін 

тамақтандыруд

ы ұсыну" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 4 

мамырдағы № 

180 бұйрығы. 

Нормативтік 



құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20579 болып 

тіркелді 

87. 
00403

012 

Техникалы

қ, кәсіптік 

және орта 

білімнен 

кейінгі 

білімі бар 

кадрларды 

даярлауға 

арналған 

мемлекетті

к білім беру 

тапсырысы

н 

орналастыр

у бойынша 

конкурсқа 

құжаттарды 

қабылдау 

Заңды 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО, 

облыстардың, 

республикалы

қ маңызы бар 

қалалардың 

және 

астананың 

білім 

басқармалары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Еңбек 

нарығының 

қажеттіліктері

н ескере 

отырып, 

техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі, 

жоғары және 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі білімі 

бар кадрларды 

даярлауға, 

жоғары және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдарының 

дайындық 

бөлімдеріне, 

сондай-ақ 

мектепке 

дейінгі 

тәрбиелеу мен 

оқытуға, орта 

білім беруге 

мемлекеттік 

білім беру 

тапсырысын 

орналастыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2016 жылғы 29 

қаңтардағы № 

122 бұйрығы. 

Нормативтік 



құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

13418 болып 

тіркелген. 

88. 
00403

013 

Олимпиада

лық 

резервтің 

республика

лық, 

облыстық, 

республика

лық 

маңызы бар 

қалалардың

, астананың 

маманданд

ырылған 

мектеп-

интернат-

колледждер

і және 

спорттағы 

дарынды 

балаларға 

арналған 

облыстық, 

республика

лық 

маңызы бар 

қалалардың

, астананың 

мектеп-

интернатта

рына 

құжаттар 

қабылдау 

Жеке 

тұлғал

ар 

МСМ 

Олимпиадалық 

резервтің 

республикалы

қ 

мамандандыры

лған мектеп-

интернаттары-

колледждері 

және 

спорттағы 

дарынды 

балаларға 

арналған 

облыстық 

мектеп-

интернаттар 

Олимпиада

лық 

резервтің 

республика

лық 

маманданд

ырылған 

мектеп-

интернатта

ры-

колледждер

і және 

спорттағы 

дарынды 

балаларға 

арналған 

облыстық 

мектеп-

интернатта

р, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 

"Олимпиадалы

қ резервтің 

республикалық

, облыстық, 

республикалық 

маңызы бар 

қалалардың, 

астананың 

мамандандыры

лған мектеп-

интернат-

колледждері 

және 

спорттағы 

дарынды 

балаларға 

арналған 

облыстық, 

республикалық 

маңызы бар 

қалалардың, 

астананың 

мектеп-

интернаттары 

қызметінің 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

2014 жылғы 3 

қарашадағы № 

69 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

9947 тіркелді. 

89. 
00403

014 

Балалар-

жасөспірім

Жеке 

тұлғал
МСМ 

Балалар-

жасөспірімдер 

Балалар-

жасөспірім
Тегін 

Электронды 

(ішінара 
 

 "Спорт резерві 

мен жоғары 



дер спорт 

мектептерін

е, 

мүгедектер

ге арналған 

спорт 

мектептерін

е 

құжаттарды 

қабылдау 

ар спорт 

мектептері, 

мүгедектерге 

арналған спорт 

мектептері 

дер спорт 

мектептері, 

мүгедектер

ге арналған 

спорт 

мектептері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

автоматтынды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 дәрежелі 

спортшыларды 

даярлау 

жөніндегі оқу-

жаттығу 

процесі жүзеге 

асырылатын 

дене 

шынықтыру-

спорт 

ұйымдары 

түрлерінің 

тізбесін және 

олардың 

қызметі 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

2014 жылғы 22 

қарашадағы № 

106 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10012 тіркелді. 

90. 
00403

015 

Бастауыш, 

негізгі орта, 

жалпы орта 

білім беру 

ұйымдары 

арасында 

балаларды 

ауыстыру 

үшін 

құжаттарды 

қабылдау 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Бастауыш, 

негізгі орта 

және жалпы 

орта білім беру 

ұйымдары 

Бастауыш, 

негізгі орта 

және 

жалпы орта 

білім беру 

ұйымдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Бастауыш, 

негізгі орта 

және жалпы 

орта білімнің 

жалпы білім 

беретін оқу 

бағдарламалар

ын іске 

асыратын білім 

беру 

ұйымдарына 

оқуға 

қабылдаудың 

үлгілік 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 



министрінің 

2018 жылғы 12 

қазандағы № 

564 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17553 болып 

тіркелген. 

91. 
00403

016 

"Назарбаев 

Зияткерлік 

мектептері" 

дербес 

білім беру 

ұйымында 

дарынды 

балалардың 

оқуына ақы 

төлеу үшін 

Қазақстан 

Республика

сы Тұңғыш 

Президенті

нің – 

Елбасының 

"Өркен" 

білім беру 

грантын 

тағайындау

ға арналған 

конкурсқа 

қатысу 

үшін 

құжаттар 

қабылдау 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

"Назарбаев 

Зияткерлік 

мектептері" 

ДБҰ 

"Назарбаев 

Зияткерлік 

мектептері" 

ДБҰ 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

 "Назарбаев 

Зияткерлік 

мектептері" 

дербес білім 

беру 

ұйымында 

дарынды 

балалардың 

оқуына ақы 

төлеу үшін 

Қазақстан 

Республикасы 

Тұңғыш 

Президентінің 

– Елбасының 

"Өркен" білім 

беру грантын 

тағайындауға 

арналған 

конкурсқа 

қатысу үшін 

құжаттар 

қабылдау" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 27 

сәуірдегі № 

164 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 



тіркеу 

тізілімінде № 

20509 болып 

тіркелді 

00404. Баланы бағу және қамтамасыз ету 

92. 
00404

001 

Мүгедек 

балаларды 

үйде 

оқытуға 

жұмсалған 

шығындард

ы өтеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Әлеуметтік-

еңбек 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

стандарттарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 28 

сәуірдегі № 

279 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11342 тіркелді. 

93. 
00404

002 

Қамқоршыл

арға немесе 

қорғаншыл

арға жетім 

баланы 

(жетім 

балаларды) 

және ата-

анасының 

қамқорлығ

ынсыз 

қалған 

баланы 

(балаларды

) асырап-

бағуға 

жәрдемақы 

тағайындау 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Республикалы

қ маңызы бар 

қалалардың 

және 

астананың 

білім 

басқармалары, 

аудандардағы, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардағы 

білім 

бөлімдері 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

 "Отбасы және 

балалар 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 24 

сәуірдегі № 

158 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 



тізілімінде № 

20478 болып 

тіркелген. 

94. 
00404

003 

Баланы 

(балаларды

) 

патронатты

қ 

тәрбиелеуге 

беру және 

патронат 

тәрбиешіле

рге 

берілген 

баланы 

(балаларды

) асырап-

бағуға 

ақшалай 

қаражат 

төлеуді 

тағайындау 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Республикалы

қ маңызы бар 

қалалардың 

және 

астананың 

білім 

басқармалары, 

аудандардағы, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардағы 

білім 

бөлімдері 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Отбасы және 

балалар 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 24 

сәуірдегі № 

158 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20478 болып 

тіркелген. 

95. 
00404

004 

Бала 

асырап 

алуға тілек 

білдірген 

адамдарды 

есепке қою 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Республикалы

қ маңызы бар 

қалалардың 

және 

астананың 

білім 

басқармалары, 

аудандардағы, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардағы 

білім 

бөлімдері 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтары 

болып 

табылатын, 

Қазақстан 

Республикасын

ың аумағында 

тұрақты 

тұратын, жетім 

балаларды, 

ата-

аналарының 

қамқорлығынс

ыз қалған 

балаларды 

асырап алуға 

тілек білдірген 

адамдарды 

есепке алу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 



ғылым 

министрінің 

2016 жылғы 29 

маусымдағы № 

407 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

14067 болып 

тіркелген. 

96. 
00404

005 

Бала 

асырап алу 

агенттігін 

аккредитте

у немесе 

аккредитте

у мерзімін 

ұзарту 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

БҒМ 

БҒМ 

Балалардың 

құқықтарын 

қорғау 

комитеті 

БҒМ 

Балалардың 

құқықтары

н қорғау 

комитеті, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Бала асырап 

алу жөніндегі 

агенттіктерді 

және жетім 

балаларды, 

ата-

аналарының 

қамқорлығынс

ыз қалған 

балаларды 

Қазақстан 

Республикасы 

азаматтарының 

отбасыларына 

орналастыруға 

жәрдем 

көрсету 

жөніндегі 

ұйымдарды 

аккредиттеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2014 жылғы 9 

желтоқсандағы 

№ 513 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10372 тіркелді. 

97. 00404 Жетім Жеке БҒМ Республикалы "Электронд Тегін Электронды   "Отбасы және 



006 баланы 

және 

(немесе) 

ата-

анасының 

қамқорлығ

ынсыз 

қалған 

баланы 

асырап 

алуға 

байланыст

ы біржолғы 

ақшалай 

төлемді 

тағайындау 

тұлғал

ар 

қ маңызы бар 

қалалардың 

және 

астананың 

білім 

басқармалары, 

аудандардағы, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардағы 

білім 

бөлімдері 

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 балалар 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 24 

сәуірдегі № 

158 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20478 болып 

тіркелген. 

98. 
00404

007 

Баланы 

(балаларды

) 

қабылдауш

ы отбасына 

тәрбиелеуге 

беру және 

оларды 

асырауға 

ақшалай 

қаражат 

төлеуді 

тағайындау 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Республикалы

қ маңызы бар 

қалалардың 

және 

астананың 

білім 

басқармалары, 

аудандардағы, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардағы 

білім 

бөлімдері 

Республика

лық 

маңызы бар 

қалалардың 

және 

астананың 

білім 

басқармала

ры, 

аудандарда

ғы, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардағ

ы білім 

бөлімдері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Отбасы және 

балалар 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 24 

сәуірдегі № 

158 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20478 болып 

тіркелген. 

005. Мүлік және зияткерлік меншік құқығы 

00501. Жылжымалы мүлік 

99. 
00501

001 

Міндетті 

мемлекетті

Жеке 

және 

Әділет

мині 

Мемлекеттік 

корпорация 

Мемлекетті

к 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

 

 

 "Міндетті 

мемлекеттік 



к тіркеуге 

жатпайтын 

жылжымал

ы мүлік 

кепілдігін 

тіркеу 

заңды 

тұлғал

ар 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

тіркеуге 

жатпайтын 

жылжымалы 

мүлік кепілін 

тіркеу туралы 

нұсқаулықты 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

1999 жылғы 22 

ақпандағы № 

14 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

913 болып 

тіркелді 

100

. 

 Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 15.04.2021 № 

129/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

101

. 

00501

003 

Мемлекетті

к кеме 

тізілімінде 

ішкі суда 

жүзетін 

кемелерді, 

"өзен-теңіз" 

суларында 

жүзетін 

кемелерді 

және оларға 

құқықтард

ы 

мемлекетті

к тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ Көлік 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Кемені, оның 

ішінде шағын 

көлемді кемені 

және оған 

құқықтарды 

мемлекеттік 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 23 

қаңтардағы № 

51 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10400 тіркелді. 

102

. 

00501

004 

Жалға 

алынған 

Жеке 

және 
ИИДМ 

ИИДМ Көлік 

комитетінің 

"Электронд

ық 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

 

 

 "Кемені, оның 

ішінде шағын 



шетел 

кемелерінің 

тізілімінде 

жалға 

алынған 

ішкі суда 

жүзетін 

кемелерді 

және "өзен-

теңіз" 

суларында 

жүзетін 

кемелерді 

мемлекетті

к тіркеу 

заңды 

тұлғал

ар 

аумақтық 

органдары 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

автоматтанды

рылған) 

көлемді кемені 

және оған 

құқықтарды 

мемлекеттік 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 23 

қаңтардағы № 

51 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде 

№10400 

тіркелді. 
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. 

00501

005 

Шағын 

көлемді 

кемелерді 

және оларға 

құқықтард

ы 

мемлекетті

к тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ Көлік 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Кемені, оның 

ішінде шағын 

көлемді кемені 

және оған 

құқықтарды 

мемлекеттік 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 23 

қаңтардағы № 

51 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде 

№10400 

тіркелді. 

104

. 

00501

006 

Жылжымал

ы құрам 

Жеке 

және 
ИИДМ 

ИИДМ Көлік 

комитетінің 

"Электронд

ық 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 
 

 "Жылжымалы 

құрамды және 



кепілін 

мемлекетті

к тіркеу 

заңды 

тұлғал

ар 

аумақтық 

органдары 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

автоматтанды

рылған) 
 оның кепілін 

мемлекеттік 

тіркеу (қайта 

тіркеу), 

сондай-ақ 

Мемлекеттік 

жылжымалы 

құрам 

тізілімінен 

алып тастау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 26 

наурыздағы № 

333 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде 

№11119 

тіркелді. 
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. 

00501

007 

Жылжымал

ы құрамды 

мемлекетті

к тіркеу 

(қайта 

тіркеу) 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ Көлік 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы/тегі

н 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Жылжымалы 

құрамды және 

оның кепілін 

мемлекеттік 

тіркеу (қайта 

тіркеу), 

сондай-ақ 

Мемлекеттік 

жылжымалы 

құрам 

тізілімінен 

алып тастау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 26 

наурыздағы № 

333 бұйрығы. 



Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде 

№11119 

тіркелді. 

106

. 

00501

008 

Көлік 

құралының 

сәйкестенді

ру нөмірі 

бойынша 

көлік 

құралдарын

ың 

жекелеген 

түрлерін 

мемлекетті

к тіркеу, 

есепке алу 

және 

есептен 

шығару, 

сондай-ақ 

көлік 

құралдарын 

тіркеу 

туралы 

куәлік және 

мемлекетті

к тіркеу 

нөмірлік 

белгілерін 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Көлік 

құралының 

сәйкестендіру 

нөмірі 

бойынша көлік 

құралдарының 

жекелеген 

түрлерін 

мемлекеттік 

тіркеу және 

есепке алу, 

Механикалық 

көлік 

құралдарын 

жүргізушілерді 

даярлау, 

Емтихандар 

қабылдау және 

жүргізуші 

куәліктерін 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2014 жылғы 2 

желтоқсандағы 

№ 862 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде 

№10056 

тіркелді. 
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. 

00501

009 

Тракторлар

ды және 

олардың 

базасында 

жасалған 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

Облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 

"Тракторларды 

және олардың 

базасында 

жасалған 



өздігінен 

жүретін 

шассилер 

мен 

механизмде

рді, 

монтаждалғ

ан арнайы 

жабдығы 

бар 

тіркемелерд

і қоса 

алғанда, 

олардың 

тіркемелері

н, өздігінен 

жүретін 

ауыл 

шаруашыл

ығы, 

мелиорация

лық және 

жол-

құрылыс 

машиналар

ы мен 

механизмде

рін, сондай-

ақ 

өтімділігі 

жоғары 

арнайы 

машиналар

ды 

мемлекетті

к тіркеу 

(қайта 

тіркеу), 

тіркеу 

есебінен 

алу және 

олар үшін 

тіркеу 

құжатын 

(телнұсқас

ын) және 

мемлекетті

к нөмірлік 

белгі беру 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

өздігінен 

жүретін 

шассилер мен 

механизмдерді, 

монтаждалған 

арнаулы 

жабдығы бар 

тіркемелерді 

қоса алғанда, 

олардың 

тіркемелерін, 

өздігінен 

жүретін 

ауылшаруашы

лық, 

мелиорациялы

қ және жол-

құрылыс 

машиналары 

мен 

механизмдерін, 

жүріп өту 

мүмкіндігі 

жоғары арнайы 

машиналарды 

мемлекеттік 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 30 

наурыздағы № 

4-3/267 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11702 болып 

тіркелді. 
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. 

00501

010 

Тракторлар

дың және 

олардың 

Жеке 

және 

заңды 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Мемлекетті

к 

корпорация

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

 

 

 

"Тракторларды 

және олардың 



базасында 

жасалған 

өздігінен 

жүретін 

шассилер 

мен 

механизмде

рдің, 

монтаждалғ

ан арнайы 

жабдығы 

бар 

тіркемелерд

і қоса 

алғанда, 

олардың 

тіркемелері

нің, 

өздігінен 

жүретін 

ауыл 

шаруашыл

ығы, 

мелиоратив

тік және 

жол-

құрылыс 

машиналар

ы мен 

механизмде

рінің, жүріп 

өту 

мүмкіндігі 

жоғары 

арнайы 

машиналар

дың кепілін 

мемлекетті

к тіркеу 

(тіркеуден 

алу), 

өзгерістер 

мен 

толықтыру

ларды 

(оның 

ішінде, 

меншік 

құқығының 

басқа 

адамға 

ауысуы, 

тұлғал

ар 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

, 

облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

рылған)/қағаз 

түрінде 

базасында 

жасалған 

өздігінен 

жүретін 

шассилер мен 

механизмдерді, 

монтаждалған 

арнаулы 

жабдығы бар 

тіркемелерді 

қоса алғанда, 

олардың 

тіркемелерін, 

өздігінен 

жүретін 

ауылшаруашы

лық, 

мелиорациялы

қ және жол-

құрылыс 

машиналары 

мен 

механизмдерін, 

жүріп өту 

мүмкіндігі 

жоғары арнайы 

машиналарды 

кепілге қоюды 

мемлекеттік 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 30 

наурыздағы № 

4-3/268 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11708 болып 

тіркелді 



талап ету 

құқығын 

басқаға 

беру, 

кейіннен 

кепілге 

(қайталама 

кепілге) 

салу) тіркеу 

және 

тіркелген 

кепілдің 

қолданысы

н тоқтату, 

сондай-ақ 

кепілді 

мемлекетті

к тіркеу 

туралы 

куәлікті 

немесе 

телнұсқаны 

беру 
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. 

00501

011 

Кеменің, 

шағын 

көлемді 

кеменің, 

жасалып 

жатқан 

кеменің 

ипотекасын 

мемлекетті

к тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ Көлік 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Кемені, оның 

ішінде шағын 

көлемді кемені 

және оған 

құқықтарды 

мемлекеттік 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 23 

қаңтардағы № 

51 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде 

№10400 

тіркелді. 
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. 

00501

012 

Қазақстан 

Республика

сының 

Жеке 

және 

заңды 

ИИДМ 

"Қазақстанның 

авиациялық 

әкімшілігі" АҚ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 



азаматтық 

әуе 

кемелерін 

мемлекетті

к тіркеу 

туралы 

куәліктер 

беру 

тұлғал

ар 

веб-

порталы 

рылған)/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

әуе кемелерін 

және оларға 

құқықтарды, 

мемлекеттік 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2017 жылғы 30 

маусымдағы 

№409 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде 

№15553 болып 

тіркелді. 

111

. 

00501

013 

Жасалып 

жатқан 

кемелер 

тізілімінде 

жасалып 

жатқан 

кемеге 

меншік 

құқығын 

мемлекетті

к тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 
Порттың теңіз 

әкімшілігі 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Кемелерді 

және оларға 

құқықтарды 

мемлекеттік 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 24 

ақпандағы № 

165 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11125 тіркелді. 

112

. 

00501

014 

Кемелерді 

Теңіз 

кемелерінің 

мемлекетті

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ИИДМ 
Порттың теңіз 

әкімшілігі 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Кемелерді 

және оларға 

құқықтарды 

мемлекеттік 



к кеме 

тізілімінде 

мемлекетті

к тіркеу 

ар порталы тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 24 

ақпандағы № 

165 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11125 тіркелді. 

113

. 

00501

015 

Қазақстан 

Республика

сының 

халықаралы

қ 

мемлекетті

к кеме 

тізілімінде 

кемелерді 

мемлекетті

к тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 
Порттың теңіз 

әкімшілігі 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Кемелерді 

және оларға 

құқықтарды 

мемлекеттік 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 24 

ақпандағы № 

165 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11125 тіркелді. 

114

. 

00501

016 

Қалалық 

рельстік 

көліктің 

көлік 

құралдарын 

мемлекетті

к тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Алматы, 

Павлодар, 

Өскемен және 

Теміртау 

қалаларының 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ың аумағында 

ірі габаритті 

және ауыр 

салмақты 

жүктерді 

тасымалдауды 



порталы ұйымдастыру 

және оның 

жүзеге асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2015 жылғы 27 

ақпандағы № 

206 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде 

№11395 болып 

тіркелді. 
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. 

00501

017 

Көлік 

құралдарын

ың 

мемлекетті

к тіркеу 

нөмірлік 

белгісіне 

телнұсқа 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

 "Көлік 

құралының 

сәйкестендіру 

нөмірі 

бойынша көлік 

құралдарының 

жекелеген 

түрлерін 

мемлекеттік 

тіркеу және 

есепке алу, 

Механикалық 

көлік 

құралдарын 

жүргізушілерді 

даярлау, 

Емтихандар 

қабылдау және 

жүргізуші 

куәліктерін 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2014 жылғы 2 

желтоқсандағы 

№ 862 

бұйрығы. 



Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде 

№10056 

тіркелді. 

00502. Жылжымайтын мүлік 

116

. 

00502

001 

Жылжымай

тын 

мүлікке 

құқықтард

ы 

(ауыртпалы

қтарды) 

мемлекетті

к тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Мемлекеттік 

корпорация 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 

"Жылжымайты

н мүлікке 

құқықтарды 

(құқық 

ауыртпалықтар

ын) 

мемлекеттік 

тіркеу" 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтің 

ережелерін 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2020 жылғы 4 

мамырдағы № 

27 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде 

№20610 болып 

тіркелді 

117

. 

00502

002 

Жылжымай

тын 

мүлікке 

құқық 

белгілейтін 

құжаттың 

телнұсқасы

н беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Мемлекеттік 

корпорация 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Жоғалған 

немесе 

бүлінген құқық 

белгілейтін 

құжаттың 

телнұсқасын 

беру және 

түпнұсқасыны

ң 

(куәландырылғ

ан 

көшірмесінің) 

күшін жою 



қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2007 жылғы 24 

тамыздағы № 

244 бұйрығына 

өзгерістер мен 

толықтырулар 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2020 жылғы 8 

маусымдағы № 

81 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20846 болып 

тіркелді 

118

. 

00502

003 

Ғимараттар

дың, 

құрылыстар

дың және 

(немесе) 

олардың 

құрамдаста

рының 

жаңадан 

құрылған 

жылжымай

тын 

мүлікке 

сәйкестенді

ру және 

техникалық 

мәліметтері

н құқықтық 

кадастрға 

енгізу, 

жылжымай

тын мүлік 

объектілері

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Мемлекеттік 

корпорация 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Құқықтық 

кадастрдың 

ақпараттық 

жүйесіне 

ғимараттардың

, 

құрылысжайла

рдың және 

(немесе) 

олардың 

құрамдастарын

ың жаңадан 

құрылған 

жылжымайтын 

мүлікке 

сәйкестендіру 

және 

техникалық 

мәліметтерін 

енгізу, 

мемлекеттік 

техникалық 

зерттеп-қарау 



нің 

техникалық 

паспортын 

және 

жаңадан 

құрылған 

жылжымай

тын мүлік 

объектісіне 

жүргізілген 

мемлекетті

к 

техникалық 

тексеру 

қорытынды

сы 

бойынша 

сәйкестенді

ру және 

техникалық 

мәліметтер

дің 

алшақтығы

н белгілеу 

туралы 

қорытынды 

беру 

жүргізу 

қағидалары 

мен 

мерзімдерін 

"Жылжымайты

н мүліктің 

техникалық 

паспортының 

телнұсқасын 

беру" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

және 

Жылжымайты

н мүліктің 

бастапқы және 

кейінгі 

объектілеріне 

кадастрлық 

нөмір беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2013 жылғы 06 

мамырдағы № 

156 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

8469 тіркелді. 

119

. 

00502

004 

Жылжымай

тын мүлік 

объектілері

нің 

техникалық 

паспортын

ың 

телнұсқасы

н беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Мемлекеттік 

корпорация 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Құқықтық 

кадастрдың 

ақпараттық 

жүйесіне 

ғимараттардың

, 

құрылысжайла

рдың және 

(немесе) 

олардың 

құрамдастарын

ың жаңадан 

құрылған 

жылжымайтын 

мүлікке 



сәйкестендіру 

және 

техникалық 

мәліметтерін 

енгізу, 

мемлекеттік 

техникалық 

зерттеп-қарау 

жүргізу 

қағидалары 

мен 

мерзімдерін 

"Жылжымайты

н мүліктің 

техникалық 

паспортының 

телнұсқасын 

беру" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

және 

Жылжымайты

н мүліктің 

бастапқы және 

кейінгі 

объектілеріне 

кадастрлық 

нөмір беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2013 жылғы 06 

мамырдағы № 

156 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

8469 тіркелді. 

120

. 

00502

005 

Жылжымай

тын мүлік 

объектілері 

жоспарын 

(схемасын) 

қоса 

алғанда, 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Мемлекеттік 

корпорация 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Құқықтық 

кадастрдан 

ақпарат ұсыну 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 



тіркеу 

органы 

куәландырғ

ан тіркеу ісі 

құжаттарын

ың 

көшірмелер

ін беру 

веб-

порталы 

Әділет 

министрінің 

2012 жылғы 28 

наурыздағы № 

131 бұйрығы.  

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

7586 тіркелді. 

121

. 

00502

006 

Жылжымай

тын 

мүлікке 

тіркелген 

құқықтар 

(ауыртпалы

қтар) және 

оның 

техникалық 

сипаттамал

ары туралы 

мәліметтер

ді беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Мемлекеттік 

корпорация 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

 "Құқықтық 

кадастрдан 

ақпарат ұсыну 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2012 жылғы 28 

наурыздағы № 

131 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

7586 болып 

тіркелген. 

122

. 

00502

007 

Жылжымай

тын 

мүліктің 

болмауы 

(болуы) 

туралы 

мәліметтер

ді беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Мемлекеттік 

корпорация 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Құқықтық 

кадастрдан 

ақпарат ұсыну 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2012 жылғы 28 

наурыздағы № 

131 бұйрығы. 

 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 



7586 болып 

тіркелген. 

123

. 

 Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 15.04.2021 № 

129/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

124

. 

 Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 15.04.2021 № 

129/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

125

. 

00502

010 

Кондомини

ум 

объектісін 

мемлекетті

к тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Мемлекеттік 

корпорация 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Құқықтық 

кадастрдан 

ақпарат ұсыну 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2012 жылғы 28 

наурыздағы № 

131 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

7586 тіркелді. 

00503. Зияткерлік меншік 

126

. 

00503

001 

Авторлық 

құқықпен 

қорғалатын 

объектілерг

е 

құқықтард

ың 

мемлекетті

к тізіліміне 

мәліметтер

ді және 

олардың 

өзгерістерін 

енгізу 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Әділетминінің 

"Ұлттық 

зияткерлік 

меншік 

институты" 

ШЖҚ РМК 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Авторлық 

құқықпен 

қорғалатын 

объектілерге 

құқықтардың 

мемлекеттік 

тізіліміне 

мәліметтерді 

және олардың 

өзгерістерін 

енгізу 

қағидаларын 

және оған 

мәліметтер мен 

олардың 

өзгерістерін 

енгізуді 

растайтын 

куәліктің 

нысанын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 



2018 жылғы 28 

тамыздағы № 

1315 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17325 болып 

тіркелген. 

127

. 

00503

002 

Тауар 

таңбасын, 

селекциялы

қ 

жетістікті, 

өнеркәсiптi

к меншiк 

объектiсiн, 

сондай-ақ 

интегралды

қ 

микросхема

ның 

топологияс

ын 

пайдалану 

құқығын 

беруді 

тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Әділетминінің 

"Ұлттық 

зияткерлік 

меншік 

институты" 

ШЖҚ РМК 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 

"Топологиялар

ға айрықша 

құқық беруді, 

оларды 

пайдалануға 

құқықты 

табыстауды 

Интегралдық 

микросхемалар 

топологиялары

ның 

мемлекеттік 

тізілімінде 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2018 жылғы 29 

тамыздағы № 

1344 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17330 болып 

тіркелген. 

 "Тауар 

белгілерін 

мемлекеттiк 

тіркеу 

тiзiлiмiнде 

айрықша 

құқықтарды 

беру, тауар 

белгісін 



пайдалануға 

құқық беру 

туралы 

қағидаларын 

бекiту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2018 жылғы 29 

тамыздағы № 

1345 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17331 болып 

тіркелген. 

 "Селекциялық 

жетiстiкке 

айрықша 

құқық беруді, 

оны 

пайдалануға, 

ашық немесе 

мәжбүрлі 

лицензияға 

құқықты 

табыстауды 

Селекциялық 

жетiстiктердің 

мемлекеттік 

тізілімінде 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2018 жылғы 29 

тамыздағы № 

1346 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17332 болып 



тіркелген. 

 

 "Өнеркәсіптік 

меншік 

объектісіне 

айрықша 

құқық беруді, 

оны 

пайдалануға, 

ашық немесе 

мәжбүрлі 

лицензияға 

құқықты 

табыстауды 

тиісті 

мемлекеттік 

тізілімдерде 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2018 жылғы 29 

тамыздағы № 

1347 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17329 болып 

тіркелген. 

128

. 

00503

003 

Тауар 

таңбасына, 

селекциялы

қ 

жетістікке, 

өнеркәсіпті

к меншік 

объектісіне, 

сондай-ақ 

интегралды

қ 

микросхема 

топологияс

ына 

айрықша 

құқықты 

беруді 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Әділетминінің 

"Ұлттық 

зияткерлік 

меншік 

институты" 

ШЖҚ РМК 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 

"Топологиялар

ға айрықша 

құқық беруді, 

оларды 

пайдалануға 

құқықты 

табыстауды 

Интегралдық 

микросхемалар 

топологиялары

ның 

мемлекеттік 

тізілімінде 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 



тіркеу Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2018 жылғы 29 

тамыздағы № 

1344 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17330 болып 

тіркелген. 

 "Тауар 

белгілерін 

мемлекеттiк 

тіркеу 

тiзiлiмiнде 

айрықша 

құқықтарды 

беру, тауар 

белгісін 

пайдалануға 

құқық беру 

туралы 

қағидаларын 

бекiту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2018 жылғы 29 

тамыздағы № 

1345 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17331 болып 

тіркелген. 

 "Селекциялық 

жетiстiкке 

айрықша 

құқық беруді, 

оны 

пайдалануға, 

ашық немесе 

мәжбүрлі 



лицензияға 

құқықты 

табыстауды 

Селекциялық 

жетiстiктердің 

мемлекеттік 

тізілімінде 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2018 жылғы 29 

тамыздағы № 

1346 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17332 болып 

тіркелген. 

 

 "Өнеркәсіптік 

меншік 

объектісіне 

айрықша 

құқық беруді, 

оны 

пайдалануға, 

ашық немесе 

мәжбүрлі 

лицензияға 

құқықты 

табыстауды 

тиісті 

мемлекеттік 

тізілімдерде 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2018 жылғы 29 

тамыздағы № 

1347 бұйрығы. 

Нормативтік 



құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17329 болып 

тіркелген. 

129

. 

00503

004 

Мүліктік 

құқықтард

ы ұжымдық 

негізде 

басқаратын 

ұйымдарды 

аккредитте

у 

Заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 
Әділетмині 

Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Мүліктік 

құқықтарды 

ұжымдық 

негізде 

басқаратын 

ұйымдарды 

аккредиттеу" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2020 жылғы 19 

наурыздағы № 

105 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20153 болып 

тіркелді 

130

. 

00503

005 

Патенттік 

сенім 

білдірілген 

өкілдерді 

аттестаттау 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 
Әділетмині 

Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

 "Патенттік 

сенім 

білдірілген 

өкілдерге 

кандидаттарды 

аттестаттаудан 

өткізу, 

патенттік сенім 

білдірілген 

өкілдердің 

тізілімінде 

тіркеу және 

оған өзгерістер 

енгізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 



министрінің 

2018 жылғы 28 

тамыздағы № 

1316 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17322 болып 

тіркелді. 

131

. 

00503

006 

Тауар 

таңбасын 

тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Әділетминінің 

"Ұлттық 

зияткерлік 

меншік 

институты" 

ШЖҚ РМК 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Тауар 

таңбаларын 

және тауар 

шығарылған 

жерлердiң 

атауларын 

тауар 

таңбаларының 

мемлекеттік 

тізілімінде 

және тауар 

шығарылған 

жерлер 

атауларының 

мемлекеттік 

тізілімінде 

тіркеу және 

қорғау 

құжаттары мен 

олардың 

телнұсқаларын 

беру, тіркеудің 

қолданысын 

тоқтату және 

оны жарамсыз 

деп тану 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2018 жылғы 29 

тамыздағы № 

1340 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 



тізілімінде № 

17414 болып 

тіркелген. 

132

. 

00503

007 

Тауар 

шығарылға

н жердiң 

атауын 

пайдалану 

құқығын 

тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Әділетминінің 

"Ұлттық 

зияткерлік 

меншік 

институты" 

ШЖҚ РМК 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Тауар 

таңбаларын 

және тауар 

шығарылған 

жерлердiң 

атауларын 

тауар 

таңбаларының 

мемлекеттік 

тізілімінде 

және тауар 

шығарылған 

жерлер 

атауларының 

мемлекеттік 

тізілімінде 

тіркеу және 

қорғау 

құжаттары мен 

олардың 

телнұсқаларын 

беру, тіркеудің 

қолданысын 

тоқтату және 

оны жарамсыз 

деп тану 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2018 жылғы 29 

тамыздағы № 

1340 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17414 болып 

тіркелген. 

133

. 

00503

008 

Өнеркәсіпті

к меншік 

саласындағ

ы қорғау 

құжаттарын 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Әділетминінің 

"Ұлттық 

зияткерлік 

меншік 

институты" 

ШЖҚ РМК 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Өнеркәсіптік 

меншік 

объектілерін 

Өнертабыстард

ың 

мемлекеттік 



тізілімінде, 

Пайдалы 

модельдердің 

мемлекеттік 

тізілімінде, 

Өнеркәсіптік 

үлгілердің 

мемлекеттік 

тізілімінде 

тіркеу және 

қорғау 

құжаттарын 

және олардың 

телнұсқаларын 

беру, 

патенттерді 

жарамсыз деп 

тану және 

олардың 

қолданылуын 

мерзімінен 

бұрын тоқтату 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2018 жылғы 29 

тамыздағы № 

1341 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17415 болып 

тіркелген. 

134

. 

00503

009 

Интегралды

қ 

микросхема

лар 

топологиял

арын тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Әділетминінің 

"Ұлттық 

зияткерлік 

меншік 

институты" 

ШЖҚ РМК 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Интегралдық 

микросхемалар 

топологиялары

ның 

мемлекеттік 

тізіліміне 

топологиялард

ы енгізу және 

тіркеу туралы 

куәліктерді, 

авторлардың 

куәліктерін 

беру 



қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2018 жылғы 29 

тамыздағы № 

1342 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17397 болып 

тіркелген. 

135

. 

 Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 15.04.2021 № 

129/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

136

. 

00503

011 

Патенттік 

сенім 

білдірілген 

өкіл 

куәлігін 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 
Әділетмині 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

 "Патенттік 

сенім 

білдірілген 

өкілдерге 

кандидаттарды 

аттестаттаудан 

өткізу, 

патенттік сенім 

білдірілген 

өкілдердің 

тізілімінде 

тіркеу және 

оған өзгерістер 

енгізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2018 жылғы 28 

тамыздағы № 

1316 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17322 болып 

тіркелді. 

006. Денсаулық, медицина және денсаулық сақтау 



00601. Медициналық көмек 

137

. 

00601

001 

Медицинал

ық-

санитариял

ық алғашқы 

көмек 

көрсететін 

медицинал

ық ұйымға 

бекіту 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 

Медициналық-

санитариялық 

алғашқы көмек 

көрсететін 

медициналық 

ұйымдар 

Медицинал

ық-

санитариял

ық алғашқы 

көмек 

көрсететін 

медицинал

ық 

ұйымдар, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

 

"Медициналық

-санитариялық 

алғашқы көмек 

көрсететін 

денсаулық 

сақтау 

ұйымдарына 

жеке 

тұлғаларды 

бекіту 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 13 

қарашадағы № 

ҚР ДСМ-

194/2020 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21642 болып 

тіркелген. 

138

. 

00601

002 

Дәрігердің 

қабылдауы

на жазылу 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 

Медициналық-

санитариялық 

алғашқы көмек 

көрсететін 

медициналық 

ұйымдар 

Медицинал

ық-

санитариял

ық алғашқы 

көмек 

көрсететін 

медицинал

ық 

ұйымдар, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

 

"Медициналық

-санитариялық 

алғашқы көмек 

көрсету 

қағидаларын 

және 

Медициналық-

санитариялық 

алғашқы көмек 

ұйымдарына 

бекіту 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 



министрінің 

2015 жылғы 28 

сәуірдегі № 

281 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11268 тіркелді. 

139

. 

00601

003 

Дәрігерді 

үйге 

шақыру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 

Медициналық-

санитариялық 

алғашқы көмек 

көрсететін 

медициналық 

ұйымдар 

Медицинал

ық-

санитариял

ық алғашқы 

көмек 

көрсететін 

медицинал

ық 

ұйымдар, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

 

"Медициналық

-санитариялық 

алғашқы көмек 

көрсету 

қағидаларын 

және 

Медициналық-

санитариялық 

алғашқы көмек 

ұйымдарына 

бекіту 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 28 

сәуірдегі № 

281 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11268 тіркелді. 

140

. 

00601

004 

Медицинал

ық-

санитариял

ық алғашқы 

көмек 

көрсететін 

медицинал

ық 

ұйымнан 

анықтама 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 

Медициналық-

санитариялық 

алғашқы көмек 

көрсететін 

медициналық 

ұйымдар 

Медицинал

ық-

санитариял

ық алғашқы 

көмек 

көрсететін 

медицинал

ық 

ұйымдар, 

"электронд

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

 

"Медициналық

-санитариялық 

алғашқы көмек 

көрсету 

қағидаларын 

және 

Медициналық-

санитариялық 

алғашқы көмек 



беру ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

ұйымдарына 

бекіту 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 28 

сәуірдегі № 

281 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11268 тіркелді. 

141

. 

00601

005 

Еңбекке 

уақытша 

жарамсызд

ық парағын 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 

Денсаулық 

сақтау 

субъектілері 

Денсаулық 

сақтау 

субъектілер

і, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

 "Еңбекке 

уақытша 

жарамсыздыққ

а сараптама 

жүргізу, 

сондай-ақ 

еңбекке 

уақытша 

жарамсыздық 

парағын 

немесе 

анықтамасын 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы. 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 20 

қарашадағы № 

ҚР ДСМ-

198/2020 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 



21660 болып 

тіркелген. 

142

. 

00601

006 

Уақытша 

еңбекке 

жарамсызд

ық туралы 

анықтама 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 

Денсаулық 

сақтау 

субъектілері 

Денсаулық 

сақтау 

субъектілер

і, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

 "Еңбекке 

уақытша 

жарамсыздыққ

а сараптама 

жүргізу, 

сондай-ақ 

еңбекке 

уақытша 

жарамсыздық 

парағын 

немесе 

анықтамасын 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 20 

қарашадағы № 

ҚР ДСМ-

198/2020 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21660 болып 

тіркелген. 

143

. 

00601

007 

Стационарл

ық 

науқастың 

медицинал

ық 

картасынан 

үзінді 

көшірме 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 

Стационарлық 

көмек 

көрсететін 

медициналық 

ұйымдар 

Стационарл

ық көмек 

көрсететін 

медицинал

ық 

ұйымдар, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

 

"Стационарлы

қ көмек 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 29 

қыркүйектегі 

№ 761 

бұйрығы. 



Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12204 болып 

тіркелді. 

114

4. 

00601

008 

Транспла 

нттау 

мақсатында 

ағзалардың 

(ағза 

бөлігінің) 

және 

(немесе) 

тіндердің 

(тін 

бөлігінің) 

қайтыс 

болғаннан 

кейінгі 

донорлығы

нан тірі 

кезінде бас 

тарту 

немесе 

келісім 

алуды 

тіркеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 

Медициналық- 

санитариялық 

алғашқы көмек 

көрсететін 

медициналық 

ұйымдар 

Медицинал

ық-

санитариял

ық алғашқы 

көмек 

көрсететін 

медицинал

ық 

ұйымдар, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Ағзалардың 

(ағза бөлігінің) 

және (немесе) 

тіндердің (тін 

бөлігінің) 

қайтыс 

болғаннан 

кейінгі 

донорлығына 

адамның тірі 

кезінде ерік 

білдіруін беру 

және бұл 

жөнінде 

жұбайын 

(зайыбын) 

немесе жақын 

туыстарының 

бірін хабардар 

ету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 21 

желтоқсандағы 

№ ҚР ДСМ-

308/2020 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21859 болып 

тіркелді 

145

. 

00601

009 

Жедел 

медицинал

ық көмек 

шақырту 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 

Денсаулық 

сақтау 

субъектілері 

Денсаулық 

сақтау 

субъектілер

і, ұялы 

Тегін 
Қағаз түрінде, 

электронды 

 

 

"Жедел 

медициналық 

жәрдем, оның 

ішінде 



байланыс 

абоненттік 

құрылғысы 

медициналық 

авиацияны 

тарта отырып 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 

 Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 30 

қарашадағы № 

ҚР ДСМ-

225/2020 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21713 болып 

тіркелген. 

146

. 

00601

010 

Пациенттер

ге 

стационарғ

а емделуге 

жатқызуға 

жолдама 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 

Денсаулық 

сақтау 

субъектілері 

Денсаулық 

сақтау 

субъектілер

і, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

 

"Стационарлы

қ көмек 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 29 

қыркүйектегі 

№ 761 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12204 болып 

тіркелді. 

147 00601 Тегін Жеке ДСМ Облыстардың, Медицинал Тегін Қағаз түрінде   "Қазақстан 



. 011 медицинал

ық 

көмектің 

кепілдік 

берілген 

көлемі 

шеңберінде 

Қазақстан 

Республика

сының 

азаматтары

н шетелге 

емделуге 

жіберудің 

орындылығ

ы және 

(немесе) 

емдеуді 

отандық 

медицинал

ық 

ұйымдарда 

жүргізу 

үшін 

шетелдік 

мамандард

ы тарту 

мүмкіндігін

е 

құжаттарды 

қабылдау 

және қарау 

тұлғал

ар 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

ық-

санитариял

ық алғашқы 

көмек 

көрсететін 

денсаулық 

сақтау 

субъектілер

і 

 Республикасын

ың 

азаматтарын 

бюджет 

қаражаты 

есебінен 

шетелге 

емделуге 

жіберу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 30 

маусымдағы № 

544 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11795 болып 

тіркелген. 

148

. 

00601

012 

Азаматтард

ың 

жекелеген 

санаттарын

а дәрілік 

заттарды, 

бейімделге

н емдік 

өнімдерді, 

медицинал

ық 

бұйымдард

ы беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 

Денсаулық 

сақтау 

субъектілері 

Денсаулық 

сақтау 

субъектілер

і , 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Азаматтарды 

дәрілік 

заттармен 

қамтамасыз 

ету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 30 

қыркүйектегі 

№ 766 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 



актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12199 болып 

тіркелген. 

00602. Денсаулық сақтау саласындағы рұқсат құжаттарын беру (лицензиялауды, тіркеуді, сертификаттауды 

қоса алғанда) 

149

. 

00602

001 

Клиникалы

қ 

практикаға 

жіберу 

үшін маман 

сертификат

ын беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 

ДСМ 

Медициналық 

және 

фармацевтикал

ық бақылау 

комитетінің 

аумақтық 

департаментте

рі 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Денсаулық 

сақтау 

саласындағы 

маманды 

сертификаттау

ды жүргізу, 

шетелдік 

мамандарды 

қоса алғанда, 

денсаулық 

сақтау 

саласындағы 

маман 

сертификатын

ың 

қолданысын 

растау 

қағидаларын, 

сондай-ақ 

Қазақстан 

Республикасын

ан тыс 

жерлерде 

медициналық 

білім алған 

адамды 

денсаулық 

сақтау 

саласындағы 

маманды 

сертификаттау

ға жіберу 

шарттарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 15 

желтоқсандағы 

№ ҚР ДСМ-

274/2020 

бұйрығы. 



Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21818 болып 

тіркелген. 

150

. 

00602

002 

Медицинал

ық 

ұйымдар 

қызметінің 

аккредитте

у 

стандарттар

ына 

сәйкестігін 

тану 

мақсатында 

оларды 

аккредитте

у 

Заңды 

тұлғал

ар 

ДСМ 

Медициналық 

қызметтер 

(көмек) 

көрсету 

саласындағы 

мемлекеттік 

органның 

ведомствосын

да 

аккредиттелге

н ұйым 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Денсаулық 

сақтау 

саласындағы 

аккредиттеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 21 

желтоқсандағы 

№ ҚР ДСМ-

299/2020 

бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасын

ың Әділет 

министрлігінде 

№ 21852 

болып 

тіркелген. 

151

. 

00602

003 

Сот-

медицинал

ық, сот-

психиатрия

лық, сот-

наркология

лық 

сарапшыла

рды 

аттестаттау 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Әділетминінің 

"Сот 

сараптамасы 

орталығы" 

РМҚК 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрлігінің 

кейбір 

бұйрықтарына 

өзгерістер 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 21 

мамырдағы № 

43 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 



тізілімінде № 

20721 болып 

тіркелді 

152

. 

00602

004 

Сот-

медицинал

ық, сот-

психиатрия

лық және 

сот-

наркология

лық 

сараптамал

ардың 

белгілі 

түрін 

жүргізу 

құқығына 

біліктілік 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Әділетминінің 

"Сот 

сараптамасы 

орталығы" 

РМҚК 

Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрлігінің 

кейбір 

бұйрықтарына 

өзгерістер 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 21 

мамырдағы № 

43 бұйрығы 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20721 болып 

тіркелді 

115

3. 

00602

005 

Денсаулық 

сақтау 

саласы 

кадрларын

ың 

біліктілігін 

арттыру 

және 

сертификат

тау 

курстарына

н өткені 

туралы 

құжаттар 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 

Денсаулық 

сақтау 

саласындағы 

білім және 

ғылым беру 

ұйымдары 

Денсаулық 

сақтау 

саласындағ

ы білім 

және 

ғылым беру 

ұйымдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Денсаулық 

сақтау 

саласындағы 

мамандарға 

қосымша және 

формальды 

емес білім беру 

қағидаларын, 

денсаулық 

сақтау 

саласындағы 

қосымша және 

формальды 

емес білімнің 

білім беру 

бағдарламалар

ын іске 

асыратын 

ұйымдарға 

қойылатын 

біліктілік 

талаптарын, 

сондай-ақ 

қосымша және 

формальды 



емес білім беру 

арқылы 

денсаулық 

сақтау 

саласындағы 

мамандар 

алған оқудың 

нәтижелерін 

тану 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 21 

желтоқсандағы 

№ ҚР ДСМ-

303/2020 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21847 болып 

тіркелді 

154

. 

00602

006 

Қазақстан 

Республика

сында 

тіркелген 

және 

тіркелмеген 

дәрілік 

заттар мен 

медицинал

ық 

бұйымдард

ы әкелуге 

келісім 

және 

(немесе) 

қорытынды 

(рұқсат 

беру 

құжатын) 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ДСМ 

ДСМ 

Медициналық 

және 

фармацевтикал

ық бақылау 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Дәрілік 

заттар мен 

медициналық 

бұйымдарды 

Қазақстан 

Республикасын

ың аумағына 

әкелу және 

Қазақстан 

Республикасын

ың аумағынан 

әкету және 

"Қазақстан 

Республикасын

да тіркелген 

және 

тіркелмеген 

дәрілік заттар 

мен 

медициналық 

бұйымдарды 

әкелуге 

(әкетуге) 



келісім және 

(немесе) 

қорытынды 

(рұқсат беру 

құжатын) 

беру" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 8 

желтоқсандағы 

№ ҚР ДСМ-

237/2020 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21749 болып 

тіркелген. 

115

4-1. 

00602

006-1 

Қазақстан 

Республика

сында 

тіркелген 

және 

тіркелмеген 

дәрілік 

заттар мен 

медицинал

ық 

бұйымдард

ы әкетуге 

келісім 

және 

(немесе) 

қорытынды 

(рұқсат 

беру 

құжатын) 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ДСМ 

Дәрілік заттар 

мен 

медициналық 

бұйымдардың 

айналысы 

саласындағы 

ДСМ 

Медициналық 

және 

фармацевтикал

ық бақылау 

комитетінің 

аумақтық 

епартаменттері 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Дәрілік 

заттар мен 

медициналық 

бұйымдарды 

Қазақстан 

Республикасын

ың аумағына 

әкелу және 

Қазақстан 

Республикасын

ың аумағынан 

әкету және 

"Қазақстан 

Республикасын

да тіркелген 

және 

тіркелмеген 

дәрілік заттар 

мен 

медициналық 

бұйымдарды 

әкелуге 

(әкетуге) 

келісім және 



(немесе) 

қорытынды 

(рұқсат беру 

құжатын) 

беру" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 8 

желтоқсандағы 

№ ҚР ДСМ-

237/2020 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21749 болып 

тіркелген. 

155

. 

00602

007 

Медицинал

ық 

қызметке 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ДСМ 

ДСМ 

Медициналық 

және 

фармацевтикал

ық бақылау 

комитетінің 

аумақтық 

департаментте

рі 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 

"Медициналық 

қызметке 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 1 

маусымдағы № 

ҚР ДСМ-

59/2020 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 



20809 болып 

тіркелді 

156

. 

00602

008 

Фармацевт

икалық 

қызметке 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ДСМ 

ДСМ 

Медициналық 

және 

фармацевтикал

ық бақылау 

комитетінің 

аумақтық 

департаментте

рі 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 

"Фармацевтика

лық қызмет 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтердің 

кейбір 

мәселелері 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 15 

маусымдағы № 

ҚР ДСМ-

65/2020 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20863 болып 

тіркелді 

157

. 

00602

009 

Денсаулық 

сақтау 

саласында 

есірткі 

құралдарын

ың, 

психотропт

ық заттар 

мен 

прекурсорл

ардың 

айналымын

а 

байланыст

ы 

қызметтерг

е лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ДСМ 

ДСМ 

Медициналық 

және 

фармацевтикал

ық бақылау 

комитетінің 

аумақтық 

департаментте

рі 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 

"Фармацевтика

лық қызмет 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтердің 

кейбір 

мәселелері 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 15 

маусымдағы № 

ҚР ДСМ-

65/2020 

бұйрығы. 



Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20863 болып 

тіркелді 

158

. 

00602

010 

Фармаколо

гиялық 

және 

дәрілік 

заттарды, 

медицинал

ық 

бұйымдард

ы 

клиникалық 

зерттеуді 

және 

(немесе) 

сынауды 

жүргізуге 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ДСМ 

ДСМ 

Медициналық 

және 

фармацевтикал

ық бақылау 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Дәрілік 

заттар мен 

медициналық 

бұйымдарға 

клиникалық 

зерттеулер, тірі 

организмнен 

тыс (in vitro) 

диагностика 

үшін 

медициналық 

бұйымдарға 

клиникалық-

зертханалық 

сынаулар 

жүргізу 

қағидаларын 

және 

клиникалық 

базалар мен 

"Фармакология

лық және 

дәрілік 

заттарды, 

медициналық 

бұйымдарды 

клиникалық 

зерттеуді және 

(немесе) 

сынауды 

жүргізуге 

рұқсат беру" 

мемлекеттік 

қызмет 

көрсетуге 

қойылатын 

талаптарды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 11 



желтоқсандағы 

№ҚР ДСМ-

248/2020 

бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасын

ың Әділет 

министрлігінде 

2020 жылғы 14 

желтоқсанда № 

21772 болып 

тіркелген. 

115

9. 

00602

011 

Дәрілік 

затты 

немесе 

медицинал

ық 

бұйымды 

мемлекетті

к тіркеу, 

қайта 

тіркеу, 

дәрілік 

заттың 

немесе 

медицинал

ық 

бұйымның 

тіркеу 

дерекнамас

ына 

өзгерістер 

енгізу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ДСМ 

ДСМ 

Медициналық 

және 

фармацевтикал

ық бақылау 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Дәрілік затты 

немесе 

медициналық 

бұйымды 

мемлекеттік 

тіркеу, қайта 

тіркеу, дәрілік 

заттың немесе 

медициналық 

бұйымның 

тіркеу 

дерекнамасына 

өзгерістер 

енгізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2021 жылғы 9 

ақпандағы № 

ҚР ДСМ-16 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

22175 болып 

тіркелді 

160

. 

00602

012 

Өнімді 

мемлекетті

к тіркеу 

туралы 

куәлік беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ДСМ 

ДСМ 

Санитариялық

-

эпидемиология

лық бақылау 

комитеті 

ДСМ 

Санитариял

ық-

эпидемиоло

гиялық 

бақылау 

комитеті, 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Халықтың 

санитариялық-

эпидемиология

лық 

саламаттылығ

ы саласындағы 

мемлекеттік 



"электронд

ық үкімет" 

веб-

порталы 

қызметтерді 

көрсетудің 

кейбір 

мәселелері 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 30 

желтоқсандағы 

№ ҚР ДСМ-

336/2020 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

22004 болып 

тіркелген. 

161

. 

00602

013 

Адамның 

ағзаларын 

(ағзасының 

бөлігін) 

және 

(немесе) 

тіндерін 

(тінінің 

бөлігін), 

қан мен 

оның 

компонентт

ерін 

Еуразиялық 

экономикал

ық одаққа 

мүше 

болып 

табылмайт

ын 

мемлекетте

рден 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағына 

әкелуге 

және 

Қазақстан 

Заңды 

тұлғал

ар 

ДСМ 

ДСМ 

Медициналық 

және 

фармацевтикал

ық бақылау 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Адам 

ағзаларын 

(ағзаларының 

бөліктерін) 

және (немесе) 

адам тіндерін, 

қан мен оның 

компоненттері

н Қазақстан 

Республикасын

ың аумағына 

әкелуге және 

(немесе) 

Қазақстан 

Республикасын

ың аумағынан 

әкетуге 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 30 



Республика

сының 

аумағынан 

осы 

мемлекетте

рге әкетуге 

лицензия 

беру 

сәуірдегі № ҚР 

ДСМ-43/2020 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20556 болып 

тіркелді 

162

. 

00602

014 

Туыстық 

емес 

трансплант

аттауды 

жүргізу 

мақсатында 

адамның 

биологиялы

қ 

материалда

рының 

үлгілерін, 

гемопоэздік 

дің 

жасушалар

ын, сүйек 

кемігін, 

донорлық 

лимфоцитт

ерді, 

жыныстық 

жасушалар 

мен 

эмбриондар

ды 

Еуразиялық 

экономикал

ық одаққа 

мүше 

болып 

табылмайт

ын 

мемлекетте

рден 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағына 

әкелуге 

және 

Қазақстан 

Заңды 

тұлғал

ар 

ДСМ 

ДСМ 

Медициналық 

және 

фармацевтикал

ық бақылау 

комитетінің 

аумақтық 

департаментте

рі 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Туыстық 

емес 

трансплантатта

уды жүргізу 

мақсатында 

адамның 

биологиялық 

материалдарын

ың үлгілерін, 

гемопоэздік 

дің 

жасушаларын, 

сүйек кемігін, 

донорлық 

лимфоциттерді

, жыныстық 

жасушалар мен 

эмбриондарды 

Еуразиялық 

экономикалық 

одаққа мүше 

болып 

табылмайтын 

мемлекеттерде

н Қазақстан 

Республикасын

ың аумағына 

әкелуге және 

Қазақстан 

Республикасын

ың аумағынан 

осы 

мемлекеттерге 

әкетуге 

қорытындылар 

(рұқсат беру 

құжаттарын) 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 



Республика

сының 

аумағынан 

осы 

мемлекетте

рге әкетуге 

қорытынды

лар (рұқсат 

беру 

құжаттарын

) беру 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 3 

қарашадағы № 

ҚР ДСМ-

177/2020 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21592 болып 

тіркелген. 

163

. 

00602

015 

Клиникалы

қ 

практикаға 

жіберу 

үшін 

шетелдік 

маманға 

сертификат 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 

ДСМ 

Медициналық 

және 

фармацевтикал

ық бақылау 

комитетінің 

аумақтық 

департаментте

рі 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Денсаулық 

сақтау 

саласындағы 

маманды 

сертификаттау

ды жүргізу, 

шетелдік 

мамандарды 

қоса алғанда, 

денсаулық 

сақтау 

саласындағы 

маман 

сертификатын

ың 

қолданысын 

растау 

қағидаларын, 

сондай-ақ 

Қазақстан 

Республикасын

ан тыс 

жерлерде 

медициналық 

білім алған 

адамды 

денсаулық 

сақтау 

саласындағы 

маманды 

сертификаттау

ға жіберу 

шарттарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 



Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 15 

желтоқсандағы 

№ ҚР ДСМ-

274/2020 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21818 болып 

тіркелген. 

163

-1. 

00602

015-1 

Денсаулық 

сақтау 

менеджерін

ің 

сертификат

ын беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 

Медициналық 

қызметтер 

(көмек) 

көрсету 

саласындағы 

мемлекеттік 

орган 

ведомствосын

ың аумақтық 

бөлімшелері 

"Электронд

ық үкімет" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электрондық 

(толығымен 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 

 

164

. 

00602

016 

Дәрілік 

заттар мен 

медицинал

ық 

бұйымдард

ың 

қауіпсіздігі, 

сапасы мен 

тиімділігі 

туралы 

қорытынды 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ДСМ 

ДСМ 

Медициналық 

және 

фармацевтикал

ық бақылау 

комитетінің 

"Дәрілік 

заттарды, 

медициналық 

мақсаттағы 

бұйымдар мен 

медицина 

техникасын 

сараптау 

ұлттық 

орталығы" 

ШЖҚ РМК 

ДСМ 

Медицинал

ық және 

фармацевти

калық 

бақылау 

комитетінің 

"Дәрілік 

заттарды, 

медицинал

ық 

мақсаттағы 

бұйымдар 

мен 

медицина 

техникасын 

сараптау 

ұлттық 

орталығы" 

ШЖҚ РМК, 

"электронд

ық үкімет" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Дәрілік заттар 

мен 

медициналық 

бұйымдарға 

сараптама 

жүргізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2009 жылғы 18 

қарашадағы № 

736 Бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

5926 болып 

тіркелді. 



165

. 

00602

017 

Фармацевт

икалық 

өнімге 

арналған 

сертификат

ты беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ДСМ 

ДСМ 

Медициналық 

және 

фармацевтикал

ық бақылау 

комитеті 

ДСМ 

Медицинал

ық және 

фармацевти

калық 

бақылау 

комитеті, 

"электронд

ық үкімет" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 

"Фармацевтика

лық өнімге 

арналған 

сертификатты 

(СРР) беру 

қағидалары" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2021 жылғы 21 

қаңтардағы № 

ҚР ДСМ-8 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

22113 болып 

тіркелген. 

166

. 

00602

018 

Денсаулық 

сақтау 

саласындағ

ы білім 

алушылард

ың, кәсіптік 

даярлық 

түлектеріні

ң және 

мамандард

ың білімі 

мен 

дағдылары

н 

бағалауды 

жүзеге 

асыратын 

ұйымдарды 

аккредитте

у 

Заңды 

тұлғал

ар 

ДСМ 

ДСМ 

Медициналық 

және 

фармацевтикал

ық бақылау 

комитеті 

ДСМ 

Медицинал

ық және 

фармацевти

калық 

бақылау 

комитеті, 

"электронд

ық үкімет" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Денсаулық 

сақтау 

саласындағы 

аккредиттеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 21 

желтоқсандағы 

№ ҚР ДСМ-

299/2020 

бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасын

ың Әділет 

министрлігінде 

№ 21852 

болып 

тіркелген. 

00603. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 

167 00603 Мемлекетті Жеке ДСМ ДСМ "Электронд Тегін Электронды   "Халықтың 



. 001 к 

санитариял

ық-

эпидемиоло

гиялық 

бақылау 

және 

қадағалау 

объектісіні

ң сәйкестігі 

туралы 

санитариял

ық-

эпидемиоло

гиялық 

қорытынды 

беру 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Санитариялық

-

эпидемиология

лық бақылау 

комитеті, ДСМ 

Санитариялық

-

эпидемиология

лық бақылау 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 санитариялық-

эпидемиология

лық 

саламаттылығ

ы саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсетудің 

кейбір 

мәселелері 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 30 

желтоқсандағы 

№ ҚР ДСМ-

336/2020 

бұйрығы. 

 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

22004 болып 

тіркеген. 

168

. 

00603

002 

Халықтың 

санитариял

ық-

эпидемиоло

гиялық 

саламаттыл

ығы 

саласындағ

ы 

мемлекетті

к 

санитариял

ық-

эпидемиоло

гиялық 

бақылауға 

және 

қадағалауға 

жататын 

тамақ 

өнімін 

өндіру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ДСМ 

ДСМ 

Санитариялық

-

эпидемиология

лық бақылау 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

 "Халықтың 

санитариялық-

эпидемиология

лық 

саламаттылығ

ы саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсетудің 

кейбір 

мәселелері 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 30 

желтоқсандағы 

№ ҚР ДСМ-

336/2020 

бұйрығы. 



объектісіне 

есептік 

нөмір беру 

 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

22004 болып 

тіркелген. 

169

. 

00603

003 

Қоршаған 

ортағазиянд

ы 

заттардың 

және 

физикалық 

факторлард

ың рұқсат 

етілетін 

шекті 

шығарынды

лары мен 

рұқсат 

етілетін 

шекті 

төгінділері 

бойынша 

нормативті

к 

құжаттама 

жобаларын

ың 

сәйкестігі 

туралы, 

санитариял

ық қорғау 

аймақтарын

а және 

санитариял

ық-

қорғаныш 

аймақтарға, 

шикізат пен 

өнімнің 

жаңа 

түрлеріне 

санитариял

ық-

эпидемиоло

гиялық 

қорытынды 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ДСМ 

ДСМ 

Санитариялық

-

эпидемиология

лық бақылау 

комитеті, ДСМ 

Санитариялық

-

эпидемиология

лық бақылау 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Халықтың 

санитариялық-

эпидемиология

лық 

саламаттылығ

ы саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсетудің 

кейбір 

мәселелері 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 30 

желтоқсандағы 

№ ҚР ДСМ-

336/2020 

бұйрығы. 

 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

22004 болып 

тіркелген. 



170

. 

00603

004 

І-ІV 

патогенді 

топтардың 

микроорган

измдерімен 

және 

гельминтте

рмен 

жұмыс 

істеуге 

рұқсат беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ДСМ 

ДСМ 

Санитариялық

-

эпидемиология

лық бақылау 

комитетінің 

аумақтық 

департаментте

рі 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Халықтың 

санитариялық-

эпидемиология

лық 

саламаттылығ

ы саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсетудің 

кейбір 

мәселелері 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 30 

желтоқсандағы 

№ ҚР ДСМ-

336/2020 

бұйрығы. 

 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

22004 болып 

тіркелген. 

171

. 

00603

006 

Мемлекетті

к 

санитариял

ық-

эпидемиоло

гиялық 

қадағалау 

объектісіні

ң халықтың 

санитариял

ық-

эпидемиоло

гиялық 

саламаттыл

ығы 

саласындағ

ы 

нормативті

к құқықтық 

актілерге 

және 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қорған

ысмині 

Қазақстан 

Республикасы 

Қарулы 

Күштерінің 

халықтың 

санитариялық-

эпидемиология

лық 

саламаттылығ

ы саласындағы 

қызметті 

жүзеге 

асыратын 

бөлімшелері 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасы 

Қорғаныс 

министрлігінің 

халықтың 

санитариялық-

эпидемиология

лық 

саламаттылығ

ы саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қорғаныс 

министрінің 

2020 жылғы 10 

шілдедегі № 



Қазақстан 

Республика

сы 

Қорғаныс 

министрлігі

нің әскери 

қалашықтар

ы мен оқу 

орталықтар

ының 

аумағында 

орналасқан 

объектілерд

егі 

гигиеналық 

нормативте

рге 

сәйкестігі 

(сәйкес 

еместігі) 

туралы 

санитариял

ық-

эпидемиоло

гиялық 

қорытынды

лар беру 

322 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20957 болып 

тіркелді 

172

. 

00603

007 

Қазақстан 

Республика

сы 

Қорғаныс 

министрлігі

нің әскери 

қалашықтар

ы мен оқу 

орталықтар

ының 

аумағында 

орналасқан 

объектілерд

е 

жобаларға, 

жұмыстар 

мен 

көрсетілеті

н 

қызметтерг

е 

санитариял

ық-

эпидемиоло

гиялық 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қорған

ысмині 

Қазақстан 

Республикасы 

Қарулы 

Күштерінің 

халықтың 

санитариялық-

эпидемиоло-

гиялық 

саламаттылығ

ы саласындағы 

қызметті 

жүзеге 

асыратын 

бөлімшелері 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қазақстан 

Республикасы 

Қорғаныс 

министрлігінің 

халықтың 

санитариялық-

эпидемиология

лық 

саламаттылығ

ы саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 Қазақстан 

Республикасы 

Қорғаныс 

министрінің 

2020 жылғы 10 

шілдедегі № 

322 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 



қорытынды 

беру 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20957 болып 

тіркелді. 

00604. Денсаулық, медицина және денсаулық сақтау саласындағы өзге де мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

173

. 

00604

001 

"Психиатри

я" 

Психикалы

қ 

денсаулық 

орталығына

н 

мәліметтер 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 

Денсаулық 

сақтау 

ұйымдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Денсаулық 

сақтау 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсетудің 

кейбір 

мәселелері 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 18 

мамырдағы № 

ҚР ДСМ-

49/2020 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20665 болып 

тіркелген. 

174

. 

00604

002 

"Наркологи

я" 

Психикалы

қ 

денсаулық 

орталығына

н 

мәліметтер 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 

Денсаулық 

сақтау 

ұйымдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Денсаулық 

сақтау 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсетудің 

кейбір 

мәселелері 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 18 

мамырдағы № 

ҚР ДСМ-

49/2020 



бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20665 болып 

тіркелген. 

175

. 

00604

003 

"Фтизиатри

я" 

Фтизиопуль

монология 

орталығына

н 

мәліметтер 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 

Денсаулық 

сақтау 

ұйымдары 

"Электронд

ық үкімет" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Денсаулық 

сақтау 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсетудің 

кейбір 

мәселелері 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 18 

мамырдағы № 

ҚР ДСМ-

49/2020 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20665 болып 

тіркелген. 

176

. 

00604

004 

Алдын ала 

міндетті 

медицинал

ық қарап-

тексерулер

ден өткізу 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 
Медициналық 

ұйымдар 

Медицинал

ық 

ұйымдар, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Міндетті 

медициналық 

қарап-

тексерулерге 

жататын 

адамдардың 

нысаналы 

топтарын, 

сондай-ақ 

оларды 

жүргізу тәртібі 

мен 

мерзімділігін, 

зертханалық 

және 

функционалды



қ 

зерттеулердің 

көлемін, 

медициналық 

қарсы 

көрсетілімдерд

і, зиянды және 

(немесе) 

қауіпті 

өндірістік 

факторлардың, 

жұмысқа 

орналасқан 

кезде орындау 

кезінде 

міндетті алдын 

ала 

медициналық 

қарап-

тексерулер 

және мерзімдік 

міндетті 

медициналық 

қарап-

тексерулер 

жүргізілетін 

кәсіптер мен 

жұмыстардың 

тізбесін және 

"Алдын ала 

міндетті 

медициналық 

қарап-

тексерулерден 

өткізу" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2020 жылғы 15 

қазандағы № 

ҚР ДСМ-

131/2020 

бұйрығы. 



Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21443 болып 

тіркелген. 

177

. 

00604

005 

Көлік 

құралын 

басқаруға 

рұқсат алу 

туралы 

анықтама 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 
Медициналық 

ұйымдар 

Медицинал

ық 

ұйымдар, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Көлік 

құралдарын 

басқару 

құқығын алуға 

үміткер 

адамды 

медициналық 

қарап-

тексеруден, 

механикалық 

көлік 

құралдары 

жүргізушісін 

қайта 

медициналық 

қарап-

тексеруден 

өткізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 30 

қазандағы № 

ҚР ДСМ-

172/2020 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21557 болып 

тіркелген. 

007. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

00701. Халықты жұмыспен қамту 

178

. 

00701

001 

Жұмыс 

іздеп 

жүрген 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Халықты 

жұмыспен 

қамту 

Мемлекетті

к 

корпорация

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

 

 

"Жұмыс іздеп 

жүрген 

адамдарды, 



адамдарды 

тіркеу 

орталығы, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

, Халықты 

жұмыспен 

қамту 

орталығы, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

рылған)/қағаз 

түрінде 

жұмыссыздард

ы тіркеу және 

халықты 

жұмыспен 

қамту 

орталықтары 

көрсететін 

еңбек 

делдалдығын 

жүзеге асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Еңбек және 

халықты 

әлеуметтік 

қорғау 

министрінің 

2018 жылғы 19 

маусымдағы № 

259 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17199 болып 

тіркелген. 

179

. 

00701

002 

Қандастар 

мен қоныс 

аударушыл

арды 

қабылдауд

ың өңірлік 

квотасына 

енгізу 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

Облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы, 

Қазақстан 

Республика

сының шет 

елдердегі 

мекемелері, 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

 

 



Халықты 

жұмыспен 

қамту 

орталықтар

ы 

179

-1. 

00701

003 

Жұмыссызд

арды тіркеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Халықты 

жұмыспен 

қамту 

орталығы, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, халықты 

жұмыспен 

қамту 

орталығы, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы" 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Жұмыс іздеп 

жүрген 

адамдарды, 

жұмыссыздард

ы тіркеу және 

халықты 

жұмыспен 

қамту 

орталықтары 

көрсететін 

еңбек 

делдалдығын 

жүзеге асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Еңбек және 

халықты 

әлеуметтік 

қорғау 

министрінің 

2018 жылғы 19 

маусымдағы № 

259 бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасын

ың Әділет 

министрлігінде 

2018 жылы 13 

шілдеде № 

17199 болып 

тіркелген. 
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-2. 

00701

004 

Жұмыспен 

қамтуға 

жәрдемдесу

дің 

белсенді 

шараларын

а қатысуға 

жолдама 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Халықты 

жұмыспен 

қамту 

орталығы, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, халықты 

жұмыспен 

қамту 

орталығы, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Жұмыс іздеп 

жүрген 

адамдарды, 

жұмыссыздард

ы тіркеу және 

халықты 

жұмыспен 

қамту 

орталықтары 

көрсететін 

еңбек 

делдалдығын 

жүзеге асыру 

қағидаларын 



бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Еңбек және 

халықты 

әлеуметтік 

қорғау 

министрінің 

2018 жылғы 19 

маусымдағы № 

259 бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасын

ың Әділет 

министрлігінде 

2018 жылы 13 

шілдеде № 

17199 болып 

тіркелген. 

00702. Халықты жұмыспен қамту саласында рұқсат құжаттарын беру 

180

. 

00702

001 

Жұмыс 

берушілерг

е шетелдік 

жұмыс 

күшін 

тартуға 

рұқсат беру 

және 

(немесе) 

ұзарту 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы/тегі

н 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Жұмыс 

берушілерге 

шетелдік 

жұмыс күшін 

тартуға рұқсат 

беру және 

(немесе) 

ұзарту, сондай-

ақ 

корпоративіші

лік 

ауыстыруды 

жүзеге асыру 

қағидалары 

мен шарттарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

м.а. 2016 

жылғы 27 

маусымдағы № 

559 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 



тізілімінде № 

14170 болып 

тіркелді. 
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. 

00702

002 

Өз бетінше 

жұмысқа 

орналасуы 

үшін 

шетелдікке 

немесе 

азаматтығы 

жоқ адамға 

біліктілігіні

ң сәйкестігі 

туралы 

анықтама 

беру немесе 

ұзарту 

Жеке 

тұлға 

лар 

Еңбек

мині 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Өз бетінше 

жұмысқа 

орналасуы 

үшін 

шетелдікке 

немесе 

азаматтығы 

жоқ адамға 

біліктілігінің 

сәйкестігі 

туралы 

анықтама беру 

немесе ұзарту 

қағидаларын, 

шетелдіктің 

немесе 

азаматтығы 

жоқ адамның 

өз бетінше 

жұмысқа 

орналасуы 

үшін басым 

салалардың 

(экономикалық 

қызмет 

түрлерінің) 

және олардағы 

сұранысқа ие 

кәсіптердің 

тізбесін бекіту 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2016 жылғы 13 

маусымдағы № 

503 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

14149 болып 

тіркелді. 



00703. Әлеуметтік қамсыздандыру, оның ішінде зейнетақымен қамсыздандыру және әлеуметтік сақтандыру 
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. 

00703

001 

Жасына 

байланыст

ы 

зейнетақы 

төлемдерін 

тағайындау 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Еңбекмині 

Еңбек, 

әлеуметтік 

қорғау және 

көші-қон 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

 "Мемлекеттік 

базалық 

зейнетақы 

төлемін 

бюджет 

қаражаты 

есебінен беру, 

сондай-ақ 

жасына 

байланысты 

зейнетақы 

төлемдерін, 

мүгедектігі 

бойынша, 

асыраушысына

н айрылу 

жағдайы 

бойынша 

берілетін 

мемлекеттік 

әлеуметтік 

жәрдемақылар

ды, 

мемлекеттік 

арнайы 

жәрдемақылар

ды тағайындау 

және жүзеге 

асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 14 

сәуірдегі № 

223 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11110 тіркелді. 
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. 

00703

002 

Мемлекетті

к базалық 

зейнетақы 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Еңбекмині 

Еңбек, 

әлеуметтік 

Мемлекетті

к 

корпорация

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

 

 

 "Мемлекеттік 

базалық 

зейнетақы 



төлемдерін 

тағайындау 

қорғау және 

көші-қон 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

рылған)/қағаз 

түрінде/проак

тивті/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

төлемін 

бюджет 

қаражаты 

есебінен беру, 

сондай-ақ 

жасына 

байланысты 

зейнетақы 

төлемдерін, 

мүгедектігі 

бойынша, 

асыраушысына

н айрылу 

жағдайы 

бойынша 

берілетін 

мемлекеттік 

әлеуметтік 

жәрдемақылар

ды, 

мемлекеттік 

арнайы 

жәрдемақылар

ды тағайындау 

және жүзеге 

асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 14 

сәуірдегі № 

223 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11110 тіркелді. 

184

. 

00703

003 

Еңбекке 

қабілеттіліг

ін жоғалту 

жағдайы 

бойынша 

әлеуметтік 

төлем 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

"Мемлекеттік 

әлеуметтік 

сақтандыру 

қоры" және 

оның 

филиалдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

медицинал

ық-

әлеуметтік 

Тегін 

Қағаз 

түрінде/проак

тивті/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

"Әлеуметтік 

төлемдердің 

мөлшерлерін 

есептеу 

(айқындау), 

Мемлекеттік 

әлеуметтік 



тағайындау сараптама 

бөлімшесі, 

ұялы 

байланыст

ың 

абоненттік 

құрылғысы 

сақтандыру 

қорынан 

төленетін 

әлеуметтік 

төлемдерді 

тағайындау, 

қайта есептеу, 

тоқтата тұру, 

қайта бастау, 

тоқтату және 

жүзеге асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Еңбек және 

халықты 

әлеуметтік 

қорғау 

министрінің 

2020 жылғы 8 

маусымдағы № 

217 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20838 болып 

тіркелген. 
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. 

00703

004 

Мемлекетті

к арнайы 

жәрдемақы

лар 

тағайындау 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Еңбекмині 

Еңбек, 

әлеуметтік 

қорғау және 

көші-қон 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Мемлекеттік 

базалық 

зейнетақы 

төлемін 

бюджет 

қаражаты 

есебінен беру, 

сондай-ақ 

жасына 

байланысты 

зейнетақы 

төлемдерін, 

мүгедектігі 

бойынша, 

асыраушысына

н айрылу 

жағдайы 

бойынша 

берілетін 

мемлекеттік 

әлеуметтік 



жәрдемақылар

ды, 

мемлекеттік 

арнайы 

жәрдемақылар

ды тағайындау 

және жүзеге 

асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 14 

сәуірдегі № 

223 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11110 тіркелді. 
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. 

00703

005 

Мүгедектігі 

бойынша 

мемлекетті

к 

әлеуметтік 

жәрдемақы 

тағайындау 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Еңбекмині 

Еңбек, 

әлеуметтік 

қорғау және 

көші-қон 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Еңбекмині 

Еңбек, 

әлеуметтік 

қорғау 

және көші-

қон 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелер

і, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы, 

ұялы 

байланыст

ың 

абоненттік 

құрылғысы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде/проак

тивті/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

 "Мемлекеттік 

базалық 

зейнетақы 

төлемін 

бюджет 

қаражаты 

есебінен беру, 

сондай-ақ 

жасына 

байланысты 

зейнетақы 

төлемдерін, 

мүгедектігі 

бойынша, 

асыраушысына

н айрылу 

жағдайы 

бойынша 

берілетін 

мемлекеттік 

әлеуметтік 

жәрдемақылар

ды, 

мемлекеттік 

арнайы 



жәрдемақылар

ды тағайындау 

және жүзеге 

асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 14 

сәуірдегі № 

223 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11110 тіркелді. 
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. 

00703

006 

Инфляциян

ың деңгейін 

ескере 

отырып, 

нақты 

енгізілген 

міндетті 

зейнетақы 

жарналары

ның, 

міндетті 

кәсіптік 

зейнетақы 

жарналары

ның сомасы 

мен 

зейнетақы 

жинақтары

ның сомасы 

арасындағы 

айырма 

төлемі 

Жеке 

тұлға 

лар 

Еңбек

мині 

Еңбекмині 

Еңбек, 

әлеуметтік 

қорғау және 

көші-қон 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

Мемлекетті

к 

корпорация

, ұялы 

байланыст

ың 

абоненттік 

құрылғысы 

Тегін 

Қағаз 

түрінде/проак

тивті 

 

 

 "Әлеуметтік-

еңбек 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

стандарттарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 28 

сәуірдегі № 

279 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11342 тіркелді. 

188

. 

00703

007 

Міндетті 

әлеуметтік 

медицинал

ық 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 

Әлеуметтік 

медициналық 

сақтандыру 

қоры 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Міндетті 

әлеуметтік 

медициналық 

сақтандыру 



сақтандыру 

жүйесіне 

медицинал

ық 

көрсетілеті

н қызметті 

тұтынушы 

ретінде 

қатысу 

туралы 

және 

аударымдар

дың және 

(немесе) 

жарналард

ың 

аударылған 

сомалары 

туралы 

ақпарат 

беру 

порталы жүйесіне 

медициналық 

көрсетілетін 

қызметті 

тұтынушы 

ретінде қатысу 

туралы және 

аударымдарды

ң және 

(немесе) 

жарналардың 

аударылған 

сомалары 

туралы ақпарат 

беру" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау 

министрінің 

2020 жылғы 2 

сәуірдегі № ҚР 

ДСМ-26/2020 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20308 болып 

тіркелген. 

189

. 

00703

008 

Бірыңғай 

жинақтауш

ы 

зейнетақы 

қорындағы 

міндетті 

зейнетақы 

жарналары, 

міндетті 

кәсіби 

зейнетақы 

жарналары 

есебінен 

қалыптасқа

н зейнетақы 

жинақтары

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 
БЖЗҚ 

Мемлекетті

к 

корпорация

, БЖЗҚ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы, 

ұялы 

байланыст

ың 

абоненттік 

құрылғысы 

Тегін 

Электронды(і

шінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген, 

проактивті 

 

 

"Әлеуметтік-

еңбек 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

стандарттарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 28 



нан 

зейнетақы 

төлемдерін 

жүзеге 

асыру 

сәуірдегі № 

279 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11342 болып 

тіркелген. 

190

. 

00703

009 

Міндетті 

әлеуметтік 

сақтандыру 

жүйесіне 

қатысушығ

а 

әлеуметтік 

аударымдар

дың 

жағдайы 

және 

қозғалысы 

туралы 

ақпарат 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Мемлекеттік 

әлеуметтік 

сақтандыру 

қоры және 

оның 

филиалдары, 

Мемлекеттік 

корпорация 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

Мемлекетті

к 

әлеуметтік 

сақтандыру 

қоры және 

оның 

филиалдар

ы, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Міндетті 

әлеуметтік 

сақтандыру 

жүйесінің және 

әлеуметтік-

еңбек 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсетудің 

кейбір 

мәселелері 

туралы" 

 Қазақстан 

Республикасы 

Еңбек және 

халықты 

әлеуметтік 

қорғау 

министрінің 

2020 жылғы 11 

маусымдағы № 

224 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20849 болып 

тіркелді 

191

. 

00703

010 

Асыраушыс

ынан 

айырылу 

жағдайы 

бойынша 

мемлекетті

к 

әлеуметтік 

жәрдемақы 

тағайындау 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Еңбекмині 

Еңбек, 

әлеуметтік 

қорғау және 

көші-қон 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы, 

ұялы 

байланыст

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде/проак

тивті 

 

 

 "Мемлекеттік 

базалық 

зейнетақы 

төлемін 

бюджет 

қаражаты 

есебінен беру, 

сондай-ақ 

жасына 

байланысты 

зейнетақы 



ың 

абоненттік 

құрылғысы 

төлемдерін, 

мүгедектігі 

бойынша, 

асыраушысына

н айрылу 

жағдайы 

бойынша 

берілетін 

мемлекеттік 

әлеуметтік 

жәрдемақылар

ды, 

мемлекеттік 

арнайы 

жәрдемақылар

ды тағайындау 

және жүзеге 

асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 14 

сәуірдегі № 

223 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11110 тіркелді. 

192

. 

00703

011 

Асыраушыс

ынан 

айырылу 

жағдайы 

бойынша 

әлеуметтік 

төлем 

тағайындау 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Мемлекеттік 

әлеуметтік 

сақтандыру 

қоры және 

оның 

филиалдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, ұялы 

байланыст

ың 

абоненттік 

құрылғысы 

Тегін 

Қағаз 

түрінде/проак

тивті 

 

 

 "Әлеуметтік 

төлемдердің 

мөлшерлерін 

есептеу 

(айқындау), 

Мемлекеттік 

әлеуметтік 

сақтандыру 

қорынан 

төленетін 

әлеуметтік 

төлемдерді 

тағайындау, 

қайта есептеу, 

тоқтата тұру, 



қайта бастау, 

тоқтату және 

жүзеге асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Еңбек және 

халықты 

әлеуметтік 

қорғау 

министрінің 

2020 жылғы 8 

маусымдағы № 

217 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20838 болып 

тіркелді 

193

. 

00703

012 

Жұмысына

н айырылу 

жағдайы 

бойынша 

әлеуметтік 

төлем 

тағайындау 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

"Мемлекеттік 

әлеуметтік 

сақтандыру 

қоры" және 

оның 

филиалдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Халыққа 

қызмет 

көрсету 

орталығы, 

"электронд

ық 

үкіметтің"в

еб-порталы, 

ұялы 

байланыст

ың 

абоненттік 

құрылғысы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде/проак

тивті/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

"Әлеуметтік 

төлемдердің 

мөлшерлерін 

есептеу 

(айқындау), 

Мемлекеттік 

әлеуметтік 

сақтандыру 

қорынан 

төленетін 

әлеуметтік 

төлемдерді 

тағайындау, 

қайта есептеу, 

тоқтата тұру, 

қайта бастау, 

тоқтату және 

жүзеге асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Еңбек және 

халықты 

әлеуметтік 

қорғау 

министрінің 

2020 жылғы 8 

маусымдағы № 



217 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20838 болып 

тіркелген. 

194

. 

00703

013 

Жүкті болу 

мен 

босануға, 

жаңа туған 

баланы 

асырап 

алуға 

байланыст

ы 

табысынан 

айырылу 

жағдайы 

бойынша 

әлеуметтік 

төлем 

тағайындау 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

"Мемлекеттік 

әлеуметтік 

сақтандыру 

қоры" және 

оның 

филиалдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, ұялы 

байланыст

ың 

абоненттік 

құрылғысы 

Тегін 
Қағаз түрінде/ 

проактивті 

 

 

"Әлеуметтік 

төлемдердің 

мөлшерлерін 

есептеу 

(айқындау), 

Мемлекеттік 

әлеуметтік 

сақтандыру 

қорынан 

төленетін 

әлеуметтік 

төлемдерді 

тағайындау, 

қайта есептеу, 

тоқтата тұру, 

қайта бастау, 

тоқтату және 

жүзеге асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Еңбек және 

халықты 

әлеуметтік 

қорғау 

министрінің 

2020 жылғы 8 

маусымдағы № 

217 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20838 болып 

тіркелген. 

195

. 

00703

014 

Бала бір 

жасқа 

толғанға 

дейін оның 

күтіміне 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

"Мемлекеттік 

әлеуметтік 

сақтандыру 

қоры" және 

оның 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде/проак

 

 

 "Әлеуметтік 

төлемдердің 

мөлшерлерін 

есептеу 

(айқындау), 



байланыст

ы 

табысынан 

айырылу 

жағдайы 

бойынша 

әлеуметтік 

төлем 

тағайындау 

филиалдары ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы, 

ұялы 

байланыст

ың 

абоненттік 

құрылғысы 

тивті/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

Мемлекеттік 

әлеуметтік 

сақтандыру 

қорынан 

төленетін 

әлеуметтік 

төлемдерді 

тағайындау, 

қайта есептеу, 

тоқтата тұру, 

қайта бастау, 

тоқтату және 

жүзеге асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Еңбек және 

халықты 

әлеуметтік 

қорғау 

министрінің 

2020 жылғы 8 

маусымдағы № 

217 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20838 болып 

тіркелді 

00704. Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау 

196

. 

00704

001 

Жерлеуге 

арналған 

біржолғы 

төлем 

тағайындау 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Еңбекмині 

Еңбек, 

әлеуметтік 

қорғау және 

көші-қон 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

 "Мемлекеттік 

базалық 

зейнетақы 

төлемін 

бюджет 

қаражаты 

есебінен беру, 

сондай-ақ 

жасына 

байланысты 

зейнетақы 

төлемдерін, 

мүгедектігі 

бойынша, 

асыраушысына

н айрылу 

жағдайы 

бойынша 



берілетін 

мемлекеттік 

әлеуметтік 

жәрдемақылар

ды, 

мемлекеттік 

арнайы 

жәрдемақылар

ды тағайындау 

және жүзеге 

асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 14 

сәуірдегі № 

223 бұйрығына 

өзгеріс енгізу 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Еңбек және 

халықты 

әлеуметтік 

қорғау 

министрінің 

2020 жылғы 6 

мамырдағы № 

163 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20605 болып 

тіркелді 

197

. 

00704

002 

Мемлекетті

к атаулы 

әлеуметтік 

көмек 

тағайындау 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

Кент, ауыл, 

ауылдық 

округ әкімі, 

Халықты 

жұмыспен 

қамту 

орталығы 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

"Мемлекеттік 

атаулы 

әлеуметтік 

көмекті 

тағайындау 

және төлеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 



ЖАО Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 5 

мамырдағы № 

320 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11426 

тіркелген. 

198

. 

00704

003 

Арнаулы 

мемлекетті

к 

жәрдемақы 

тағайындау 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Еңбекмині 

Еңбек, 

әлеуметтiк 

қорғау және 

көші-қон 

комитетiнiң 

аумақтық 

бөлімшелері 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Еңбекмині 

Еңбек, 

әлеуметтiк 

қорғау 

және көші-

қон 

комитетiнiң 

аумақтық 

бөлімшелер

і, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы, 

ұялы 

байланыст

ың 

абоненттік 

құрылғысы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде/проак

тивті/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

"Арнаулы 

мемлекеттік 

жәрдемақы 

тағайындау 

және төлеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 3 

маусымдағы № 

445 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11745 болып 

тіркелген. 

199

. 

00704

004 

Жергілікті 

өкілді 

органдарды

ң 

шешімдері 

бойынша 

мұқтаж 

азаматтард

ың 

жекелеген 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Нұр-Сұлтан 

және Алматы 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Әлеуметтік-

еңбек 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

стандарттарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 



санаттарын

а 

әлеуметтік 

көмек 

тағайындау 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

кенттің, 

ауылдың, 

ауылдық 

округтің 

әкімі, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 28 

сәуірдегі № 

279 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11342 тіркелді. 

200

. 

00704

005 

Семей 

ядролық 

сынақ 

полигонын

да ядролық 

сынақтарды

ң 

салдарынан 

зардап 

шеккен 

азаматтард

ы тіркеу, 

біржолғы 

мемлекетті

к ақшалай 

өтемақы 

төлеу, 

куәлік беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

 "Әлеуметтік-

еңбек 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

стандарттарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 28 

сәуірдегі № 

279 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11342 тіркелді. 

201

. 

00704

006 

Ауылдық 

елді 

мекендерге 

жұмыс 

істеуге 

және тұруға 

келген 

денсаулық 

сақтау, 

білім беру, 

әлеуметтік 

қамсызданд

Жеке 

тұлғал

ар 

ҰЭМ 

Аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО ауылдық 

аумақтарды 

дамыту 

саласындағы 

уәкілетті 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

 "Ауылдық 

елді 

мекендерге 

жұмыс істеуге 

және тұруға 

келген 

денсаулық 

сақтау, білім 

беру, 

әлеуметтік 

қамсыздандыр

у, мәдениет, 



ыру, 

мәдениет, 

спорт және 

агроөнеркә

сіптік 

кешен 

саласындағ

ы 

мамандарға

, ауылдар, 

кенттер, 

ауылдық 

округтер 

әкімдері 

аппараттар

ының 

мемлекетті

к 

қызметшіле

ріне 

әлеуметтік 

қолдау 

шараларын 

көрсету 

спорт және 

агроөнеркәсіпт

ік кешен 

саласындағы 

мамандарға 

әлеуметтік 

қолдау 

шараларын 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2014 жылғы 6 

қарашадағы № 

72 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

9946 тіркелді. 

202

. 

00704

007 

Банкроттық 

салдарынан 

таратылған 

заңды 

тұлғалар 

қызметкерл

ердің өмірі 

мен 

денсаулығы

на 

келтірген 

зиянды 

өтеу 

жөніндегі 

төлемдерді 

капиталдан

дыру кезеңі 

аяқталғанна

н кейін 

Қазақстан 

Республика

сының 

азаматтары

на ай 

сайынғы 

төлемдер 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Еңбекмині 

Еңбек, 

әлеуметтік 

қорғау және 

көші-қон 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

Мемлекетті

к 

корпорация 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

 "Әлеуметтік-

еңбек 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

стандарттарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 28 

сәуірдегі № 

279 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11342 тіркелді. 



түрінде 

әлеуметтік 

көмекті 

тағайындау 

203

. 

00704

008 

Ақталған 

адамға 

куәлік беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

 "Әлеуметтік-

еңбек 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

стандарттарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 28 

сәуірдегі № 

279 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11342 тіркелді. 

00705. Әлеуметтік көрсетілетін қызметтер 

204

. 

00705

001 

Мүгедектік

ті 

және/немес

е еңбек ету 

қабілетінен 

айырылу 

дәрежесін 

белгілеу 

және/немес

е қажетті 

әлеуметтік 

қорғау 

шараларын 

айқындау 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Еңбекмині 

Еңбек, 

әлеуметтік 

қорғау және 

көші-қон 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

Еңбекмині 

Еңбек, 

әлеуметтік 

қорғау 

және көші-

қон 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелер

і, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 

"Медициналық

-әлеуметтік 

сараптама 

жүргізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 30 

қаңтардағы № 

44 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 



тіркеу 

тізілімінде № 

10589 тіркелді. 

205

. 

00705

002 

Мүгедектер

ді 

протездік-

ортопедиял

ық 

көмекпен 

қамтамасыз 

етугеқұжат

тарды 

ресімдеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы, 

ұялы 

байланыст

ың 

абоненттік 

құрылғысы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/ қағаз 

түрінде/ 

проактивті 

 

 

"Мүгедектердi 

оңалтудың 

кейбiр 

мәселелерi 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 22 

қаңтардағы № 

26 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

болып 10370 

тіркелген. 

206

. 

00705

003 

Мүгедектер

ді 

техникалық 

қосымша 

(компенсат

орлық) 

құралдарме

н 

қамтамасыз 

етуге 

құжаттарды 

ресімдеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы, 

ұялы 

байланыст

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/ қағаз 

түрінде/ 

проактивті 

 

 

"Мүгедектердi 

оңалтудың 

кейбiр 

мәселелерi 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 22 

қаңтардағы № 

26 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10370 болып 

тіркелген. 



ың 

абоненттік 

құрылғысы 

207

. 

00705

004 

Жүріп-

тұруы қиын 

бірінші 

топтағы 

мүгедектер

ге жеке 

көмекшінің 

қызметтері

мен 

қамтамасыз 

етуге 

құжаттарды 

ресімдеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы, 

ұялы 

байланыст

ың 

абоненттік 

құрылғысы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/ қағаз 

түрінде/проак

тивті 

 

 

"Мүгедектердi 

оңалтудың 

кейбiр 

мәселелерi 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 22 

қаңтардағы № 

26 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10370 болып 

тіркелген. 

208

. 

00705

005 

Есту 

кемістігі 

бар 

мүгедектер

ді жылына 

алпыс сағат 

ымдау тілі 

маманының 

қызметтері

мен 

қамтамасыз 

етуге 

мүгедектер

ге 

құжаттарды 

ресімдеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы, 

ұялы 

байланыст

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/ қағаз 

түрінде/проак

тивті 

 

 

"Мүгедектердi 

оңалтудың 

кейбiр 

мәселелерi 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 22 

қаңтардағы № 

26 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10370 болып 

тіркелген. 



ың 

абоненттік 

құрылғысы 

209

. 

00705

006 

Мүгедектер

ді жүріп-

тұрудың 

арнайы 

құралдары

мен 

қамтамасыз 

етуге 

құжаттарды 

ресімдеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы, 

ұялы 

байланыст

ың 

абоненттік 

құрылғысы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/ қағаз 

түрінде/проак

тивті 

 

 

"Мүгедектердi 

оңалтудың 

кейбiр 

мәселелерi 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 22 

қаңтардағы № 

26 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10370 болып 

тіркелген. 

210

. 

00705

007 

Мүгедектер

ді және 

мүгедек-

балаларды 

санаторий-

курорттық 

емдеумен 

қамтамасыз 

етуге 

құжаттарды 

ресімдеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы, 

ұялы 

байланыст

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/ қағаз 

түрінде/проак

тивті 

 

 

"Мүгедектердi 

оңалтудың 

кейбiр 

мәселелерi 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 22 

қаңтардағы № 

26 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10370 болып 

тіркелген. 



ың 

абоненттік 

құрылғысы 
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. 

00705

008 

Үйде күтім 

көрсету 

жағдайынд

а арнаулы 

әлеуметтік 

қызмет 

көрсетуге 

құжаттар 

ресімдеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Арнаулы 

әлеуметтік 

қызметтерді 

көрсету 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Еңбек және 

халықты 

әлеуметтік 

қорғау 

министрінің 

2020 жылғы 28 

мамырдағы № 

197 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20756 болып 

тіркелген. 
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00705

009 

Медицинал

ық-

әлеуметтік 

мекемелерд

е 

(ұйымдарда

) арнаулы 

әлеуметтік 

қызмет 

көрсетуге 

құжаттар 

ресімдеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Арнаулы 

әлеуметтік 

қызметтерді 

көрсету 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Еңбек және 

халықты 

әлеуметтік 

қорғау 

министрінің 

2020 жылғы 28 

мамырдағы № 

197 бұйрығы. 

Нормативтік 



құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20756 болып 

тіркелген. 
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00705

010 

Санаторийл

ік-

курорттық 

емдеу 

қажеттілігі 

туралы 

қорытынды 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ДСМ 

Медициналық- 

санитариялық 

алғашқы көмек 

көрсететін 

медициналық 

ұйымдар 

Медицинал

ық-

санитариял

ық алғашқы 

көмек 

көрсететін 

медицинал

ық 

ұйымдар, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 

"Стационарлы

қ көмек 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 29 

қыркүйектегі 

№ 761 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12204 болып 

тіркелді. 

00706. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау саласындағы өзге де мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

214

. 

00706

001 

Бірыңғай 

жинақтауш

ы 

зейнетақы 

қоры 

салымшыс

ы 

қаражатын

ың түсуі 

және 

қозғалысы 

туралы 

ақпарат 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Мемлекеттік 

корпорация 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Әлеуметтік-

еңбек 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

стандарттарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 28 

сәуірдегі № 

279 бұйрығы. 



Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11342 тіркелді. 
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. 

00706

002 

Өтініш 

берушінің 

(отбасының

) атаулы 

әлеуметтік 

көмек 

алушыларға 

тиесілігін 

растайтын 

ақпарат 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Мемлекеттiк 

атаулы 

әлеуметтiк 

көмектi 

тағайындау 

және төлеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Денсаулық 

сақтау және 

әлеуметтік 

даму 

министрінің 

2015 жылғы 5 

мамырдағы № 

320 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11426 болып 

тіркелген. 

216

. 

00706

003 

Қазақстан 

Республика

сы Қарулы 

Күштерінің 

қызметтік 

тұрғын 

үйге 

мұқтаж 

әскери 

қызметшіле

рін есепке 

қою 

Жеке 

тұлғал

ар 

Қорған

ысмині 

Қорғанысмині

нің аудандық 

пайдалану 

бөлімдері 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасы 

Қарулы 

Күштерінің 

қызметтік 

тұрғын үйге 

мұқтаж әскери 

қызметшілерін 

есепке қою" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қорғаныс 

министрінің 

2020 жылғы 26 



мамырдағы № 

232 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20742 болып 

тіркелді 

217

. 

00706

004 

Жұмыссыз 

ретінде 

тіркелгенді

гі туралы 

анықтама 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

Еңбек

мині 

Халықты 

жұмыспен 

қамту 

орталығы 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Жұмыс іздеп 

жүрген 

адамдарды, 

жұмыссыздард

ы тіркеу және 

халықты 

жұмыспен 

қамту 

орталықтары 

көрсететін 

еңбек 

делдалдығын 

жүзеге асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Еңбек және 

халықты 

әлеуметтік 

қорғау 

министрінің 

2018 жылғы 19 

маусымдағы № 

259 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17199 болып 

тіркелді. 

008. Білім және ғылым 

00801. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

218

. 

00801

001 

"Болашақ" 

халықаралы

қ 

стипендияс

ын 

тағайындау 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

"Халықаралық 

бағдарламалар 

орталығы" АҚ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Шетелге, 

оның ішінде 

"Болашақ" 

халықаралық 

стипендиясы 

шеңберінде 



конкурсына 

қатысу 

үшін 

құжаттар 

қабылдау 

оқуға жіберу 

мәселелері 

бойынша 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 26 

мамырдағы № 

222 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20730 болып 

тіркелді 

219

. 

00801

002 

Жоғары 

білім беру 

бағдарлама

лары 

бойынша 

оқыту үшін 

жоғары 

және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдарын

а құжаттар 

қабылдау 

және оқуға 

қабылдау 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Жоғары және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

Жоғары 

және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Жоғары және 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі 

білімнің білім 

беру 

бағдарламалар

ын іске 

асыратын білім 

беру 

ұйымдарына 

оқуға 

қабылдаудың 

үлгілік 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2018 жылғы 31 

қазандағы № 

600 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 



тіркеу 

тізілімінде № 

17650 болып 

тіркелді. 
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00801

003 

Жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі 

білім беру 

бағдарлама

лары 

бойынша 

оқыту үшін 

жоғары 

және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдарын

а құжаттар 

қабылдау 

және оқуға 

қабылдау 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Жоғары және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

Жоғары 

және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Жоғары және 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі 

білімнің білім 

беру 

бағдарламалар

ын іске 

асыратын білім 

беру 

ұйымдарына 

оқуға 

қабылдаудың 

үлгілік 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2018 жылғы 31 

қазандағы № 

600 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17650 болып 

тіркелді. 

221

. 

00801

004 

Білім беру 

гранттарын 

тағайындау, 

сондай-ақ 

жоғары 

және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдарын

да білім 

алушыларға 

әлеуметтік 

қолдау 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ БҒМ 

Жоғары 

және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Білім беруге 

гранттарды 

тағайындау, 

сондай-ақ 

жоғары білім 

беру 

ұйымдарында 

білім 

алушыларға 

әлеуметтік 

қолдау 

көрсету" 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

қағидаларын 



көрсету бекіту туралы 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 7 

шілдедегі № 

286 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20939 болып 

тіркелді 

222

. 

00801

005 

"Болашақ" 

халықаралы

қ 

стипендияс

ы 

стипендиат

ының 

мәртебесі 

туралы 

ақпарат 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

"Халықаралық 

бағдарламалар 

орталығы" АҚ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Шетелге, 

оның ішінде 

"Болашақ" 

халықаралық 

стипендиясы 

шеңберінде 

оқуға жіберу 

мәселелері 

бойынша 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 26 

мамырдағы № 

222 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20730 болып 

тіркелген. 

223

. 

00801

006 

"Болашақ" 

халықаралы

қ 

стипендияс

ының 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

"Халықаралық 

бағдарламалар 

орталығы" АҚ 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"Халықарал

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Шетелге, 

оның ішінде 

"Болашақ" 

халықаралық 

стипендиясы 



стипендиат

ы ретінде 

оқуға 

баратындар 

үшін 

кепілдік 

хатын беру 

ық 

бағдарлама

лар 

орталығы" 

АҚ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

шеңберінде 

оқуға жіберу 

мәселелері 

бойынша 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 26 

мамырдағы № 

222 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20730 болып 

тіркелді 

224

. 

00801

007 

"Болашақ" 

халықаралы

қ 

стипендияс

ы 

стипендиат

тарына 

шығыстард

ы өтеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

"Халықаралық 

бағдарламалар 

орталығы" АҚ 

"Халықарал

ық 

бағдарлама

лар 

орталығы" 

АҚ 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

 "Шетелге, 

оның ішінде 

"Болашақ" 

халықаралық 

стипендиясы 

шеңберінде 

оқуға жіберу 

мәселелері 

бойынша 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 26 

мамырдағы № 

222 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 



тізілімінде № 

20730 болып 

тіркелді 

225

. 

00801

008 

"Болашақ" 

халықаралы

қ 

стипендияс

ы 

стипендиат

тарына 

аванс беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

"Халықаралық 

бағдарламалар 

орталығы" АҚ 

"Халықарал

ық 

бағдарлама

лар 

орталығы" 

АҚ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Шетелге, 

оның ішінде 

"Болашақ" 

халықаралық 

стипендиясы 

шеңберінде 

оқуға жіберу 

мәселелері 

бойынша 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 26 

мамырдағы № 

222 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20730 болып 

тіркелді 

226

. 

00801

009 

"Болашақ" 

халықаралы

қ 

стипендияс

ы 

стипендиат

тарының 

міндеттеме

лерін 

орындауын 

қамтамасыз 

ету ретінде 

ұсынылған 

жылжымай

тын 

мүлікке 

кепіл 

шартын 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

"Халықаралық 

бағдарламалар 

орталығы" АҚ 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"Халықарал

ық 

бағдарлама

лар 

орталығы" 

АҚ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Шетелге, 

оның ішінде 

"Болашақ" 

халықаралық 

стипендиясы 

шеңберінде 

оқуға жіберу 

мәселелері 

бойынша 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 



2020 жылғы 26 

мамырдағы № 

222 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20730 болып 

тіркелді 

227

. 

00801

010 

"Болашақ" 

халықаралы

қ 

стипендияс

ы 

стипендиат

ының 

міндеттеме

лерін 

орындау 

кезінде 

жылжымай

тын мүлік 

кепілін 

тоқтату 

туралы 

хабарлама 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

"Халықаралық 

бағдарламалар 

орталығы" АҚ 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"Халықарал

ық 

бағдарлама

лар 

орталығы" 

АҚ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Шетелге, 

оның ішінде 

"Болашақ" 

халықаралық 

стипендиясы 

шеңберінде 

оқуға жіберу 

мәселелері 

бойынша 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 26 

мамырдағы № 

222 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20730 болып 

тіркелді 

228

. 

00801

011 

Білім беру 

саласындағ

ы 

халықаралы

қ шарттар 

шеңберінде 

шетелде 

оқу 

конкурсына 

қатысу 

үшін 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Халықаралық 

бағдарламалар 

орталығы" АҚ 

"Халықарал

ық 

бағдарлама

лар 

орталығы" 

АҚ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Шетелге, 

оның ішінде 

академиялық 

оралымдылық 

шеңберінде 

оқытуға жіберу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 



құжаттар 

қабылдау 

ғылым 

министрінің 

2008 жылғы 19 

қарашадағы № 

613 Бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

5499 болып 

тіркелді. 

229

. 

00801

012 

Техникалы

қ және 

кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдарын

да білім 

алушыларға 

академиялы

қ демалыс 

беру 

Жеке 

тұлға 

лар 

БҒМ 

Техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

техникалық 

және 

кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдары 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

 "Техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдарында 

білім 

алушыларға 

академиялық 

демалыстар 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2014 жылғы 4 

желтоқсандағы 

№ 506 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10475 тіркелді. 

230

. 

00801

013 

Шетелде 

академиялы

қ ұтқырлық 

шеңберінде 

оқу 

конкурсына 

қатысу 

үшін 

құжаттар 

қабылдау 

Жеке 

тұлға 

лар 

БҒМ 

Жоғары және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

Жоғары 

және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдары, 

"электронд

ық 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Шетелге, 

оның ішінде 

академиялық 

оралымдылық 

шеңберінде 

оқытуға жіберу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 



үкіметтің" 

веб-

порталы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2008 жылғы 19 

қарашадағы 

№613 

Бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

5499 болып 

тіркелді. 

00802. Білім және ғылым саласында рұқсат ету құжаттарын беру (лицензиялауды, тіркеуді, сертификаттауды 

қоса алғанда) 

231

. 

00802

001 

Білім беру 

қызметімен 

айналысуға 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

БҒМ 

ҚР БҒМ Білім 

және ғылым 

саласында 

сапаны 

қамтамасыз 

ету комитеті, 

ҚР БҒМ Білім 

және ғылым 

саласында 

сапаны 

қамтамасыз 

ету 

комитетінің 

аумақтық 

департаментте

рі 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы/тегі

н 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Білім беру 

қызметімен 

айналысуға 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

Қағидаларын 

бекіту туралы" 

 Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 17 

тамыздағы № 

351 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21102 болып 

тіркелді. 

232

. 

00802

002 

Ғылыми 

және 

(немесе) 

ғылыми-

техникалық 

қызмет 

субъектілер

ін 

аккредитте

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

БҒМ 
БҒМ Ғылым 

комитеті 

Мемлекетті

к 

корпорация

, БҒМ 

Ғылым 

комитеті 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

 "Ғылыми және 

(немесе) 

ғылыми-

техникалық 

қызмет 

субъектілерін 

аккредиттеу" 

мемлекеттік 

қызметін 



у көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 12 

мамырдағы № 

196 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20626 болып 

тіркелді 

233

. 

00802

003 

Мектепке 

дейінгі, 

бастауыш, 

негізгі орта, 

жалпы 

орта, 

техникалық 

және 

кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі, 

жоғары 

және 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі 

білім 

берудің 

оқулық 

басылымда

ры 

бойынша 

авторларға 

және 

авторлар 

ұжымына 

сараптамал

ық 

қорытынды 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

БҒМ 

"Оқулық" 

республикалы

қ ғылыми-

практикалық 

орталығы" 

РМҚК 

Мемлекетті

к 

корпорация 

Ақыл

ы/тегі

н 

Қағаз түрінде 
 

 

 

"Оқулықтарды, 

оқу-

әдістемелік 

кешендері мен 

оқу-

әдістемелік 

құралдарын 

әзірлеу, оларға 

сараптама, 

сынақ өткізу 

және 

мониторинг 

жүргізу, 

оларды басып 

шығару 

жөніндегі 

жұмысты 

ұйымдастыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2012 жылғы 24 

шілдедегі № 

344 Бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 



тіркеу 

тізілімінде № 

7876 тіркелді. 
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00802

004 

Ұлттық 

бірыңғай 

тестілеу 

тапсырғаны 

туралы 

сертификат 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

"Ұлттық 

тестілеу 

орталығы" 

РМҚК, жоғары 

және (немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

Жоғары 

және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтында

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Ұлттық 

бірыңғай 

тестілеуді 

өткізу және 

"Ұлттық 

бірыңғай 

тестілеу 

тапсырғаны 

туралы 

сертификат 

беру" 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2017 жылғы 2 

мамырдағы № 

204 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

15173 болып 

тіркелді. 
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00802

005 

Минералог

ия, 

палеонтоло

гия, қазба 

жануарлард

ың 

сүйектері 

бойынша 

коллекциял

ық 

материалда

рдың 

экспортына 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

БҒМ 
БҒМ Ғылым 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Минералогия, 

палеонтология, 

қазба 

жануарлардың 

сүйектері 

бойынша 

коллекциялық 

материалдарды

ң экспортына 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 Қазақстан 

Республикасы 



Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 24 

тамыздағы № 

363 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21129 болып 

тіркелді 
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006 

Мәдени 

құндылықт

ардың, 

ұлттық 

архив 

қорлары 

құжаттарын

ың, архив 

құжаттары 

түпнұсқала

рының 

экспортына 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

МСМ МСМ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Мәдени 

құндылықтард

ың, ұлттық 

архив қорлары 

құжаттарының, 

архив 

құжаттары 

түпнұсқаларын

ың экспортына 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

2020 жылғы 25 

мамырдағы № 

141 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20722 болып 

тіркелді 

00803. Білім және ғылым саласындағы өзге де мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
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001 

Жоғары 

және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Жоғары және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі білім 

Жоғары 

және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Білім беру 

ұйымдарының 

жатақханалары

ндағы 

орындарды 



кейінгі 

білім беру 

ұйымдарын

да білім 

алушыларға 

жатақхана 

беру 

беру 

ұйымдары 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

бөлу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2016 жылғы 22 

қаңтардағы № 

66 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

13487 болып 

тіркелді. 
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00803

002 

Техникалы

қ және 

кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдарын

да білім 

алушыларға 

жатақхана 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

Техникалы

қ және 

кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Білім беру 

ұйымдарының 

жатақханалары

ндағы 

орындарды 

бөлу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2016 жылғы 22 

қаңтардағы № 

66 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

13487 болып 

тіркелді. 
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00803

003 

Мемлекетті

к ғылыми-

техникалық 

сараптама 

өткізу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

БҒМ 

"Мемлекеттік 

ұлттық 

ғылыми 

техникалық 

сараптама 

орталығы" АҚ 

Мемлекетті

к ұлттық 

ғылыми-

техникалық 

сараптама 

орталығы" 

АҚ 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Мемлекеттік 

ғылыми-

техникалық 

сараптаманы 

жүргізу" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 



Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 4 

маусымдағы № 

229 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20821 болып 

тіркелген. 
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00803

004 

Білім 

туралы 

құжаттарды 

тану 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

БҒМ "Болон 

процесі және 

академиялық 

ұтқырлық 

орталығы" 

ШЖҚ РМК 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Білім туралы 

құжаттарды 

тану және 

нострификация

лау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2008 жылғы 10 

қаңтардағы № 

8 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

5135 болып 

тіркелді. 
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00803

005 

Негізгі 

орта, 

жалпы орта 

білім беру 

туралы 

құжаттарды

ң 

телнұсқала

рын беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Негізгі орта 

және жалпы 

орта білім беру 

ұйымдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, негізгі 

орта және 

жалпы орта 

білім беру 

ұйымдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Білім туралы 

мемлекеттік 

үлгідегі 

құжаттардың 

түрлері мен 

нысандарын 

және оларды 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 



ғылым 

министрінің 

2015 жылғы 28 

қаңтардағы № 

39 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10348 тіркелді. 
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00803

006 

Техникалы

қ және 

кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі 

білім 

туралы 

құжаттарды

ң 

телнұсқала

рын беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

техникалық 

және 

кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Білім туралы 

мемлекеттік 

үлгідегі 

құжаттардың 

түрлері мен 

нысандарын 

және оларды 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2015 жылғы 28 

қаңтардағы № 

39 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10348 тіркелді. 
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00803

007 

Жоғары 

және 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі 

білім беру 

туралы 

құжаттарды

ң 

телнұсқала

рын беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Жоғары және 

(немесе) 

жоғары оқу 

орнынан 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Білім туралы 

мемлекеттік 

үлгідегі 

құжаттардың 

түрлері мен 

нысандарын 

және оларды 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 



2015 жылғы 28 

қаңтардағы № 

39 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10348 тіркелді. 

244
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00803

008 

Техникалы

қ және 

кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдарын

а құжаттар 

қабылдау 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

Техникалы

қ және 

кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі 

білімнің білім 

беру 

бағдарламалар

ын іске 

асыратын білім 

беру 

ұйымдарына 

оқуға 

қабылдаудың 

үлгілік 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2018 жылғы 18 

қазандағы № 

578 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17705 болып 

тіркелді. 
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00803

009 

Республика

лық 

маңызы бар 

мемлекетті

к орта білім 

беру 

ұйымдарын

ың, орта, 

техникалық 

және 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

БҒМ, 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

Мемлекетті

к 

корпорация

, БҒМ, 

облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Мемлекеттік 

орта, 

техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдарының 

басшыларын 

конкурстық 



кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдарын

ың 

басшылары 

лауазымдар

ына 

орналасу 

конкурсына 

қатысу 

және 

республика

лық 

маңызы бар 

мемлекетті

к орта білім 

беру 

ұйымдарын

ың, 

мектепке 

дейінгі, 

орта, 

техникалық 

және 

кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі 

және 

қосымша 

білім беру 

ұйымдарын

ың 

басшылары

н 

тағайындау 

үшін 

құжаттар 

қабылдау 

қалалардың 

ЖАО 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

орналастыру 

және 

мемлекеттік 

мектепке 

дейінгі, орта, 

техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі және 

қосымша білім 

беру 

ұйымының 

басшысы 

лауазымына 

конкурстық 

тағайындау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2012 жылғы 21 

ақпандағы № 

57 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

7495 болып 

тіркелген. 

246

. 

 Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 15.04.2021 № 

129/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 
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00803

011 

Ғылым 

саласындағ

ы 

сыйлықтар

ды, 

мемлекетті

к ғылыми 

стипендиял

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 
БҒМ Ғылым 

комитеті 

Мемлекетті

к 

корпорация 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

"Ғылым 

саласындағы 

сыйлықтарды, 

мемлекеттік 

ғылыми 

стипендиялард

ы алуға 

ұсынылған 



арды алуға 

ұсынылған 

жұмыстард

ы қабылдау 

жұмыстарды 

қабылдау" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 11 

маусымдағы № 

242 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20852 болып 

тіркелді. 

248

. 

00803

012 

Мемлекетті

к 

бюджеттен 

қаржыланд

ырылатын 

ғылыми, 

ғылыми-

техникалық 

жобалар 

мен 

бағдарлама

ларды және 

олардың 

орындалуы 

жөніндегі 

есептерді 

мемлекетті

к есепке 

алу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

БҒМ 

"Мемлекеттік 

ұлттық 

ғылыми-

техникалық 

сараптама 

орталығы" АҚ 

"Мемлекетт

ік ұлттық 

ғылыми-

техникалық 

сараптама 

орталығы" 

АҚ 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтынды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Мемлекеттік 

бюджеттен 

қаржыландыры

латын ғылыми, 

ғылыми-

техникалық 

жобалар мен 

бағдарламалар

ды 

мемлекеттік 

есепке алу 

қағидаларын 

және олардың 

орындалуы 

жөніндегі 

есептерді 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2015 жылғы 31 

наурыздағы № 

149 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 



тіркеу 

тізілімінде № 

10885 болып 

тіркелген. 
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00803

013 

Білім 

алушылард

ы білім 

беру 

ұйымдарын

ың түрлері 

бойынша 

ауыстыру 

және қайта 

қабылдау 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

Техникалы

қ және 

кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі білім 

беру 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2015 жылғы 20 

қаңтардағы № 

19 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10297 тіркелді. 

250

. 

00803

014 

Біліктілік 

санаттарын 

беру және 

растау үшін 

білім беру 

ұйымдары 

мен 

республика

лық 

ведомствол

ық 

бағынысты 

білім беру 

ұйымдары 

педагогтері

н 

аттестаттау

дан өткізу 

үшін 

құжаттар 

қабылдау 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

БҒМ, 

республикалы

қ 

ведомстволық 

бағынысты 

білім беру 

ұйымдары, 

облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

мектепке 

дейінгі, 

бастауыш, 

негізгі орта, 

жалпы орта, 

Мемлекетті

к 

корпорация

, БҒМ, 

республика

лық 

ведомствол

ық 

бағынысты 

білім беру 

ұйымдары, 

облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Мектепке 

дейінгі тәрбие 

мен оқытуды, 

бастауыш, 

негізгі орта 

және жалпы 

орта білімнің 

жалпы білім 

беретін оқу 

бағдарламалар

ын, 

техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі, 

қосымша 

білімнің білім 

беру 

бағдарламалар

ын және 

арнайы оқу 

бағдарламалар

ын іске 



техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

қалалардың 

ЖАО, 

мектепке 

дейінгі, 

бастауыш, 

негізгі орта, 

жалпы 

орта, 

техникалық 

және 

кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

асыратын білім 

беру 

ұйымдарында 

жұмыс істейтін 

педагогтерді 

және білім 

және ғылым 

саласындағы 

басқа да 

азаматтық 

қызметшілерді 

аттестаттаудан 

өткізу 

қағидалары 

мен шарттарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2016 жылғы 27 

қаңтардағы № 

83 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

13317 болып 

тіркелген. 

251
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 Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 15.04.2021 № 

129/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 
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. 

00803

016 

Техникалы

қ және 

кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі 

білім алуды 

аяқтамаған 

адамдарға 

анықтама 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

Техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

техникалық 

және 

кәсіптік, 

орта 

білімнен 

кейінгі 

білім беру 

ұйымдары, 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

"Техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі білім 

беру 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2015 жылғы 20 

қаңтардағы № 

19 бұйрығы. 



Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10297 тіркелді 

009. Бизнес және кәсіпкерлік 

00901. Бизнестің немесе жеке кәсіпкерлікті бастау 

253

. 

00901

001 

Заңды 

тұлғаларды 

мемлекетті

к тіркеу, 

олардың 

филиалдар

ы мен 

өкілдіктері

н есептік 

тіркеу 

Заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Әділетмині, 

аумақтық 

әділет 

органдары, 

Мемлекеттік 

корпорация 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде/ "бір" 

өтініш 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

 "Заңды 

тұлғаларды 

мемлекеттік 

тіркеу және 

филиалдар мен 

өкілдіктерді 

есептік тіркеу 

жөнінде 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 29 

мамырдағы № 

66 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20771 болып 

тіркелді. 

254

. 

00901

002 

Заңды 

тұлғаларды 

мемлекетті

к қайта 

тіркеу, 

олардың 

филиалдар

ы мен 

өкілдіктері

н есептік 

қайта 

тіркеу 

Заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Әділетмині, 

аумақтық 

әділет 

органдары, 

Мемлекеттік 

корпорация 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Заңды 

тұлғаларды 

мемлекеттік 

тіркеу және 

филиалдар мен 

өкілдіктерді 

есептік тіркеу 

жөнінде 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 



Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 29 

мамырдағы № 

66 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20771 болып 

тіркелді. 

255

. 

00901

003 

Заңды 

тұлғаларды 

тіркеу 

(қайта 

тіркеу) 

туралы, 

олардың 

филиалдар

ы мен 

өкілдіктері

н есептік 

тіркеу 

(қайта 

тіркеу) 

туралы 

анықтама 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Әділетмині, 

аумақтық 

әділет 

органдары, 

Мемлекеттік 

корпорация 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Заңды 

тұлғаларды 

мемлекеттік 

тіркеу және 

филиалдар мен 

өкілдіктерді 

есептік тіркеу 

жөнінде 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 29 

мамырдағы № 

66 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20771 болып 

тіркелді. 

256

. 

00901

004 

Жеке 

кәсіпкерлік 

субъектісін

е 

жатпайтын 

заңды 

тұлғаның, 

Заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Әділетмині, 

аумақтық 

әділет 

органдары, 

Мемлекеттік 

корпорация 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

облыстард

ың, 

"электронд

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Заңды 

тұлғаларды 

мемлекеттік 

тіркеу және 

филиалдар мен 

өкілдіктерді 

есептік тіркеу 



сондай-ақ 

акционерлі

к қоғамның 

құрылтай 

құжаттарын

а, олардың 

филиалдар

ы 

(өкілдіктері

) туралы 

ережелерге 

енгізілген 

өзгерістер 

мен 

толықтыру

ларды 

мемлекетті

к тіркеу 

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

жөнінде 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2020 жылғы 29 

мамырдағы № 

66 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20771 болып 

тіркелген. 

257

. 

00901

005 

Жеке 

кәсіпкерлік 

субъектілер

іне 

жатпайтын 

заңды 

тұлғаның, 

сондай-ақ 

акционерлі

к 

қоғамның, 

олардың 

филиалдар

ы мен 

өкілдіктері

нің 

жарғысыны

ң 

(ережесінің

) 

телнұсқасы

н беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Әділетмині, 

аумақтық 

әділет 

органдары, 

Мемлекеттік 

корпорация 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Заңды 

тұлғаларды 

мемлекеттік 

тіркеу және 

филиалдар мен 

өкілдіктерді 

есептік тіркеу 

жөнінде 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 29 

мамырдағы № 

66 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20771 болып 

тіркелді. 



258

. 

00901

006 

Кәсіпкерлік 

субъектілер

інің 

санаттары 

туралы 

ақпарат 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҰЭМ ҰЭМ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Кәсіпкерлік 

субъектісінің 

санаты туралы 

ақпарат беру" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2020 жылғы 29 

мамырдағы № 

44 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20772 болып 

тіркелді 

00902. Жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның қызметін тоқтату 

259

. 

00902

001 

Заңды 

тұлға 

қызметінің 

тоқтатылуы

н 

мемлекетті

к тiркеу, 

филиал мен 

өкілдікті 

есептік 

тіркеуден 

шығару 

Заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Әділетмині, 

аумақтық 

әділет 

органдары, 

Мемлекеттік 

корпорация 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Заңды 

тұлғаларды 

мемлекеттік 

тіркеу және 

филиалдар мен 

өкілдіктерді 

есептік тіркеу 

жөнінде 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2020 жылғы 29 

мамырдағы № 

66 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 



тіркеу 

тізілімінде № 

20771 болып 

тіркелген. 

00903. Белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға рұқсат құжаттарын беру (лицензиялауды, тіркеуді, 

сертификаттауды қоса алғанда) 

260

. 

00903

001 

Сот-

сараптама 

қызметімен

, оның 

ішінде сот-

медицинал

ық, сот-

наркология

лық және 

сот-

психиатрия

лық 

сараптамал

армен 

айналысуға 

арналған 

лицензия 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 
Әділетмині 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Селекциялық 

жетістікке 

айрықша 

құқық беруді, 

оны 

пайдалануға, 

ашық немесе 

мәжбүрлі 

лицензияға 

құқықты 

табыстауды 

Селекциялық 

жетістіктердің 

мемлекеттік 

тізілімінде 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2018 жылғы 29 

тамыздағы № 

1346 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17332 болып 

тіркелді. 

261

. 

00903

002 

Адвокаттық 

қызметпен 

айналысуға 

үміткер 

адамдарды 

аттестаттау

дан өткізу 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Аумақтық 

әділет 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

 "Адвокаттық 

қызмет 

мәселелері 

бойынша 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 



министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 28 

мамырдағы № 

61 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20774 болып 

тіркелді 

262

. 

00903

003 

Адвокаттық 

қызметпен 

айналысуға 

лицензия 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 
Әділетмині 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

 "Адвокаттық 

қызмет 

мәселелері 

бойынша 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 28 

мамырдағы № 

61 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20774 болып 

тіркелді 

263

. 

00903

004 

Нотариатты

қ 

қызметпен 

айналысу 

құқығына 

аттестаттау 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Аумақтық 

әділет 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

 "Нотариаттық 

қызмет 

мәселелері 

бойынша 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтің 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

м.а. 2020 



жылғы 28 

мамырдағы № 

62 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20775 болып 

тіркелді 

264

. 

00903

005 

Нотариатты

қ 

қызметпен 

айналысу 

құқығына 

лицензия 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 
Әділетмині 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

 "Нотариаттық 

қызмет 

мәселелері 

бойынша 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтің 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 28 

мамырдағы № 

62 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20775 болып 

тіркелді 

265

. 

00903

006 

Жеке сот 

орындаушы

сы 

қызметімен 

айналысу 

үміткер 

адамдарды 

аттестаттау

дан өткізу 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Облыстардың, 

республикалы

қ маңызы бар 

қала мен 

астананың 

аумақтық 

әділет 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

 

"Атқарушылық 

іс жүргізу 

мәселелері 

бойынша 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2020 жылғы 29 

мамырдағы № 



69 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20836 болып 

тіркелді 

266

. 

00903

007 

Жеке сот 

орындаушы

сы 

қызметімен 

айналысуға 

лицензия 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 
Әділетмині 

Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

 

"Атқарушылық 

іс жүргізу 

мәселелері 

бойынша 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2020 жылғы 29 

мамырдағы № 

69 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20836 болып 

тіркелді 

267

. 

00903

008 

Тарих және 

мәдениет 

ескерткіште

ріндегі 

ғылыми-

реставраци

ялық 

жұмыстард

ы және 

(немесе) 

археология

лық 

жұмыстард

ы жүзеге 

асыру 

жөніндегі 

қызметке 

лицензия 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

МСМ   МСМ  

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Тарих және 

мәдениет 

ескерткіштерін

дегі ғылыми-

реставрациялы

қ жұмыстарды 

және (немесе) 

археологиялық 

жұмыстарды 

жүзеге асыру 

жөніндегі 

қызметке 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 



беру Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

2020 жылғы 25 

маусымдағы № 

188 бұйрығы 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20926 болып 

тіркелді. 

268

. 

00903

009 

Казино 

қызметімен 

айналысу 

үшін 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

МСМ 

МСМ Туризм 

индустриясы 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ойын бизнесі 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

2020 жылғы 8 

шілдедегі № 

195 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20947 болып 

тіркелді 

269

. 

00903

010 

Ойын 

автоматтар

ы залы 

қызметімен 

айналысу 

үшін 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

МСМ 

МСМ Туризм 

индустриясы 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ойын бизнесі 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

2020 жылғы 8 



шілдедегі № 

195 бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасын

ың 

нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тізімінде 

270

. 

00903

011 

Букмекер 

кеңсесі 

қызметімен 

айналысу 

үшін 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

МСМ 

МСМ Туризм 

индустриясы 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ойын бизнесі 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

2020 жылғы 8 

шілдедегі № 

195 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20947 болып 

тіркелді 

271

. 

00903

012 

Тотализато

р 

қызметімен 

айналысу 

үшін 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

МСМ 

МСМ Туризм 

индустриясы 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ойын бизнесі 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

2020 жылғы 8 

шілдедегі № 

195 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 



тіркеу 

тізілімінде № 

20947 болып 

тіркелді 

272

. 

00903

013 

Жекелеген 

тауар 

түрлерінің 

импортына 

және 

(немесе) 

экспортына 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

СИМ СИМ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Сауда 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Сауда және 

интеграция 

министрінің 

2020 жылғы 16 

наурыздағы № 

51-НҚ 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20135 болып 

тіркелді 

273

. 

00903

014 

Тауар 

биржалары 

қызметімен 

айналысу 

құқығына 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

БҚДА БҚДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Сауда 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Сауда және 

интеграция 

министрінің 

2020 жылғы 16 

наурыздағы № 

51-НҚ 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20135 болып 

тіркелген. 



274

. 

00903

015 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағына 

жекелеген 

тауарлар 

түрлерін 

экспорттауғ

а және 

(немесе) 

импорттауғ

а рұқсат 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

СИМ СИМ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Сауда 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Сауда және 

интеграция 

министрінің 

2020 жылғы 16 

наурыздағы № 

51-НҚ 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20135 болып 

тіркелді 

275

. 

00903

016 

Сот 

сарапшыла

рын 

аттестаттау 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Әділетминінің 

"Сот 

сараптамалары 

орталығы" 

РМҚК 

Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Сот 

сарапшыларын 

аттестаттау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2017 жылғы 30 

наурыздағы № 

336 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

15033 болып 

тіркелді. 

276

. 

00903

017 

Сот 

сарапшысы 

біліктілігін 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Әділетминінің 

"Сот 

сараптамалары 

орталығы" 

РМҚК 

Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрлігінің 

кейбір 

бұйрықтарына 

өзгерістер 

енгізу туралы" 



Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 21 

мамырдағы № 

43 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20721 болып 

тіркелді 

00904. Өнімдердің жекелеген түрлерін өндіруге рұқсат құжаттарын беру (лицензиялауды, тіркеуді, 

сертификаттауды қоса алғанда) 

277

. 

00904

001 

Темекі 

өнімдерінің 

өндірісіне 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

ҚР Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

278

. 

00904

002 

Этил 

спиртінің 

өндірісіне 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 



көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

ҚР Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

279

. 

00904

003 

Алкоголь 

өнімінің 

өндірісіне 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

ҚР Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

00905. Өнімдердің жекелеген түрлерін сатып алуға, өткізуге және сақтауға (лицензиялауды, тіркеуді, 

сертификаттауды қоса алғанда) рұқсат құжаттарын беру 

280

. 

00905

001 

Алкоголь 

өнімін 

өндіру 

аумағында 

оны сақтау 

және 

көтерме 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржымині 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 



саудада 

сату 

жөніндегі 

қызметті 

қоспағанда, 

алкоголь 

өнімін 

сақтауға 

және 

көтерме 

саудада 

сатуға 

лицензия 

беру 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

ҚР Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

281

. 

00905

002 

Алкоголь 

өнімін 

өндіру 

аумағында 

оны сақтау 

және 

бөлшек 

саудада 

сату 

жөніндегі 

қызметті 

қоспағанда, 

алкоголь 

өнімін 

сақтауға 

және 

бөлшек 

саудада 

сатуға 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржымині 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

ҚР Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

00906. Кәсіпкерлік қызметті қолдау 

282

. 

00906

001 

"Бизнестің 

жол 

картасы-

2025" 

бизнесті 

қолдау мен 

дамытудың 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҰЭМ 
"Даму" КДҚ" 

АҚ 

"Даму" 

КДҚ" АҚ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасы 

Үкіметінің 

"Бизнестің жол 

картасы-2025" 

бизнесті 

қолдау мен 



мемлекетті

к 

бағдарлама

сы 

шеңберінде 

сыйақы 

мөлшерлем

есінің бір 

бөлігіне 

субсидия 

беру 

дамытудың 

мемлекеттік 

бағдарламасын 

бекіту туралы" 

2019 жылғы 24 

желтоқсандағы 

№ 968 және 

"Жеке 

кәсіпкерлікті 

мемлекеттік 

қолдаудың 

кейбір 

шаралары 

туралы" 2019 

жылғы 31 

желтоқсандағы 

№ 1060 

қаулыларына 

өзгерістер мен 

толықтырулар 

енгізу туралы 

 

Қазақстан 

Республикасы 

Үкіметінің 

2020 жылғы 30 

шілдедегі № 

491 қаулысы 

283

. 

00906

002 

"Бизнестің 

жол 

картасы-

2025" 

бизнесті 

қолдау мен 

дамытудың 

мемлекетті

к 

бағдарлама

сы 

шеңберінде 

шағын 

және орта 

кәсіпкерлік 

субъектілер

інің 

кредиттері 

бойынша 

кепілдіктер 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҰЭМ 
"Даму" КДҚ" 

АҚ 

"Даму" 

КДҚ" АҚ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасы 

Үкіметінің 

"Бизнестің жол 

картасы-2025" 

бизнесті 

қолдау мен 

дамытудың 

мемлекеттік 

бағдарламасын 

бекіту туралы" 

2019 жылғы 24 

желтоқсандағы 

№ 968 және 

"Жеке 

кәсіпкерлікті 

мемлекеттік 

қолдаудың 

кейбір 

шаралары 

турал" 2019 

жылғы 31 

желтоқсандағы 

№ 1060 



қаулыларына 

өзгерістер мен 

толықтырулар 

енгізу туралы 

 

Қазақстан 

Республикасы 

Үкіметінің 

2020 жылғы 30 

шілдедегі № 

491 қаулысы 

284

. 

00906

003 

"Бизнестің 

жол 

картасы-

2025" 

бизнесті 

қолдау мен 

дамытудың 

мемлекетті

к 

бағдарлама

сы 

шеңберінде 

жаңа 

бизнес-

идеяларды 

іске асыру 

үшін 

мемлекетті

к гранттар 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҰЭМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасы 

Үкіметінің 

"Бизнестің жол 

картасы-2025" 

бизнесті 

қолдау мен 

дамытудың 

мемлекеттік 

бағдарламасын 

бекіту туралы" 

2019 жылғы 24 

желтоқсандағы 

№ 968 және 

"Жеке 

кәсіпкерлікті 

мемлекеттік 

қолдаудың 

кейбір 

шаралары 

туралы" 2019 

жылғы 31 

желтоқсандағы 

№ 1060 

қаулыларына 

өзгерістер мен 

толықтырулар 

енгізу туралы 

 

Қазақстан 

Республикасы 

Үкіметінің 

2020 жылғы 30 

шілдедегі № 

491 қаулысы 

285

. 

00906

004 

"Бизнестің 

жол 

картасы-

2025" 

бизнесті 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҰЭМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

облыстард

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасы 

Үкіметінің 

"Бизнестің жол 

картасы-2025" 



қолдау мен 

дамытудың 

мемлекетті

к 

бағдарлама

сы 

шеңберінде 

өндірістік 

(индустрия

лық) 

инфрақұры

лымды 

дамыту 

бойынша 

қолдау 

көрсету 

ЖАО ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

бизнесті 

қолдау мен 

дамытудың 

мемлекеттік 

бағдарламасын 

бекіту туралы" 

2019 жылғы 24 

желтоқсандағы 

№ 968 және 

"Жеке 

кәсіпкерлікті 

мемлекеттік 

қолдаудың 

кейбір 

шаралары 

туралы" 2019 

жылғы 31 

желтоқсандағы 

№ 1060 

қаулыларына 

өзгерістер мен 

толықтырулар 

енгізу туралы 

 

Қазақстан 

Республикасы 

Үкіметінің 

2020 жылғы 30 

шілдедегі № 

491 қаулысы 

286

. 

00906

005 

"Бизнестің 

жол 

картасы-

2025" 

бизнесті 

қолдау мен 

дамытудың 

мемлекетті

к 

бағдарлама

сы 

шеңберінде 

жеке 

кәсіпкерлік 

субъектілер

ін оқыту 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҰЭМ 

Назарбаев 

Университеті 

ДБҰ, 

"Атамекен" 

ұлттық 

кәсіпкерлер 

палатасы 

"Даму" 

КДҚ" АҚ, 

кәсіпкерлер

ге қызмет 

көрсету 

орталықтар

ы, 

кәсіпкерлік

ті қолдау 

орталықтар

ы, 

қаржылай 

емес қолдау 

операторы, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Бизнестің жол 

картасы-2025" 

бизнесті 

қолдау мен 

дамытудың 

мемлекеттік 

бағдарламасы 

шеңберінде 

кәсіпкерлік 

субъектілерін 

оқыту" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2020 жылғы 30 



мамырдағы № 

46 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20788 болып 

тіркелген. 

287

. 

 Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 15.04.2021 № 

129/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

288

. 

 Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 15.04.2021 № 

129/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

289

. 

00906

008 

Өндірісті 

ұйымдасты

рудың 

тиімділігін 

арттыруға 

арналған 

шығындард

ы өтеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

 

ИИДМ  

"QazІndustry", 

қазақстандық 

индустрия 

және экспорт 

орталығы АҚ 

"QazІndustr

y", 

қазақстанд

ық 

индустрия 

және 

экспорт 

орталығы 

АҚ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 

 

290

. 

00906

009 

Кәсіпорынн

ың 

шығындард

ы өтеу 

құзыретін 

арттыру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"QazIndustry"Қ

азақстандық 

индустрия 

және экспорт 

орталығы" АҚ 

"QazIndustr

y" 

Қазақстанд

ық 

индустрия 

және 

экспорт 

орталығы" 

АҚ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 

 

291

. 

00906

010 

Технология

лық 

процестерді 

жетілдіруге 

арналған 

шығындард

ы өтеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

 

ИИДМ  

QazІndustry", 

қазақстандық 

индустрия 

және экспорт 

орталығы АҚ 

"QazІndustr

y", 

қазақстанд

ық 

индустрия 

және 

экспорт 

орталығы 

АҚ, 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 

 



"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

292

. 

00906

011 

Отандық 

өңделген 

тауарларды

, жұмыстар 

мен 

көрсетілеті

н 

қызметтерд

і ішкі 

нарықта 

жылжыту 

бойынша 

индустриял

ық-

инновациял

ық қызмет 

субъектілер

і 

шығындары

ның бір 

бөлігін өтеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

 

ИИДМ  

"QazІndustry", 

қазақстандық 

индустрия 

және экспорт 

орталығы АҚ 

"QazІndustr

y", 

қазақстанд

ық 

индустрия 

және 

экспорт 

орталығы 

АҚ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 

 

010. Туризм 

01001. Туризм саласындағы өзге де мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

293

. 

01001

001 

Туристік 

операторлы

қ қызметті 

(туроперато

рлық 

қызмет) 

жүзеге 

асыруға 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

МСМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Туристік 

операторлық 

қызметті 

(туроператорл

ық қызмет) 

жүзеге асыруға 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

2020 жылғы 29 

мамырдағы № 

156 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 



мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20783 болып 

тіркелді 

011. Көлік және коммуникация 

01101. Автомобиль көлігі 

294

. 

01101

000 

Халықарал

ық жүк 

көлік 

құралдарын 

өлшеу 

сертификат

ын беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ Көлік 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

ИИДМ 

Көлік 

комитетінің 

аумақтық 

органдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың аумағында 

жүк көлігі 

құралдарын 

өлшеудің 

халықаралық 

сертификатын 

қолдану 

қағидасын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Көлік және 

коммуникацми

я министрінің 

2011 жылғы 23 

ақпандағы № 

87 Бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

6817 тіркелді. 

295

. 

01101

001 

Халықарал

ық 

автомобиль

мен 

тасымалдау

ды жүзеге 

асыруға 

рұқсат беру 

туралы 

куәлік және 

автокөлік 

құралына 

рұқсат 

карточкасы

н беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ Көлік 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы/тегі

н 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Халықаралық 

автомобильмен 

жүк 

тасымалдауды 

жүзеге асыруға 

автомобильмен 

тасымалдаушы

ларға рұқсат 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Көлік және 

коммуникация 

министрінің 

2011 жылғы 24 

тамыздағы № 



523 бұйрығына 

өзгерістер 

енгізу туралы 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 17 

сәуірдегі № 

210 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20502 болып 

тіркелді 

296

. 

01101

002 

Жолаушыл

арды 

облысаралы

қ 

қалааралық, 

ауданаралы

қ 

(облысішілі

к 

қалааралық

) және 

халықаралы

қ қатынаста 

автобустар

мен, шағын 

автобустар

мен 

тұрақты 

емес 

тасымалдау

, сондай-ақ 

жолаушыла

рды 

халықаралы

қ қатынаста 

автобустар

мен, шағын 

автобустар

мен 

тұрақты 

тасымалдау 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Жолаушылард

ы облысаралық 

қалааралық, 

ауданаралық 

(облысішілік 

қалааралық) 

және 

халықаралық 

қатынаста 

автобустармен, 

шағын 

автобустармен 

тұрақты емес 

тасымалдау, 

сондай-ақ 

жолаушылард

ы халықаралық 

қатынаста 

автобустармен, 

шағын 

автобустармен 

тұрақты 

тасымалдау 

қызметімен 

айналысу 

құқығына 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

қағидаларын 



қызметімен 

айналысу 

үшін 

лицензия 

беру 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 28 

мамырдағы № 

318 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20791 болып 

тіркелді 

297

. 

01101

003 

Ауыр 

салмақты 

және 

(немесе) ірі 

көлемді 

автокөлік 

құралдарын

ың жүруіне 

арнайы 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ Көлік 

комитетінің 

аумақтық 

органдары, 

Кеден 

одағының 

кедендік 

шекарасымен 

тұспа-тұс 

келетін 

Қазақстан 

Республикасы

ның 

Мемлекеттік 

шекарасы 

арқылы 

автокөлік 

құралдарын 

өткізу 

пункттеріндегі 

кеден 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, ИИДМ 

Көлік 

комитетінің 

аумақтық 

органдары, 

Кеден 

одағының 

кедендік 

шекарасым

ен тұспа-

тұс келетін 

Қазақстан 

Республика

сының 

Мемлекетті

к шекарасы 

арқылы 

автокөлік 

құралдарын 

өткізу 

пункттерін

дегі кеден 

органдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ың аумағында 

ірі габаритті 

және ауыр 

салмақты 

жүктерді 

тасымалдауды 

ұйымдастыру 

және оның 

жүзеге асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2015 жылғы 27 

ақпандағы № 

206 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11395 болып 

тіркелді. 

298

. 

01101

004 

Тракторлар

ды және 

Жеке 

және 
АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Облыстард

ың, Нұр-
Тегін 

Электронды 

(ішінара 
 

"Тракторларды 

және олардың 



олардың 

базасында 

жасалған 

өздігінен 

жүретін 

шассилер 

мен 

механизмде

рді, 

монтаждалғ

ан арнайы 

жабдығы 

бар 

тіркемелерд

і қоса 

алғанда, 

олардың 

тіркемелері

н, өздігінен 

жүретін 

ауыл 

шаруашыл

ығы, 

мелиоратив

тік және 

жол-

құрылысы 

машиналар

ы мен 

механизмде

рін, сондай-

ақ жүріп 

өту 

мүмкіндігі 

жоғары 

арнайы 

машиналар

ды жыл 

сайынғы 

мемлекетті

к 

техникалық 

байқаудан 

өткізу 

заңды 

тұлғал

ар 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 базасында 

жасалған 

өздігінен 

жүретін 

шассилер мен 

механизмдерді, 

монтаждалған 

арнаулы 

жабдығы бар 

тіркемелерді 

қоса алғанда, 

олардың 

тіркемелерін, 

өздігінен 

жүретін 

ауылшаруашы

лық, 

мелиорациялы

қ және жол-

құрылыс 

машиналары 

мен 

механизмдерін, 

жүріп өту 

мүмкіндігі 

жоғары арнайы 

машиналарды 

жыл сайынғы 

мемлекеттік 

техникалық 

қарап-

тексеруден 

өткізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 30 

наурыздағы № 

4-3/269 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11710 болып 

тіркелді. 



299

. 

01101

005 

Тез 

бұзылатын 

тамақ 

өнімдерін 

халықаралы

қ 

тасымалдау 

және осы 

тасымалдар

ға арналған 

арнайы 

көлік 

құралдары 

туралы 

келісімге 

сәйкес 

берілген 

куәлік 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ ИИДМ 

ИИДМ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Автомобиль 

көлігімен 

жүктерді 

тасымалдау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2015 жылғы 30 

сәуірдегі № 

546 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12463 болып 

тіркелді. 

300

. 

01101

006 

Ауданарал

ық 

(қалааралы

қ 

облысішілі

к), 

ауданішілік

, қалалық 

(ауылдық) 

және қала 

маңындағы 

қатынастар

да 

әлеуметтік 

маңызы бар 

қатынастар 

бойынша 

автомобиль

дік 

жолаушыла

р 

тасымалын 

жүзеге 

асырумен 

байланыст

ы 

тасымалдау

шылардың 

залалдарын 

субсидияла

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Әлеуметтік 

маңызы бар 

жолаушылар 

тасымалдарын 

жүзеге 

асырумен 

байланысты 

тасымалдаушы

лардың 

шығындарын 

бюджет 

қаражаты 

есебінен 

субсидиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2015 жылғы 25 

тамыздағы № 

883 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 



у тіркеу 

тізілімінде № 

12353 болып 

тіркелген. 

301

. 

01101

007 

Жолаушыл

ар мен 

багажды 

автомобиль

мен 

қалалық 

(ауылдық), 

қала 

маңындағы 

және 

ауданішілік 

тұрақты 

тасымалдау 

маршруттар

ын және 

қозғалыс 

кестелерін 

бекіту 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жолаушылар 

мен багажды 

автомобильмен 

қалалық 

(ауылдық), 

қала 

маңындағы 

және 

ауданішілік 

тұрақты 

тасымалдау 

маршруттарын 

және қозғалыс 

кестелерін 

бекіту" 

мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 29 

сәуірдегі № 

251 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20587 болып 

тіркелді 

302

. 

01101

008 

Автокөлік 

құралын 

және 

(немесе) 

олардың 

тіркемелері

н қайта 

жабдықтауғ

а куәлік 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Автокөлік 

құралын және 

(немесе) оның 

тіркемелерін 

қайта 

жабдықтауға 

куәлік беру" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 



беру қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 31 

наурыздағы № 

281 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20222 болып 

тіркелді. 

01102. Әуе көлігі 

303

. 

01102

001 

Авиация 

персоналын

а куәліктер 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"Қазақстанның 

авиациялық 

әкімшілігі" АҚ 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Авиация 

персоналы 

куәліктерін 

беру және 

олардың 

қолданылу 

мерзімін 

ұзарту 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Көлік және 

коммуникация 

министрінің 

2013 жылғы 26 

қыркүйектегі 

№ 750 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

8782 тіркелді. 

304

. 

01102

002 

Пайдалану

шы 

сертификат

ын беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"Қазақстанның 

авиациялық 

әкімшілігі" АҚ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Азаматтық 

әуе кемелерін 

пайдаланушын

ы 

сертификаттау 

және оған 

сертификат 



беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 10 

қарашадағы № 

1061 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12452 болып 

тіркелді. 

305

. 

01102

003 

Халықарал

ық тұрақты 

емес 

ұшуларды 

орындауға 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Азаматтық 

авиация 

комитеті 

ИИДМ 

Азаматтық 

авиация 

комитеті, 

ұялы 

байланыс 

абоненттік 

құрылғысы

н көрсету 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Халықаралық 

тұрақты емес 

ұшуды 

орындауға 

рұқсаттар беру 

және оны 

беруден бас 

тарту 

негіздерінің 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Көлік және 

коммуникация 

министрінің 

м.а. 2010 

жылғы 13 

тамыздағы № 

359 Бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

6463 болып 

тіркелді. 

306

. 

01102

004 

Аса жеңіл 

авиация әуе 

кемесінің 

ұшуға 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ИИДМ 

"Қазақстанның 

авиациялық 

әкімшілігі" АҚ 

Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жеңіл және 

аса жеңіл 

авиация 

саласындағы 



жарамдылы

ғы 

сертификат

ын беру 

ар порталы сертификаттау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2017 жылғы 19 

шілдедегі № 

483 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

15633 болып 

тіркелді. 

307

. 

01102

005 

Азаматтық 

әуе кемесі 

данасының 

ұшуға 

жарамдылы

қ 

нормалары

на 

сәйкестігі 

куәлігін 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"Қазақстанның 

авиациялық 

әкімшілігі" АҚ 

Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жеңіл және 

аса жеңіл 

авиация 

саласындағы 

сертификаттау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2017 жылғы 19 

шілдедегі № 

483 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

15633 болып 

тіркелді. 

308

. 

01102

006 

Азаматтық 

әуе 

кемесінің 

ұшуға 

жарамдылы

ғы 

сертификат

ын беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"Қазақстанның 

авиациялық 

әкімшілігі" АҚ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтандд

ырылған) 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

әуе кемесін 

сертификаттау 

және ұшуға 

жарамдылық 

сертификатын 

беру 

қағидаларын 



бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 24 

ақпандағы № 

198 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12073 болып 

тіркелді. 

309

. 

01102

007 

Азаматтық 

әуе 

кемелерінің 

шет 

мемлекет 

берген 

ұшуға 

жарамдылы

ғы 

сертификат

ын тану 

туралы 

шешім беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"Қазақстанның 

авиациялық 

әкімшілігі" АҚ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

әуе кемесін 

сертификаттау 

және ұшуға 

жарамдылық 

сертификатын 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 24 

ақпандағы № 

198 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12073 болып 

тіркелді. 

310

. 

01102

008 

Азаматтық 

авиацияның 

авиациялық 

оқу 

орталығын

ың 

Заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"Қазақстанның 

авиациялық 

әкімшілігі" АҚ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Азаматтық 

авиацияның 

авиациялық 

оқу орталығын 

сертификаттау 

және 



сертификат

ын беру 

сертификат 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 6 

ақпандағы № 

115 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10486 тіркелді. 

311

. 

01102

009 

Әуежайдың 

авиациялық 

қауіпсіздік 

қызметінің 

қарап 

тексеруді 

ұйымдасты

руы 

жөнінде 

сертификат 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"Қазақстанның 

авиациялық 

әкімшілігі" АҚ 

"Қазақстан

ның 

авиациялық 

әкімшілігі" 

АҚ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Әуежайдың 

авиациялық 

қауіпсіздік 

қызметінің 

жете тексеруді 

ұйымдастыруы

н 

сертификаттау 

және 

сертификат 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 24 

ақпандағы № 

160 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11379 тіркелді. 

312

. 

01102

010 

Авиациялы

қ 

жұмыстард

Жеке 

және 

заңды 

ИИДМ 

"Қазақстанның 

авиациялық 

әкімшілігі" АҚ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

 

 

"Пайдаланушы

ны авиациялық 

жұмыстарға 



ы орындау 

құқығына 

арналған 

куәлік беру 

тұлғал

ар 

веб-

порталы 

рылған) рұқсат беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2015 жылғы 30 

қазандағы № 

1024 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12511 болып 

тіркелді. 

313

. 

01102

011 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағында 

өз қызметін 

жүзеге 

асыратын 

шетелдік 

тасымалдау

шыларды 

аккредитте

у туралы 

куәлік беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Азаматтық 

авиация 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

да шетелдік 

әуемен 

тасымалдаушы

ларды 

аккредиттеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2017 жылғы 26 

маусымдағы № 

382 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

15386 болып 

тіркелді. 

314

. 

01102

012 

Азаматтық 

авиацияның 

авиациялық 

техникасын

а 

техникалық 

қызмет 

көрсету 

Заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"Қазақстанның 

авиациялық 

әкімшілігі" АҚ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Азаматтық 

авиацияның 

авиациялық 

техникасына 

техникалық 

қызмет көрсету 

және оны 

жөндеу 



және оны 

жөндеу 

ұйымына 

сертификат 

беру 

жөніндегі 

ұйымды 

сертификаттау 

және оған 

сертификат 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 24 

ақпандағы № 

197 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11722 болып 

тіркелді. 

315

. 

01102

013 

Ұшуларды 

орындау 

құқығына 

куәлік беру 

(жалпы 

мақсаттағы 

авиация 

пайдалану

шы) 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"Қазақстанның 

авиациялық 

әкімшілігі" АҚ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жалпы 

мақсаттағы 

авиацияны 

пайдаланушыл

арды ұшуға 

рұқсат беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2015 жылғы 30 

қазандағы № 

1023 

бұйрығына 

өзгерістер мен 

толықтырулар 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 



2020 жылғы 12 

мамырдағы № 

279 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20648 болып 

тіркелді 

316

. 

01102

014 

Шуыл 

бойынша 

әуе 

кемесінің 

сертификат

ын беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"Қазақстанның 

авиациялық 

әкімшілігі" АҚ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

әуе кемесін 

сертификаттау 

және ұшуға 

жарамдылық 

сертификатын 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 24 

ақпандағы № 

198 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12073 болып 

тіркелді. 

317

. 

01102

015 

Әуе 

айлағының 

(тікұшақ 

айлығының

) 

жарамдылы

ғы 

сертификат

ын беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"Қазақстанның 

авиациялық 

әкімшілігі" АҚ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы/тегі

н 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Әуеайлақтард

ың (тікұшақ 

айлақтарының) 

жарамдылығы

н 

сертификаттау 

және оларға 

сертификат 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 



Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 24 

ақпандағы № 

187 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12052 болып 

тіркелді. 

318

. 

01102

016 

Радиомен 

хабарлау 

аппаратура

сын 

пайдалануғ

а рұқсат 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"Қазақстанның 

авиациялық 

әкімшілігі" АҚ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

әуе кемесін 

сертификаттау 

және ұшуға 

жарамдылық 

сертификатын 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 24 

ақпандағы № 

198 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12073 болып 

тіркелді. 

319

. 

01102

017 

Арнайы 

ұшуды 

орындауға 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"Қазақстанның 

авиациялық 

әкімшілігі" АҚ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

әуе кемесін 

сертификаттау 

және ұшуға 

жарамдылық 

сертификатын 

беру 



қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 24 

ақпандағы № 

198 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12073 болып 

тіркелді. 

320

. 

01102

018 

Ұшу 

жарамдылы

ғының 

экспорттық 

сертификат

ын беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"Қазақстанның 

авиациялық 

әкімшілігі" АҚ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың азаматтық 

әуе кемесін 

сертификаттау 

және ұшуға 

жарамдылық 

сертификатын 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 24 

ақпандағы № 

198 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12073 болып 

тіркелді. 

321

. 

01102

019 

Экипаж 

мүшесінің 

куәлігін 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"Қазақстанның 

авиациялық 

әкімшілігі" АҚ 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Ұшу 

құрамының, 

кабина 

экипажының 

адамдарына, 



ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

ұшуға 

техникалық 

қолдау 

көрсетуді 

қамтамасыз 

ететін 

инженерлік-

техникалық 

құрамға және 

ұшу кезінде 

әуе кемесінің 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз 

ететін 

персоналға 

экипаж 

мүшесінің 

куәлігін беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2017 жылғы 22 

маусымдағы № 

378 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

15478 болып 

тіркелді. 

322

. 

01102

020 

Азаматтық 

әуе кемесі 

үлгісінің 

сертификат

ын беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"Қазақстанның 

авиациялық 

әкімшілігі" АҚ 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ 

 

 

"Сертификатта

у және үлгі 

сертификатын 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 16 

қазандағы № 

994 бұйрығы. 

Нормативтік 



құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12812 болып 

тіркелді. 

323

. 

01102

021 

Аэронавига

циялық 

қызмет 

көрсетуді 

берушінің 

сертификат

ын беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"Қазақстанның 

авиациялық 

әкімшілігі" АҚ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Аэронавигаци

ялық қызмет 

көрсетуді 

берушіні 

сертификаттау 

және оған 

сертификат 

беру 

қағидаларын, 

сондай-ақ 

аэронавигация

лық қызмет 

көрсетуді 

берушілерге 

қойылатын 

сертификаттау 

талаптарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2017 жылғы 26 

маусымдағы № 

384 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

15468 болып 

тіркелген. 

324

. 

01102

022 

Тыйым 

салынатын 

аймақтар 

мен 

ұшуларды 

шектеу 

аймақтарын

ың үстімен 

ұшуға 

Қазақстан 

Республика

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қорған

ысмині 
Қорғанысмині 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Тыйым 

салынған 

аймақтар мен 

ұшуға шектеу 

қойылған 

аймақтар 

аумағының 

үстінен ұшып 

өтуге 

Қазақстан 

Республикасын



сы 

Мемлекетті

к күзет 

қызметімен 

және 

ұлттық 

қауіпсіздік 

органдарым

ен 

келіскеннен 

кейін 

арнайы 

рұқсат беру 

ың 

Мемлекеттік 

күзет 

қызметімен 

және ұлттық 

қауіпсіздік 

органдарымен 

келісілгеннен 

кейін арнайы 

рұқсат беру" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қорғаныс 

министрінің 

2020 жылғы 2 

маусымдағы № 

250 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20818 болып 

тіркелді 

01103. Теміржол және су көлігі 

325

. 

01103

001 

Бербоут-

чартер 

тізілімінде 

теңіз 

кемелерін 

мемлекетті

к тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 
Порттың теңіз 

әкімшілігі 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Кемелерді 

және оларға 

құқықтарды 

мемлекеттік 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 24 

ақпандағы № 

165 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 



тіркеу 

тізілімінде № 

11125 тіркелді. 

326

. 

01103

002 

Кеме 

экипаждың 

ең аз 

құрамы 

туралы 

куәлік беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ Көлік 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ішкі су 

жолдарымен 

кеме 

қатынасын 

жүзеге 

асыратын 

кемелер үшін 

кеме 

құжаттарын 

беру және 

жүргізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2015 жылғы 27 

наурыздағы № 

357 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11093 тіркелді. 

327

. 

01103

003 

Шет 

мемлекетті

ң туын 

көтеріп 

жүзетін 

кемені 

Каспий 

теңізінің 

қазақстанд

ық 

секторында 

пайдалануғ

а рұқсат 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 
ИИДМ Көлік 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Шет 

мемлекеттің 

туын көтеріп 

жүзетін кемені 

Каспий 

теңізінің 

қазақстандық 

секторында 

пайдалануға 

рұқсат беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2019 жылғы 16 

шілдедегі № 



512 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

19057 болып 

тіркелді. 

328

. 

01103

004 

Ұйымдард

ы және 

сынақ 

зертханалар

ын 

техникалық 

куәландыру

ды жүргізу 

Заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ Көлік 

комитетінің 

"Қазақстан су 

жолдары" 

РМҚК "Кеме 

қатынасы 

тіркелімі" 

филиалы 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Кемелерді 

жасауды және 

материалдар 

мен 

бұйымдарды 

дайындауды 

техникалық 

байқау 

қағидасын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Көлік және 

коммуникация 

министрінің 

м.а. 2011 

жылғы 13 

мамырдағы № 

276 Бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

6993 тіркелді. 

329

. 

01103

005 

Кемелердің 

командалы

қ 

құрамының 

адамдарын 

аттестаттау 

Жеке 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ Көлік 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Біліктілік 

комиссиялары 

туралы 

ережені, 

Қазақстан 

Республикасын

ың 

Мемлекеттік 

кеме 

тізілімінде 

мемлекеттік 

тіркеуге 

жататын 

кемелердің 

командалық 

құрамының 

адамдарына 



диплом беру 

және оларды 

аттестаттау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 27 

наурыздағы № 

355 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11234 тіркелді. 

330

. 

01103

006 

Теміржол 

көлігі 

саласында 

жүктерді 

тасымалдау

ға лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ Көлік 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Теміржол 

көлігі 

саласында 

жүктерді 

тасымалдауға 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 12 

наурыздағы № 

130 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20140 болып 

тіркелді 

01104. Көлік және коммуникация саласындағы өзге де мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 



331

. 

01104

001 

Халықарал

ық және 

республика

лық 

маңызы бар 

жалпыға 

ортақ 

пайдаланыл

атын 

автомобиль 

жолдарына 

бөлінген 

белдеуде 

сыртқы 

(көрнекі) 

жарнама 

объектілері

н 

орналастыр

уды келісу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"ҚазАвтоЖол" 

ҰК" АҚ-ның 

облыстық 

филиалдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Сыртқы 

(көрнекі) 

жарнама 

объектілерін 

халықаралық, 

республикалық

, облыстық 

және аудандық 

маңызы бар 

жалпыға ортақ 

пайдаланылат

ын автомобиль 

жолдарының 

бөлінген 

белдеуінде 

орналастыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2019 жылғы 6 

маусымдағы № 

371 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

18803 болып 

тіркелді. 

332

. 

01104

002 

Облыстық 

және 

аудандық 

маңызы бар 

жалпыға 

ортақ 

пайдаланыл

атын 

автомобиль 

жолдарына 

бөлінген 

белдеуде 

сыртқы 

(көрнекі) 

жарнама 

объектілері

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Облыстардың, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Сыртқы 

(көрнекі) 

жарнама 

объектілерін 

халықаралық, 

республикалық

, облыстық 

және аудандық 

маңызы бар 

жалпыға ортақ 

пайдаланылат

ын автомобиль 

жолдарының 

бөлінген 

белдеуінде 

орналастыру 



н 

орналастыр

уды келісу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2019 жылғы 6 

маусымдағы № 

371 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

18803 болып 

тіркелді. 

333

. 

01104

003 

Халықарал

ық және 

республика

лық 

маңызы бар 

жалпыға 

ортақ 

пайдаланыл

атын 

автомобиль 

жолдарыны

ң 

арналармен

, байланыс 

және электр 

беру 

желілеріме

н, мұнай 

құбырлары

мен, газ 

құбырлары

мен, су 

құбырлары

мен және 

темір 

жолдармен, 

басқа да 

инженерлік 

желілермен

, 

коммуника

циялармен 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"ҚазАвтоЖол 

ҰК" АҚ-ның 

облыстық 

филиалдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Халықаралық 

және 

республикалық 

маңызы бар 

ортақ 

пайдаланылат

ын автомобиль 

жолдарын 

байланыс және 

электр беру 

арналарының, 

желілерінің, 

мұнай 

құбырларының

, газ 

құбырларының

, су 

құбырларының 

және 

теміржолдарды

ң, басқа да 

инженерлік 

желілердің, 

коммуникация

лардың кесіп 

өтуін жобалау 

үшін, сондай-

ақ кірме 

жолдарды 

және 

халықаралық 

және 



қиылысуын

а жобалау 

үшін, 

сондай-ақ 

халықаралы

қ және 

республика

лық 

маңызы бар 

жалпыға 

ортақ 

пайдаланыл

атын 

автомобиль 

жолдарына 

кірме 

жолдар 

салу және 

оларға 

жанасу 

үшін 

техникалық 

шарт беру 

республикалық 

маңызы бар 

ортақ 

пайдаланылат

ын автомобиль 

жолдарына 

жалғасатын 

жолдарды салу 

үшін 

техникалық 

шартты беру" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 15 

мамырдағы № 

292 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20658 болып 

тіркелді 

334

. 

01104

004 

Қазақстан 

Республика

сы 

ратификаци

ялаған 

халықаралы

қ шарттарға 

сәйкес 

Қазақстан 

Республика

сының 

тасымалдау

шыларына 

шет 

мемлекет 

аумағы 

арқылы 

жүріп өтуге 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ Көлік 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

халықаралық 

қатынастағы 

автомобильмен 

тасымалдаулар

ында рұқсат 

беру жүйесін 

қолдану 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 



2015 жылғы 27 

наурыздағы № 

353 бұйрығына 

өзгерістер 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 15 

мамырдағы № 

295 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20657 болып 

тіркелді 

335

. 

01104

005 

1, 6 және 7-

сыныптағы 

қауіпті 

жүкті 

тасымалдау

ға арнайы 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ Көлік 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Автомобиль 

көлігімен 

қауіпті 

жүктерді 

тасымалдау 

қағидаларын 

және 

Қазақстан 

Республикасын

ың аумағында 

автокөлік 

құралдарымен 

тасымалдауға 

жол берілетін 

қауіпті 

жүктердің 

тізбесін бекіту 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2015 жылғы 17 

сәуірдегі № 

460 бұйрығына 

өзгерістер 



енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 30 

сәуірдегі № 

259 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20633 болып 

тіркелді. 

336

. 

01104

007 

Көлік 

құралына 

халықаралы

қ қатынаста 

қауіпті 

жүктерді 

тасымалдау

ға рұқсат 

беру 

туралы 

куәлік беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ Көлік 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Автомобиль 

көлігімен 

қауіпті 

жүктерді 

тасымалдау 

қағидаларын 

және 

Қазақстан 

Республикасын

ың аумағында 

автокөлік 

құралдарымен 

тасымалдауға 

жол берілетін 

қауіпті 

жүктердің 

тізбесін бекіту 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2015 жылғы 17 

сәуірдегі № 

460 бұйрығына 

өзгерістер 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 



Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 30 

сәуірдегі № 

259 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20633 болып 

тіркелді. 

337

. 

01104

008 

Халықарал

ық 

қатынаста 

жолаушыла

рды және 

багажды 

автомобиль

мен 

тасымалдау

ды тұрақты 

жүзеге 

асыратын 

Қазақстан 

Республика

сының 

тасымалдау

шыларына 

шет 

мемлекетті

ң аумағына 

(аумағынан

) кіруге 

(кетуге) 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ Көлік 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

халықаралық 

қатынастағы 

автомобильмен 

тасымалдаулар

ында рұқсат 

беру жүйесін 

қолдану 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2015 жылғы 27 

наурыздағы № 

353 бұйрығына 

өзгерістер 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 15 

мамырдағы № 

295 бұйрығы. 

Нормативтік 



құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20657 болып 

тіркелді 

012. Қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін, табиғи ресурстарды қорғау 

01201. Қоршаған ортаны қорғау 

338

. 

01201

001 

Қоршаған 

ортаны 

қорғау 

саласындағ

ы 

жұмыстард

ы 

орындауға 

және 

қызметтерд

і көрсетуге 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ 

Экологиялық 

реттеу және 

бақылау 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қоршаған 

ортаны қорғау 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

2020 жылғы 2 

маусымдағы № 

130 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20823 болып 

тіркелді 

339

. 

01201

002 

Озонды 

бұзатын 

заттарды 

және 

құрамында 

озонды 

бұзатын 

заттар бар 

өнімдерді 

Кеден 

одағына 

кірмейтін 

елдерден 

Қазақстан 

Республика

сының 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ 

Экологиялық 

реттеу және 

бақылау 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қоршаған 

ортаны қорғау 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

2020 жылғы 2 



аумағына 

әкелуге 

және 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағынан 

осы елдерге 

әкетуге 

лицензия 

беру 

маусымдағы № 

130 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20823 болып 

тіркелді 

340

. 

01201

003 

Озонды 

бұзатын 

заттарды 

пайдалана 

отырып, 

жұмыстар 

жүргізуге, 

құрамында 

озонды 

бұзатын 

заттары бар 

жабдықтар

ды 

жөндеуге, 

монтаждауғ

а, оларға 

қызмет 

көрсетуге, 

озонды 

бұзатын 

заттарды 

тасымалдау

ға, 

сақтауға, 

рекупераци

ялауға, 

қалпына 

келтіруге, 

кәдеге 

жаратуға 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ 

Экологиялық 

реттеу және 

бақылау 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы" 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 

 

340

-1. 

01201

003-1 

Озонды 

бұзатын 

заттарды 

және 

құрамында 

олар бар 

өнімдерді 

Еуразиялық 

экономикал

ық одаққа 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ 

Экологиялық 

реттеу және 

бақылау 

комитеті 

ЭГТРМ 

Экологи-

ялық реттеу 

және 

бақылау ко-

митеті, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

 

 



мүше 

мемлекетте

рден 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағына 

әкелуге 

және 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағынан 

осы 

мемлекетте

рге әкетуге 

рұқсат беру 

порталы 

341

. 

01201

004 

I санаттағы 

объектілер 

үші әсер 

етуге 

арналған 

экологиялы

қ рұқсатты 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ 

Экологиялық 

реттеу және 

бақылау 

комитеті, 

ЭГТРМ 

Экологиялық 

реттеу және 

бақылау 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Элек-трон-ды 

(толық авто-

мат-тан-ды-

рылған) 

 

 

 

 

342

. 

01201

005 

Қоршаған 

ортаны 

қорғау 

саласындағ

ы уәкілетті 

органымен 

жүзеге 

асыратын 

мемлекетті

к 

экологиялы

қ сараптама 

қоры-

тындысын 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ 

Экологиялық 

реттеу және 

бақылау 

комитеті, 

ЭГТРМ 

Экологиялық 

реттеу және 

бақылау 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Қоршаған 

ортаны қорғау 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

2020 жылғы 2 

маусымдағы № 

130 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 



тізілімінде № 

20823 болып 

тіркелді 

343

. 

01201

006 

II санаттағы 

объектілер 

үшін әсер 

етуге 

арналған 

экологиялы

қ рұқсатты 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Элек-тронды 

(толық авто-

маттан-ды-

рылған) 

 

 

 

 

344

. 

01201

007 

Облыстард

ың, 

республика

лық 

маңызы бар 

қалалардың

, астананың 

жергілікті 

атқарушы 

органдарым

ен жүзеге 

асыратын 

мемлекетті

к 

экологиялы

қ сараптама 

қоры-

тындысын 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қоршаған 

ортаны қорғау 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

2020 жылғы 2 

маусымдағы № 

130 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20823 болып 

тіркелді 

345

. 

01201

008 

Экологиял

ық ақпарат 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

"Қоршаған 

ортаны 

қорғаудың 

ақпараттық-

талдау 

орталығы" 

ШЖҚ РМК 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қоршаған 

ортаны қорғау 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 



министрінің 

2020 жылғы 2 

маусымдағы № 

130 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20823 болып 

тіркелген. 

346

. 

01201

009 

Кешенді 

экологиялы

қ рұқсатты 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ 

Экологиялық 

реттеу және 

бақылау 

комитеті, 

ЭГТРМ 

Экологиялық 

реттеу және 

бақылау 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Кешенді 

экологиялық 

рұқсаттар беру 

қағидаларын 

және қоршаған 

ортаға 

эмиссияларға 

рұқсаттардың 

орнына 

кешенді 

экологиялық 

рұқсаттар алу 

мүмкін 

болатын 

өнеркәсіп 

объектілері 

үлгілерінің 

тізбесін бекіту 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрінің 

2015 жылғы 23 

қаңтардағы № 

37 бұйрығы 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10737 тіркелді. 

346

-1 

01201

010 

Қоршаған 

ортаға 

әсерді 

бағалау 

нәтижелері 

бойынша 

қорытынды 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ 

Экологиялық 

реттеу және 

бақылау 

комитеті, 

ЭГТРМ 

Экологиялық 

ЭГТРМ 

Экологи-

ялық реттеу 

және 

бақылау 

комитеті, 

ЭГТРМ 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

 

 



беру реттеу және 

бақылау 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

Экологи-

ялық реттеу 

және 

бақылау 

коми-

тетінің 

аумақтық 

бөлімше-

лері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

346

-2 

01201

011 

Қоршаған 

ортаға 

әсерді 

бағалаудың 

қамту 

саласын 

айқындау 

туралы 

және 

(немесе) 

көзделіп 

отырған 

қызметтің 

әсер ету 

скринингін 

айқындау 

туралы 

қорытынды 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ 

Экологиялық 

реттеу және 

бақылау 

комитеті, 

ЭГТРМ 

Экологиялық 

реттеу және 

бақылау 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

ЭГТРМ 

Экологи-

ялық реттеу 

және 

бақылау 

комитеті, 

ЭГТРМ 

Экологи-

ялық реттеу 

және 

бақылау 

коми-

тетінің 

аумақтық 

бөлімше-

лері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) / 

қағаз түрінде 

 

 

 

 

01202. Су ресурстарын пайдалану 

347

. 

01202

001 

Су 

объектілері

нде, су 

қорғау 

аймақтары 

мен 

белдеулерін

де 

кәсіпорынд

ар мен 

басқа да 

құрылыстар

ды 

орналастыр

уды, 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ Су 

ресурстары 

комитетінің Су 

ресурстарын 

пайдалануды 

және қорғауды 

реттеу 

жөніндегі 

бассейндік 

инспекциялар

ы 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Су қорын 

пайдалануды 

реттеу 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 



сондай-ақ 

құрылыс 

және басқа 

да 

жұмыстард

ы жүргізу 

шарттарын 

келісу 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 11 

қыркүйектегі 

№ 216 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21194 болып 

тіркелді 

348

. 

01202

002 

Су тұтыну 

мен су 

бұрудың 

үлестік 

нормалары

н келісу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ Су 

ресурстары 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Су қорын 

пайдалануды 

реттеу 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 11 

қыркүйектегі 

№ 216 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21194 болып 

тіркелді 

349

. 

01202

003 

Арнайы су 

пайдалануғ

а арналған 

рұқсат 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ Су 

ресурстары 

комитетінің Су 

ресурстарын 

пайдалануды 

және қорғауды 

реттеу 

жөніндегі 

бассейндік 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Су қорын 

пайдалануды 

реттеу 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтердің 

стандарттарын 

бекіту туралы" 



инспекциялар

ы 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 6 

мамырдағы № 

19-1/422 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11765 болып 

тіркелді. 

350

. 

01202

004 

Марқакөл 

мемлекетті

к табиғи 

қорығының 

қорғау 

аймағында 

тұратын 

жергілікті 

халықтың 

мұқтажы 

үшін рұқсат 

етілетін 

әуесқойлық 

(спорттық) 

балық 

аулауды 

жүргізуге 

жолдама 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

Марқакөл 

мемлекеттік 

табиғи қорығы 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Орман 

шаруашылығы 

және ерекше 

қорғалатын 

табиғи 

аумақтар 

салаcындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

кызмет 

стандарттарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 6 

мамырдағы № 

18-1/415 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11662 болып 

тіркелді. 

351

. 

01202

005 

Балық 

аулауға 

тыйым 

салынған 

уылдырық 

шашу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ Балық 

шаруашылығы 

комитетінің 

бассейндік 

балық 

шаруашылығы 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Уылдырық 

шашу 

кезеңінде 

балық аулауға 

тыйым 

салынған, 



кезеңінде, 

сондай-ақ 

балық 

аулауға 

тыйым 

салынған су 

айдындары

нда және 

(немесе) 

учаскелерд

е кеме 

жүргізу 

режиміне 

келісім 

беру 

инспекциялар

ы 

сондай-ақ 

балық аулауға 

тыйым 

салынған су 

айдындарында 

және (немесе) 

учаскелерінде 

су көлігі 

қозғалысының 

ережесін 

бекіту туралы" 

 Қазақстан 

Республикасы 

Қоршаған 

ортаны қорғау 

министрінің 

2013 жылғы 16 

қазандағы № 

313-ө бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

8918 болып 

тіркелді. 

352

. 

01202

006 

Су 

объектілері

нің 

сарқылуын

а жол 

бермеуге 

бағытталға

н су қорғау 

іс-

шараларын 

келісу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ 

Геология 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Геология 

және су 

ресурстарын 

пайдалану 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 22 

мамырдағы № 

117 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 



мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20723 болып 

тіркелді 

353

. 

01202

007 

Су 

объектілері

нің жай-

күйіне әсер 

ететін 

объектілерд

і салу, 

реконструк

циялау 

(кеңейту, 

жаңғырту, 

техникалық 

қайта 

жарақтанды

ру, қайта 

бейіндеу), 

пайдалану, 

консерваци

ялау, жою 

(кейіннен 

кәдеге 

жарату) 

қорытынды 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ 

Геология 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Геология 

және су 

ресурстарын 

пайдалану 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 22 

мамырдағы № 

117 бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасын

ың 

нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тізілімінде № 

20723 болып 

тіркелді 

354

. 

01202

008 

Бөгеттердің 

қауіпсіздігі 

саласындағ

ы 

жұмыстард

ы жүргізу 

құқығына 

ұйымдарды 

аттестаттау 

Заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ Су 

ресурстары 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Су қорын 

пайдалануды 

реттеу 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 



министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 11 

қыркүйектегі 

№ 216 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21194 болып 

тіркелді 

355

. 

01202

009 

Тіркеу 

шифрларын 

беру үшін 

бөгеттердің 

қауіпсіздігі 

декларация

сын тіркеу 

Заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ Су 

ресурстары 

комитетінің Су 

ресурстарын 

пайдалануды 

және қорғауды 

реттеу 

жөніндегі 

бассейндік 

инспекциялар

ы 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Су қорын 

пайдалануды 

реттеу 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 11 

қыркүйектегі 

№ 216 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21194 болып 

тіркелді 

356

. 

01202

010 

Арнайы су 

пайдалану 

құқығын 

жүзеге 

асыратын 

жеке және 

заңды 

тұлғаларды

ң суды алу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ Су 

ресурстары 

комитетінің Су 

ресурстарын 

пайдалануды 

және қорғауды 

реттеу 

жөніндегі 

бассейндік 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Су қорын 

пайдалануды 

реттеу 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 



немесе 

ағызу 

құрылыстар

ында 

немесе 

құрылғылар

ында 

орнатылаты

н суды 

есепке алу 

аспаптарын 

пломбалау 

инспекциялар

ы 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 11 

қыркүйектегі 

№ 216 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21194 болып 

тіркелді 

01203. Орман ресурстарын пайдалану 

357

. 

01203

001 

Ағаш кесу 

және орман 

билетін 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

Мемлекеттік 

орман иелері 

Мемлекетті

к орман 

иелері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Ағаш кесу 

билеті мен 

орман 

билетінің 

нысандарын, 

оларды есепке 

алу, сақтау, 

толтыру және 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 26 

қаңтардағы № 

18-02/40 

бұйрығына 

өзгерістер мен 

толықтырулар 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

2020 жылғы 1 



маусымдағы № 

128 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20810 болып 

тіркелді 

358

. 

01203

002 

Орманның 

жай-күйі 

мен 

молықтыры

луына әсер 

ететін 

объектілерд

і салу 

орындарын 

келісу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ Орман 

шаруашылығы 

және 

жануарлар 

дүниесі 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Орман 

шаруашылығы 

және ерекше 

қорғалатын 

табиғи 

аумақтар 

салаcындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

кызмет 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

2020 жылғы 15 

маусымдағы № 

143 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20864 болып 

тіркелді 

359

. 

01203

003 

Мемлекетті

к орман 

қорында 

орман 

шаруашыл

ығын 

жүргізуге 

байланыст

ы емес 

жұмыстард

ы жүргізуге 

келісу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ Орман 

шаруашылығы 

және 

жануарлар 

дүниесі 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Орман 

шаруашылығы 

және ерекше 

қорғалатын 

табиғи 

аумақтар 

салаcындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

кызмет 

қағидаларын 

бекіту туралы" 



Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

2020 жылғы 15 

маусымдағы № 

143 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20864 болып 

тіркелді 

360

. 

01203

004 

Тез өсетін 

ағаш және 

бұта 

тұқымдыла

р 

плантациял

арын 

отырғызуға 

және 

өсіруге, 

жекеше 

орман 

питомникте

рін құруға 

және 

дамытуға 

жұмсалаты

н 

шығыстард

ы өтеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ Орман 

шаруашылығы 

және 

жануарлар 

дүниесі 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 
 

 

 

 

"Тез өсетін 

ағаш және бұта 

тұқымдыларды 

плантацияларғ

а отырғызуға 

және оларды 

өсіруге, 

жекеше орман 

питомниктерін 

құруға және 

дамытуға 

жұмсалатын 

шығыстарды 

өтеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2015 жылғы 27 

ақпандағы № 

18-02/169 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11633 болып 



тіркелді. 

01204. Жануарлар дүниесін пайдалану 

361

. 

01204

001 

Құрып кету 

қаупі 

төнген 

жабайы 

фауна мен 

флора 

түрлерімен 

халықаралы

қ сауда 

туралы 

конвенциян

ың күші 

қолданылат

ын 

жануарлар 

түрлерін 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағына 

импорттауғ

а, 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағынан 

экспорттауғ

а және 

(немесе) 

кері 

экспорттауғ

а әкімшілік 

органның 

рұқсаттар 

беруі 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ Орман 

шаруашылығы 

және 

жануарлар 

дүниесі 

комитеті, 

ЭГТРМ Балық 

шаруашылығы 

комитеті 

ЭГТРМ 

Орман 

шаруашыл

ығы және 

жануарлар 

дүниесі 

комитеті, 

ЭГТРМ 

Балық 

шаруашыл

ығы 

комитеті, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Құрып кету 

қаупі төнген 

жабайы фауна 

мен флора 

түрлерімен 

халықаралық 

сауда туралы 

конвенцияның 

күші 

қолданылатын 

жануарлар 

түрлерін 

Қазақстан 

Республикасын

ың аумағына 

импорттауға, 

Қазақстан 

Республикасын

ың аумағынан 

экспорттауға 

және (немесе) 

кері 

экспорттауға 

әкімшілік 

органның 

рұқсаттар беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2015 жылғы 27 

ақпандағы № 

18-03/143 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11935 болып 

тіркелді. 

362

. 

01204

002 

Әкімшілік 

органның 

Жеке 

және 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ Орман 

шаруашылығы 

"Электронд

ық 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

 

 

"Әкімшілік 

органның 



құрып кету 

қаупі 

төнген 

жабайы 

фауна мен 

флора 

түрлерімен 

халықаралы

қ сауда 

туралы 

конвенциян

ың күші 

қолданылат

ын 

өсімдіктер 

дүниесі 

объектілері

н, олардың 

бөліктері 

мен 

дериваттар

ын 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағына 

импорттауғ

а, 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағынан 

экспорттауғ

а және 

(немесе) 

кері 

экспорттауғ

а арналған 

рұқсаттар 

беруі 

заңды 

тұлғал

ар 

және 

жануарлар 

дүниесі 

комитеті, 

ЭГТРМ Орман 

шаруашылығы 

және 

жануарлар 

дүниесі 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

автоматтанды

рылған) 

құрып кету 

қаупі төнген 

жабайы фауна 

мен флора 

түрлерімен 

халықаралық 

сауда туралы 

конвенцияның 

күші 

қолданылатын 

өсімдіктер 

дүниесі 

объектілерін, 

олардың 

бөліктері мен 

дериваттарын 

Қазақстан 

Республикасын

ың аумағына 

импорттауға, 

Қазақстан 

Республикасын

ың аумағынан 

экспорттауға 

және (немесе) 

кері 

экспорттауға 

арналған 

рұқсаттар беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

2020 жылғы 10 

маусымдағы № 

138 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20856 болып 

тіркелді. 

363

. 

01204

003 

Жануарлар

ды 

интродукци

Жеке 

және 

заңды 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ Орман 

шаруашылығы 

және 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

 

 

"Жануарларды 

интродукцияла

уды, 



ялауды, 

реинтродук

циялауды 

және 

будандасты

руды 

жүргізуге 

рұқсат беру 

тұлғал

ар 

жануарлар 

дүниесі 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері, 

ЭГТРМ Балық 

шаруашылығы 

комитетінің 

бассейндік 

балық 

шаруашылығы 

инспекциялар

ы 

веб-

порталы 

рылған) реинтродукция

лауды және 

будандастыруд

ы жүргізуге 

рұқсат беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2015 жылғы 27 

ақпандағы № 

18-03/153 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11623 болып 

тіркелді. 

364

. 

01204

004 

Бекітілген 

лимиттер 

негізінде 

жануарлар 

дүниесі 

объектілері

н алып 

қоюға 

квоталар 

бөлу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

Аңшылар мен 

аңшылық 

шаруашылығы 

субъектілеріні

ң қоғамдық 

бірлестіктеріні

ң 

республикалы

қ 

қауымдастықт

ары, сондай-ақ 

балық 

аулаушылар 

мен балық 

шаруашылығы 

субъектілеріні

ң қоғамдық 

бірлестіктері 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Жануарлар 

дүниесі 

объектілерін 

алып қою 

квоталарын 

бөлу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 27 

ақпандағы № 

18-04/149 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10865 тіркелді. 

365 01204 Қазақстан Жеке ЭГТР ЭГТРМ Балық "Электронд Ақыл Электронды   "Ішкі және 



. 005 Республика

сының ішкі 

нарығында 

сауда үшін 

бекіре 

тұқымдас 

балық 

түрлері 

уылдырығы

ның 

таңбасын 

беру 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

М шаруашылығы 

комитеті 

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы, 

Мемкорпор

ация 

ы (толық 

автоматтанды

рылған) 

 сыртқы 

нарықтардағы 

сауда үшін 

бекіре 

тұқымдас 

балық 

түрлерінің 

уылдырығын 

таңбалау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 14 

қаңтардағы № 

18-04/14 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10397 болып 

тіркелді. 

366

. 

01204

006 

Су тарту 

құрылыстар

ының 

балық 

қорғау 

құрылғылар

ын 

орнатуды 

келісу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ Балық 

шаруашылығы 

комитетінің 

бассейндік 

балық 

шаруашылығы 

инспекциялар

ы 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жануарлар 

дүниесі 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

2020 жылғы 12 

тамыздағы № 

188 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 



21087 болып 

тіркелді 

367

. 

01204

008 

Балықтың 

қайдан 

ауланғаны 

туралы 

анықтама 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ Балық 

шаруашылығы 

комитетінің 

бассейндік 

балық 

шаруашылығы 

инспекциялар

ы 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жануарлар 

дүниесі 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

2020 жылғы 12 

тамыздағы № 

188 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21087 болып 

тіркелді 

368

. 

01204

009 

Жануарлар 

дүниесін 

пайдалануғ

а рұқсаттар 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЖАО, ЭГТРМ 

Балық 

шаруашылығы 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы/тегі

н 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жануарлар 

дүниесiн 

пайдалануға 

рұқсаттар беру 

қағидаларын 

бекiту туралы" 

 Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2014 жылғы 19 

желтоқсандағы 

№ 18-04/675 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10168 болып 



тіркелді. 

369

. 

01204

010 

Саны 

реттеуге 

жататын 

жануарлар 

түрлерін 

алып қоюға 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ Орман 

шаруашылығы 

және 

жануарлар 

дүниесі 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері, 

ЭГТРМ Балық 

шаруашылығы 

комитетінің 

бассейндік 

балық 

шаруашылығы 

инспекциялар

ы 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Саны 

реттеуге 

жататын 

жануарлар 

түрлерін алып 

қоюға рұқсат 

беру" 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

2020 жылғы 30 

желтоқсандағы 

№ 347 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

22000 болып 

тіркелді. 

370

. 

01204

011 

Аңшылард

ың және 

аңшылық 

шаруашыл

ығы 

субъектілер

інің 

қоғамдық 

бірлестікте

рінің, 

сондай-ақ 

балық 

аулаушыла

р мен 

балық 

шаруашыл

ығы 

субъектілер

і қоғамдық 

бірлестікте

Заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ Орман 

шаруашылығы 

және 

жануарлар 

дүниесі 

комитеті, 

ЭГТРМ Балық 

шаруашылығы 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Аңшылардың 

және аңшылық 

шаруашылығы 

субъектілеріні

ң қоғамдық 

бірлестіктеріні

ң, сондай-ақ 

балық 

аулаушылар 

мен балық 

шаруашылығы 

субъектілеріні

ң қоғамдық 

бірлестіктеріні

ң 

республикалық 

қауымдастықта

рын 

аккредиттеу, 

оларды 



рінің 

республика

лық 

қауымдаст

ықтарын 

аккредитте

у 

аккредиттеуде

н өткізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2020 жылғы 31 

қаңтардағы № 

28 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

19960 болып 

тіркелді 

371

. 

01204

012 

Аңшы 

куәлігін 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

Аңшылардың 

және аңшылық 

шаруашылығы 

субъектілеріні

ң қоғамдық 

бірлестіктеріні

ң 

республикалы

қ 

қауымдастықт

ары 

Аңшылард

ың және 

аңшылық 

шаруашыл

ығы 

субъектілер

інің 

қоғамдық 

бірлестікте

рінің 

республика

лық 

қауымдаст

ықтары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Аңшы, 

балықшы және 

қорықшы 

куәліктерінің 

нысанын және 

оларды беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Премьер-

Министрінің 

орынбасары – 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2018 жылғы 2 

ақпандағы № 

60 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

16463 болып 



тіркелді. 

01205. Жер қойнауын пайдалану 

372

. 

01205

001 

Жер асты 

суларын, 

емдік 

балшықты 

және қатты 

пайдалы 

қазбаларды 

барлауға, 

өндіруге, 

бірлесіп 

барлау мен 

өндіруге 

жер 

қойнауын 

пайдалану 

құқығының 

кепіл 

шартын 

тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ ИИДМ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Көмірсутек 

шикізаты мен 

уранды 

қоспағанда, 

жер қойнауын 

пайдалану 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы 

және "Кен 

іздеушілікке 

арналған 

лицензияларды 

беруге 

өтініштерді 

беру және 

қарау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2018 жылғы 17 

мамырдағы № 

339 бұйрығына 

өзгерістер мен 

толықтыру 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 30 

мамырдағы № 

323 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20787 болып 



тіркелді. 

373

. 

01205

002 

Тау-кен 

және химия 

өндiрiстерi

н 

пайдалану 

қызметін 

жүзеге 

асыруға 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Индустриялық 

даму комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Тау-кен және 

химия 

өндірістерін 

пайдалану 

жөніндегі 

қызметті 

жүзеге асыруға 

арналған 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 8 

маусымдағы № 

335 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20865 болып 

тіркелген. 

374

. 

01205

003 

Кең 

таралған 

пайдалы 

қазбаларды 

барлауға, 

өндіруге 

жер 

қойнауын 

пайдалану 

құқығының 

кепіл 

шартын 

тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Көмірсутек 

шикізаты мен 

уранды 

қоспағанда, 

жер қойнауын 

пайдалану 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы 

және "Кен 

іздеушілікке 

арналған 

лицензияларды 

беруге 

өтініштерді 

беру және 



қарау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2018 жылғы 17 

мамырдағы № 

339 бұйрығына 

өзгерістер мен 

толықтыру 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 30 

мамырдағы № 

323 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20787 болып 

тіркелді. 

375

. 

01205

004 

Таратылған 

қорды 

пайдалануғ

а рұқсат 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ ИИДМ 

ИИДМ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электрондық 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Көмірсутек 

шикізаты мен 

уранды 

қоспағанда, 

жер қойнауын 

пайдалану 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы 

және "Кен 

іздеушілікке 

арналған 

лицензияларды 

беруге 

өтініштерді 

беру және 

қарау 



қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2018 жылғы 17 

мамырдағы № 

339 бұйрығына 

өзгерістер мен 

толықтыру 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 30 

мамырдағы № 

323 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20787 болып 

тіркелді. 

376

. 

01205

005 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағында 

құрамында 

бағалы 

металдар 

бар шикізат 

тауарларын 

қайта 

өңдеудің 

экономикал

ық 

орынсызды

ғы немесе 

мүмкін 

еместігі 

туралы 

қорытынды 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Индустриялық 

даму комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Тау-кен 

металлургия 

өнеркәсібі 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2020 жылғы 5 

мамырдағы № 

269 бұйрығы. 



Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20611 болып 

тіркелген. 

377

. 

01205

006 

Қазақстан 

Республика

сында 

шикізат 

тауарларын

ан бағалы 

металдарды 

өнеркәсіпті

к алудың 

экономикал

ық 

орындылығ

ы 

(орынсызд

ығы) және 

мүмкіндігі 

(мүмкін 

еместігі) 

туралы 

қорытынды 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Индустриялық 

даму комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Тау-кен 

металлургия 

өнеркәсібі 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2020 жылғы 5 

мамырдағы № 

269 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20611 болып 

тіркелген. 

378

. 

01205

007 

Экспорты 

лицензияны

ң негізінде 

(лицензияс

ыз) жүзеге 

асырылаты

н бағалы 

металдарды 

(олардан 

жасалған 

бұйымдард

ы 

қоспағанда)

, бағалы 

металдарды

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Индустриялық 

даму комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Тау-кен 

металлургия 

өнеркәсібі 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 



ң 

сынықтары

н және 

қалдықтары

н 

Еуразиялық 

экономикал

ық одаққа 

кірмейтін 

елдерден 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағына 

әкелу 

кезінде 

мемлекетті

к бақылау 

актісін беру 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2020 жылғы 5 

мамырдағы № 

269 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20611 болып 

тіркелген. 

379

. 

01205

008 

Экспорты 

лицензияны

ң негізінде 

(лицензияс

ыз) жүзеге 

асырылаты

н бағалы 

металдарды 

(олардан 

жасалған 

бұйымдары 

қоспағанда)

, бағалы 

металдарды

ң 

сынықтары

н және 

қалдықтары

н 

Еуразиялық 

экономикал

ық одаққа 

кірмейтін 

елдерге 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағынан 

әкету 

кезінде 

мемлекетті

к бақылау 

және құнын 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Индустриялық 

даму комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Тау-кен 

металлургия 

өнеркәсібі 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2020 жылғы 5 

мамырдағы № 

269 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20611 болып 

тіркелген. 



бағалау 

актісін беру 

380

. 

01205

009 

Болашақ 

құрылыс 

учаскесі 

астындағы 

жер 

қойнауында 

пайдалы 

қазбаларды

ң жоқ 

немесе 

оның аз 

мөлшерде 

екендігі 

туралы 

қорытынды 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Пайдалы 

қазбалар 

жатқан 

аумақтарда 

құрылыс 

салуға рұқсат 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2018 жылғы 23 

мамырдағы № 

367 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17049 болып 

тіркелді. 

381

. 

01205

010 

Пайдалы 

қазбалар 

жатқан 

аумақтарда 

құрылыс 

салуға 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Пайдалы 

қазбалар 

жатқан 

аумақтарда 

құрылыс 

салуға рұқсат 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2018 жылғы 23 

мамырдағы № 

367 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17049 болып 

тіркелді. 



382

. 

01205

011 

Өнеркәсіпті

к 

қауіпсіздікт

і 

декларация

лайтын 

заңды 

тұлғаларды

ң 

басшылары

, сондай-ақ 

аталған 

заңды 

тұлғаларды

ң тұрақты 

жұмыс 

істейтін 

емтихан 

комиссияла

ры 

мүшелеріні

ң білімін 

тексеру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ТЖМ 

ТЖМ 

Өнеркәсіптік 

қауіпсіздік 

комитетінің 

аумақтық 

департаментте

рі 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Өнеркәсіптік 

қауіпсіздікті 

декларациялай

тын заңды 

тұлғалар 

басшыларымен

, сондай-ақ 

аталған заңды 

тұлғалардың 

тұрақты 

жұмыс істейтін 

емтихан 

комиссиялары 

мүшелерімен 

емтихан 

тапсыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2015 жылғы 25 

қарашадағы № 

1100 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12479 болып 

тіркелген. 

383

. 

01205

012 

Минералды 

шикізатты 

кеден 

аумағынан 

тыс жерде 

қайта 

өңдеудің 

кедендік 

рәсімімен 

орналастыр

уға 

қорытынды 

(рұқсат 

құжатын) 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Индустриялық 

даму комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Тау-кен 

металлургия 

өнеркәсібі 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 



міндетін 

атқарушының 

2020 жылғы 5 

мамырдағы № 

269 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20611 болып 

тіркелген. 

384

. 

01205

013 

Жер 

қойнауын 

пайдалану 

құқығының 

және 

(немесе) 

жер 

қойнауын 

пайдалану 

құқығымен 

байланыст

ы 

объектілерд

ің ауысуы 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭМ ЭМ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрлігінің 

жер қойнауын 

пайдалану 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрінің 

2020 жылғы 29 

мамырдағы № 

214 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20776 болып 

тіркелген. 

385

. 

01205

014 

Көмірсутек

тер мен 

уранды 

өндіру 

бойынша 

жер 

қойнауын 

пайдалануғ

а арналған 

келісімшар

ттарға 

қосымша 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭМ ЭМ 

ЭМ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрлігінің 

жер қойнауын 

пайдалану 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 



келісімдерд

і жасасу 

(қол қою) 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрінің 

2020 жылғы 29 

мамырдағы № 

214 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20776 болып 

тіркелген. 

386

. 

01205

015 

Көмірсутек

тер мен 

уранды 

өндіру 

бойынша 

жер 

қойнауын 

пайдалануғ

а арналған 

келісімшар

ттарды 

жасасу (қол 

қою) 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭМ ЭМ 

ЭМ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрлігінің 

жер қойнауын 

пайдалану 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрінің 

2020 жылғы 29 

мамырдағы № 

214 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20776 болып 

тіркелген. 

387

. 

01205

016 

Кен 

іздеушілікк

е арналған 

лицензияны 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ИИДМ 
Облыстардың 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Көмірсутек 

шикізаты мен 

уранды 

қоспағанда, 

жер қойнауын 

пайдалану 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 



қағидаларын 

бекіту туралы 

және "Кен 

іздеушілікке 

арналған 

лицензияларды 

беруге 

өтініштерді 

беру және 

қарау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2018 жылғы 17 

мамырдағы № 

339 бұйрығына 

өзгерістер мен 

толықтыру 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 30 

мамырдағы № 

323 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20787 болып 

тіркелді. 

388

. 

01205

017 

Жер 

қойнауы 

кеңістігін 

пайдалануғ

а арналған 

лицензияны 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ 

Геология 

комитеті 

ЭГТРМ 

Геология 

комитеті, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Геология 

және су 

ресурстарын 

пайдалану 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 



Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 22 

мамырдағы № 

117 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20723 болып 

тіркелді 

389

. 

01205

018 

Пайдалы 

қатты 

қазбаларды 

қайта өңдеу 

туралы 

келісім 

жасасу 

Заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ ИИДМ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Көмірсутек 

шикізаты мен 

уранды 

қоспағанда, 

жер қойнауын 

пайдалану 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы 

және "Кен 

іздеушілікке 

арналған 

лицензияларды 

беруге 

өтініштерді 

беру және 

қарау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2018 жылғы 17 

мамырдағы № 

339 бұйрығына 

өзгерістер мен 

толықтыру 

енгізу туралы" 



Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 30 

мамырдағы № 

323 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20787 болып 

тіркелді. 

390

. 

01205

019 

Жер 

қойнауы 

учаскесін 

түрлендіруг

е арналған 

өтініш 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ ИИДМ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегінт 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Көмірсутек 

шикізаты мен 

уранды 

қоспағанда, 

жер қойнауын 

пайдалану 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы 

және "Кен 

іздеушілікке 

арналған 

лицензияларды 

беруге 

өтініштерді 

беру және 

қарау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2018 жылғы 17 

мамырдағы № 

339 бұйрығына 

өзгерістер мен 

толықтыру 

енгізу туралы" 

Қазақстан 



Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 30 

мамырдағы № 

323 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20787 болып 

тіркелді. 

391

. 

01205

020 

Барлау 

учаскесінде 

бір мың 

текше 

метрден 

асатын 

көлемде 

тау-кен 

массасын 

алуға және 

(немесе) 

топырақты 

ауыстыруға 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ ИИДМ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Көмірсутек 

шикізаты мен 

уранды 

қоспағанда, 

жер қойнауын 

пайдалану 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы 

және "Кен 

іздеушілікке 

арналған 

лицензияларды 

беруге 

өтініштерді 

беру және 

қарау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2018 жылғы 17 

мамырдағы № 

339 бұйрығына 

өзгерістер мен 

толықтыру 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 



Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 30 

мамырдағы № 

323 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20787 болып 

тіркелді. 

013. Ауыл шаруашылығы 

01301. Ауыл шаруашылығы саласындағы өзге де мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

392

. 

01301

001 

Ауыл 

шаруашыл

ығы өнімін 

өндіруді 

басқару 

жүйелерін 

дамытуды 

субсидияла

у 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ АШМ 

Мемлекетті

к 

корпорация 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

"Ауыл 

шаруашылығы 

өнімін өндіруді 

басқару 

жүйелерін 

дамытуды 

субсидиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2014 жылғы 15 

желтоқсандағы 

№ 5-2/671 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10198 тіркелді. 

393

. 

01301

002 

Агроөнеркә

сіптік 

кешен 

субъектілер

іне кредит 

беру, 

сондай-ақ 

ауыл 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Агроөнеркәсі

птік кешен 

субъектілеріне 

кредит беру, 

сондай-ақ ауыл 

шаруашылығы 

жануарларын, 

техникасы мен 



шаруашыл

ығы 

жануарлар

ын, 

техникасы 

мен 

технология

лық 

жабдығын 

сатып алуға 

лизинг 

кезінде 

сыйақы 

мөлшерлем

елерін 

субсидияла

у 

порталы технологиялық 

жабдығын 

сатып алуға 

лизинг кезінде 

сыйақы 

мөлшерлемеле

рін 

субсидиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы 

Қазақстан 

Республикасы 

Премьер-

Министрінің 

орынбасары – 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2018 жылғы 26 

қазандағы № 

436 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17741 болып 

тіркелді. 

394

. 

01301

003 

Ауыл 

шаруашыл

ығы 

өсімдіктері

нің 

шаруашыл

ыққа 

жарамдылы

ғын 

мемлекетті

к сынау 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ АШМ 

Ауыл 

шаруашыл

ығы 

дақылдары

ның 

сұрыптары

н сынау 

жөніндегі 

мемлекетті

к комиссия, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Ауыл 

шаруашылығы 

өсімдіктерін 

сұрыптық 

сынақтан 

өткізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 2 

шілдедегі № 4-

2/602 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 



тізілімінде № 

11879 болып 

тіркелді. 

395

. 

01301

004 

Пестицидте

рді 

мемлекетті

к тіркеу 

(қайта 

тіркеу), 

пестицидте

рді 

уақытша 

тіркеу, 

төмен қаупі 

бар 

биологиялы

қ 

препаратты 

тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

АШМ 

Агроөнеркәсіп

тік кешендегі 

мемлекеттік 

инспекция 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Пестицидтерд

і тіркеу 

(ұсақмөлдекті 

және 

өндірістік) 

сынақтарынан 

өткізу және 

мемлекеттік 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 30 

қаңтардағы № 

4-4/61 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11687 болып 

тіркелген. 

396

. 

01301

005 

Жануарлар 

өсіруді, 

жануарлард

ы, 

жануарлард

ан 

алынатын 

өнім мен 

шикізатты 

дайындауд

ы (союды), 

сақтауды, 

қайта 

өңдеуді 

және 

өткізуді 

жүзеге 

асыратын 

өндіріс 

объектілері

не, сондай-

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

АШМ 

Ветеринариял

ық бақылау 

және 

қадағалау 

комитетінің 

облыстық, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

аумақтық 

инспекциялар

ы 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

"Жануарлар 

өсіруді, 

жануарларды, 

жануарлардан 

алынатын өнім 

мен шикізатты 

дайындауды 

(союды), 

сақтауды, 

қайта өңдеуді 

және өткізуді 

жүзеге 

асыратын 

өндіріс 

объектілеріне, 

сондай-ақ 

ветеринариялы

қ 

препараттарды

, жемшөп пен 

жемшөп 



ақ 

ветеринари

ялық 

препаратта

рды, 

жемшөп 

пен 

жемшөп 

қоспаларын 

өндіру, 

сақтау және 

өткізу 

жөніндегі 

ұйымдарға 

есептік 

нөмірлер 

беру 

қоспаларын 

өндіру, сақтау 

және өткізу 

жөніндегі 

ұйымдарға 

есептік 

нөмірлер беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 23 

қаңтардағы № 

7-1/37 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10466 тіркелді. 

397

. 

01301

006 

Экспорттау 

кезінде 

орны 

ауыстырыл

атын 

(тасымалда

натын) 

объектілерг

е 

ветеринари

ялық 

сертификат 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

облыстық 

маңызы бар 

қаланың, 

ауданның бас 

мемлекеттік 

ветеринариялы

қ-

санитариялық 

инспекторы 

және оның 

орынбасарлар

ы; Нұр-

Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

облыстық 

маңызы бар 

қаланың, 

ауданның бас 

мемлекеттік 

ветеринариялы

қ-

АШМ 

Ветеринари

ялық 

бақылау 

және 

қадағалау 

комитетінің 

Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

аумақтық 

инспекциял

ары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Ветеринариял

ық құжаттарды 

беру 

қағидаларын 

және олардың 

бланкілеріне 

қойылатын 

талаптарды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 21 

мамырдағы № 

7-1/453 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11898 болып 

тіркелді. 



санитариялық 

инспекторы 

және оның 

орынбасары 

бекіткен тізім 

негізінде бас 

мемлекеттік 

және 

ветеринариялы

қ-

санитариялық 

инспекторлар 

398

. 

01301

007 

Карантинге 

жатқызылға

н өнімді 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағында 

тасуға 

карантинді

к 

сертификат 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

АШМ 

Агроөнеркәсіп

тік кешендегі 

мемлекеттік 

инспекция 

комитетінің 

аумақтық 

инспекциялар

ы 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың аумағын 

карантиндік 

объектілерден 

және бөтен 

текті 

түрлерден 

қорғау 

жөніндегі 

қағидаларды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 29 

маусымдағы № 

15-08/590 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12032 болып 

тіркелді. 

399

. 

01301

008 

Карантинге 

жатқызылға

н өнімді 

Қазақстан 

Республика

сынан тыс 

жерлерге 

әкетуге 

фитосанита

риялық 

сертификат 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

АШМ 

Агроөнеркәсіп

тік кешендегі 

мемлекеттік 

инспекция 

комитетінің 

аумақтық 

инспекциялар

ы 

Мемлекетті

к 

корпорация

, АШМ 

Агроөнеркә

сіптік 

кешендегі 

мемлекетті

к 

инспекция 

комитетінің 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың аумағын 

карантиндік 

объектілерден 

және бөтен 

текті 

түрлерден 

қорғау 

жөніндегі 

қағидаларды 



беру аумақтық 

инспекциял

ары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 29 

маусымдағы № 

15-08/590 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12032 болып 

тіркелді. 

400

. 

01301

009 

Мемлекетті

к 

ветеринари

ялық-

санитариял

ық бақылау 

және 

қадағалау 

объектілері

не 

ветеринари

ялық-

санитариял

ық 

қорытынды 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Бас 

мемлекеттік 

ветеринариялы

қ-

санитариялық 

инспекторы 

және оның 

орынбасары 

бекіткен тізім 

негізінде 

мемлекеттік 

ветеринариялы

қ-

санитариялық 

инспекторлар 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

"Ветеринариял

ық құжаттарды 

беру 

қағидаларын 

және олардың 

бланкілеріне 

қойылатын 

талаптарды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 21 

мамырдағы № 

7-1/453 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11898 болып 

тіркелді. 

401

. 

01301

010 

Селекциял

ық 

жетістікке 

қорғау 

құжатын 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Әділетминінің 

"Ұлттық 

зияткерлік 

меншік 

институты" 

ШЖҚ РМК 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Селекциялық 

жетістіктердің 

мемлекеттік 

тізіліміндегі 

селекциялық 

жетістіктерді 

тіркеу және 

қорғау 



құжаттары мен 

олардың 

телнұсқаларын 

беру, 

патенттердің 

күшін жою 

және 

қолданысын 

мерзімінен 

бұрын тоқтату 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2018 жылғы 29 

тамыздағы № 

1343 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17416 болып 

тіркелген. 

402

. 

01301

011 

Ветеринари

ялық 

зертханалар 

(сынау 

хаттамалар

ы) беретін 

сараптама 

актiлерiн 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Республикалы

қ 

ветеринариялы

қ зертхана" 

ШЖҚ РМК 

және оның 

филиалдары, 

"Ветеринария 

бойынша 

ұлттық 

референттік 

орталық" 

ШЖҚ РМК 

және оның 

филиалы 

АШМ 

Ветеринари

ялық 

бақылау 

және 

қадағалау 

комитетінің 

аумақтық 

инспекциял

ары, 

облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкет 

қалаларын

ың ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Сараптама 

актісін (сынақ 

хаттамасын) 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 16 

қаңтардағы № 

7-1/19 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10410 болып 

тіркелген. 



403

. 

01301

012 

Ветеринари

ялық 

анықтамала

р беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО құрған 

мемлекеттік 

ветеринариялы

қ ұйымдар 

Облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың ЖАО 

құрған 

мемлекетті

к 

ветеринари

ялық 

ұйымдар, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Ветеринариял

ық құжаттарды 

беру 

қағидаларын 

және олардың 

бланкілеріне 

қойылатын 

талаптарды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 21 

мамырдағы № 

7-1/453 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11898 болып 

тіркелді. 

404

. 

01301

013 

Басым 

дақылдард

ың, оның 

ішінде 

көпжылдық 

екпелердің 

өндірісін 

субсидияла

у 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Өсімдік 

шаруашылығы 

өнімінің 

шығымдылығы 

мен сапасын 

арттыруды 

субсидиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2020 жылғы 30 

наурыздағы № 

107 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20209 болып 

тіркелді 

405 01301 Тыңайтқыш Жеке АШМ Облыстардың, "Электронд Тегін Электронды  "Өсімдік 



. 014 тар 

(органикал

ықтарды 

қоспағанда) 

құнын 

субсидияла

у 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 шаруашылығы 

өнімінің 

шығымдылығы 

мен сапасын 

арттыруды 

субсидиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2020 жылғы 30 

наурыздағы № 

107 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20209 болып 

тіркелді 

406

. 

01301

015 

Тұқым 

шаруашыл

ығын 

дамытуды 

субсидияла

у 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Өсімдік 

шаруашылығы 

өнімінің 

шығымдылығы 

мен сапасын 

арттыруды 

субсидиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2020 жылғы 30 

наурыздағы № 

107 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20209 болып 

тіркелді 

407

. 

01301

016 

Ауыл 

шаруашыл

ығы 

Жеке 

және 

заңды 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

 

 

"Ауыл 

шаруашылығы 

тауарларын 



тауарын 

өндірушіле

рге су беру 

қызметтері

нің құнын 

субсидияла

у 

тұлғал

ар 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

веб-

порталы 

рылған) өндірушілерге 

су беру 

бойынша 

көрсетілетін 

қызметтердің 

құнын 

субсидиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 30 

маусымдағы № 

6-3/597 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12714 болып 

тіркелді. 

408

. 

01301

017 

Асыл 

тұқымды 

мал 

шаруашыл

ығын 

дамытуды, 

мал 

шаруашыл

ығы 

өнімінің 

өнімділігін 

және 

сапасын 

арттыруды 

субсидияла

у 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Асыл 

тұқымды мал 

шаруашылығы

н дамытуды, 

мал 

шаруашылығы

ның 

өнімділігін 

және өнім 

сапасын 

арттыруды 

субсидиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2019 жылғы 15 

наурыздағы № 

108 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 



тіркеу 

тізілімінде № 

18404 болып 

тіркелді. 

409

. 

01301

018 

Ветеринари

ялық 

паспорт 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

ЖАО құрған 

мемлекеттік 

ветеринариялы

қ ұйымдар 

Облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, ЖАО 

құрған 

мемлекетті

к 

ветеринари

ялық 

ұйымдар,"э

лектрондық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Ауыл 

шаруашылығы 

жануарларын 

бірдейлендіру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 30 

қаңтардағы № 

7-1/68 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11127 тіркелді. 

410

. 

01301

019 

Саны зиян 

тигізудің 

экономикал

ық шегінен 

жоғары 

зиянды 

және аса 

қауіпті 

зиянды 

организмде

рге, 

карантинді 

объектілерг

е қарсы 

өңдеулер 

жүргізуге 

арналған 

пестицидте

рдің, 

биоагентте

рдің 

(энтомофаг

тардың) 

құнын 

субсидияла

у 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Өсімдік 

шаруашылығы 

өнімінің 

шығымдылығы 

мен сапасын 

арттыруды 

субсидиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2020 жылғы 30 

наурыздағы № 

107 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20209 болып 

тіркелді 



411

. 

01301

020 

Еуразиялық 

экономикал

ық 

комиссия 

алқасының 

шешіміне 

сәйкес 

тіркеу 

(ұсақмөлде

кті және 

өндірістік) 

сынақтарын 

және 

(немесе) 

ғылыми-

зерттеулер 

жүргізу 

үшін 

өсімдіктерд

і қорғаудың 

тіркелмеген 

құралдарын

ың 

(пестицидт

ердің) 

үлгілерін 

әкелуге 

арналған 

қорытынды 

(рұқсат 

құжаты) 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

АШМ 

Агроөнеркәсіп

тік кешендегі 

мемлекеттік 

инспекция 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Еуразиялық 

экономикалық 

комиссия 

алқасының 

шешіміне 

сәйкес тіркеу 

(ұсақмөлдекті 

және 

өндірістік) 

сынақтарын 

және (немесе) 

ғылыми 

зерттеулер 

жүргізу үшін 

өсімдіктерді 

қорғаудың 

тіркелмеген 

құралдарының 

(пестицидтерді

ң) үлгілерін 

әкелуге 

арналған 

қорытынды 

(рұқсат 

құжаты) беру" 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

стандартын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 15 

шілдедегі № 

15-02/654 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12088 тіркелді. 

412

. 

01301

021 

Ғылыми-

зерттеу 

мақсатында 

карантинді

к 

объектілерд

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

АШМ 

Агроөнеркәсіп

тік кешендегі 

мемлекеттік 

инспекция 

комитетінің 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың аумағын 

карантиндік 

объектілерден 

және бөтен 



і 

(карантинді

к зиянды 

организмде

рді) әкелуді 

келісу 

аумақтық 

инспекциялар

ы 

текті 

түрлерден 

қорғау 

жөніндегі 

қағидаларды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 29 

маусымдағы № 

15-08/590 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12032 болып 

тіркелді. 

413

. 

01301

022 

Агроөнеркә

сіптік 

кешен 

саласындағ

ы 

дайындауш

ы 

ұйымдарға 

есептелген 

қосылған 

құн салығы 

шегінде 

бюджетке 

төленген 

қосылған 

құн 

салығының 

сомасын 

субсидияла

у 

Заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Агроөнеркәсі

птік кешен 

саласындағы 

дайындаушы 

ұйымдарға 

есептелген 

қосылған құн 

салығы 

шегінде 

бюджетке 

төленген 

қосылған құн 

салығы 

сомасын 

субсидиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 30 

наурыздағы № 

9-3/271 

бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасын

ың 



нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тізілімінде № 

11008 болып 

тіркелді. 

414

. 

01301

023 

Агроөнеркә

сіптік 

кешен 

саласындағ

ы 

дайындауш

ы 

ұйымдарды 

аккредитте

у 

Заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Агроөнеркәсі

птік кешен 

саласындағы 

дайындаушы 

ұйымдарды 

аккредиттеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 30 

наурыздағы № 

9-3/278 

бұйрығына 

өзгеріс енгізу 

туралы 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2020 жылғы 8 

шілдедегі № 

215 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20944 болып 

тіркелді 

415

. 

01301

024 

Агроөнеркә

сіптік 

кешен 

субъектілер

ін 

қаржылық 

сауықтыру 

жөніндегі 

бағыт 

шеңберінде 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Агроөнеркәсі

птік кешен 

субъектілерін 

қаржылық 

сауықтыру 

жөніндегі 

бағыт 

шеңберінде 

кредиттік және 

лизингтік 



кредиттік 

және 

лизингтік 

міндеттеме

лер 

бойынша 

сыйақы 

мөлшерлем

елерін 

субсидияла

у 

міндеттемелер 

бойынша 

сыйақы 

мөлшерлемеле

рін 

субсидиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2016 жылғы 5 

мамырдағы № 

205 бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасын

ың 

нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тізілімінде № 

13876 болып 

тіркелді. 

416

. 

01301

025 

Инвестиция

лық 

салымдар 

кезінде 

агроөнеркә

сіптік 

кешен 

субъектісі 

шеккен 

шығыстард

ың бір 

бөлігін өтеу 

бойынша 

субсидияла

у 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Инвестициял

ық салымдар 

кезінде 

агроөнеркәсіпт

ік кешен 

субъектісі 

шеккен 

шығыстардың 

бір бөлігін 

өтеу бойынша 

субсидиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

м.а. 2018 

жылғы 23 

шілдедегі № 

317 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 



тіркеу 

тізілімінде № 

17320 болып 

тіркелді. 

417

. 

01301

026 

Агроөнеркә

сіптік 

кешен 

субъектілер

інің 

қарыздарын 

кепілдендір

у мен 

сақтандыру 

шеңберінде 

субсидияла

у 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Агроөнеркәсі

птік кешен 

субъектілеріні

ң қарыздарын 

кепілдендіру 

мен 

сақтандыру 

шеңберінде 

субсидиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 30 

қаңтардағы № 

9-1/71 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12183 болып 

тіркелді. 

418

. 

01301

027 

Ауыл 

шаруашыл

ығы 

жануарлар

ын 

бірдейленді

руді 

жүргізу 

үшін 

лазерлік 

станциялар

ды, 

бұйымдард

ы 

(құралдард

ы) және 

атрибуттар

ды және 

оларды 

өндірушіле

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 
Процессингтік 

орталық 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ауыл 

шаруашылығы 

жануарларын 

бірдейлендіруд

і жүргізу үшін 

лазерлік 

станцияларды, 

бұйымдарды 

(құралдарды) 

және 

атрибуттарды 

және оларды 

өндірушілерді 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 



рді тіркеу министрінің 

2015 жылғы 21 

шілдедегі № 7-

1/678 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11926 болып 

тіркелді 

419

. 

01301

028 

Ауыл 

шаруашыл

ығы 

кооператив

терінің 

тексеру 

одақтарын

ың ауыл 

шаруашыл

ығы 

кооператив

терінің ішкі 

аудитін 

жүргізуге 

арналған 

шығындары

н 

субсидияла

у 

Заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ауыл 

шаруашылығы 

кооперативтері

нің тексеру 

одақтарының 

ауыл 

шаруашылығы 

кооперативтері

нің ішкі 

аудитін 

жүргізуге 

арналған 

шығындарын 

субсидиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 8 

желтоқсандағы 

№ 1-1/1069 

бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасын

ың 

нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тізілімінде № 

12677 болып 

тіркелді. 

420

. 

01301

029 

Өңдеуші 

кәсіпорынд

ардың 

ауылшаруа

шылық 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Өңдеуші 

кәсіпорындард

ың 

ауылшаруашы

лық өнімін 



өнімін 

тереңдете 

өңдеп өнім 

өндіруі 

үшін оны 

сатып алу 

шығындары

н 

субсидияла

у 

ЖАО тереңдете 

өңдеп өнім 

өндіруі үшін 

оны сатып алу 

шығындарын 

субсидиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2014 жылғы 26 

қарашадағы № 

3-2/615 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10087 тіркелді. 

421

. 

01301

030 

Акваөсіру 

(балық 

өсіру 

шаруашыл

ығы) 

өнімділігін 

және өнім 

сапасын 

арттыруды 

субсидияла

у 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Акваөсіру 

(балық өсіру 

шаруашылығы

) өнімділігін 

және өнім 

сапасын 

арттыруды 

субсидиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Премьер-

Министрінің 

орынбасары – 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2018 жылғы 4 

қазандағы № 

408 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 



тізілімінде № 

17583 болып 

тіркелді. 

422

. 

01301

031 

Микроқарж

ы 

ұйымдарын

ың 

операциялы

қ 

шығыстары

н 

субсидияла

у 

Заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 
Облыстардың 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Еңбек" 

нәтижелі 

жұмыспен 

қамтуды және 

жаппай 

кәсіпкерлікті 

дамытудың 

2017-2021 

жылдарға 

арналған 

мемлекеттік 

бағдарламасын 

іске асыру 

жөніндегі 

кейбір шаралар 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Премьер-

Министрінің 

орынбасары – 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2018 жылғы 27 

қарашадағы № 

477 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17812 болып 

тіркелді. 

423

. 

01301

032 

Микрокред

иттерге 

кепілдік 

беру 

жөніндегі 

комиссия 

Заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 
Облыстардың 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Еңбек" 

нәтижелі 

жұмыспен 

қамтуды және 

жаппай 

кәсіпкерлікті 

дамытудың 

2017-2021 

жылдарға 

арналған 

мемлекеттік 

бағдарламасын 



іске асыру 

жөніндегі 

кейбір шаралар 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Премьер-

Министрінің 

орынбасары – 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2018 жылғы 27 

қарашадағы № 

477 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17812 болып 

тіркелді. 

424

. 

01301

033 

Ветеринари

ялық 

препаратта

рды, 

жемшөп 

қоспаларын 

байқаудан 

өткізу және 

тіркеу 

сынақтарын

ан өткізу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

"Ветеринария 

бойынша 

ұлттық 

референттік 

орталық" 

ШЖҚ РМК 

АШМ 

Ветеринари

ялық 

бақылау 

және 

қадағалау 

комитеті 

Ақыл

ы 
Қағаз түрінде 

 

 

"Ветеринариял

ық 

препараттарды

, жемшөп 

қоспаларын 

байқаудан 

өткізу және 

тіркеу 

сынақтарынан 

өткізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2014 жылғы 24 

қарашадағы № 

7-1/611 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 



10287 болып 

тіркелген. 

425

. 

01301

034 

Жаңа 

жетілдірілг

ен 

ветеринари

ялық 

препаратта

рға, 

жемшөп 

қоспаларын

а 

нормативті

к 

техникалық 

құжаттаман

ы келісу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

АШМ 

Ветеринариял

ық бақылау 

және 

қадағалау 

комитеті 

АШМ 

Ветеринари

ялық 

бақылау 

және 

қадағалау 

комитеті 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

"Жаңа, 

жетілдірілген 

ветеринариялы

қ 

препараттарға, 

жемшөп 

қоспаларына 

нормативтік-

техникалық 

құжаттаманы 

келісу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2014 жылғы 28 

қарашадағы № 

7-1/625 

бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасын

ың Әділет 

министрлігінде 

2015 жылы 19 

ақпанда № 

10298 тіркелді. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10505 тіркелді 

426

. 

01301

035 

Ветеринари

ялық 

препаратта

рды, 

жемшөп 

қоспаларын 

мемлекетті

к тіркеуді 

жүргізу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

АШМ 

Ветеринарлық 

бақылау және 

қадағалау 

комитеті 

АШМ 

Ветеринарл

ық бақылау 

және 

қадағалау 

комитеті, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Ветеринариял

ық 

препараттарды

, жемшөп 

қоспаларын 

мемлекеттік 

тіркеуді 

жүргізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 



министрінің 

2015 жылғы 23 

қаңтардағы № 

7-1/31 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10505 тіркелді 

427

. 

01301

036 

Астық пен 

оның 

өңделген 

өнімдерін 

карантинді

к арамшөп 

өсімдіктері

нің 

тұқымдары 

мен 

жемістерін 

тіршілік ету 

қабілетінен 

айыруды 

қамтамасыз 

ететін 

технология

лар 

бойынша 

өңдеу және 

(немесе) 

сүректі 

қаптама 

материалын 

залалсызда

ндыру мен 

таңбалауды 

жүзеге 

асыратын 

объектілерг

е есепке алу 

нөмірін 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

АШМ 

Агроөнеркәсіп

тік кешендегі 

мемлекеттік 

инспекция 

комитетінің 

аумақтық 

инспекциялар

ы 

АШМ 

Агроөнеркә

сіптік 

кешендегі 

мемлекетті

к 

инспекция 

комитетінің 

аумақтық 

инспекциял

ары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы" 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың аумағын 

карантиндік 

объектілерден 

және бөтен 

текті 

түрлерден 

қорғау 

жөніндегі 

қағидаларды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 29 

маусымдағы № 

15-08/590 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12032 болып 

тіркелді. 

01302. Ауыл шаруашылығы саласында рұқсат құжаттарын беру (лицензиялауды, тіркеуді, сертификаттауды 

қоса алғанда) 

428

. 

01302

001 

Ветеринари

я 

саласындағ

ы 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

АШМ 

АШМ 

Ветеринарлық 

бақылау және 

қадағалау 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ветеринария 

саласындағы 

қызметпен 

айналысуға 



қызметпен 

айналысуға 

лицензия 

беру 

ар комитеті, 

облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

порталы арналған 

лицензия беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2020 жылғы 2 

қазандағы № 

302 бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасын

ың 

нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тізілімінде № 

21364 болып 

тіркелді. 

429

. 

01302

002 

Бірегей 

және 

элиталық 

тұқымдар, 

бірінші, 

екінші және 

үшінші 

көбейтілген 

тұқым 

өндірушіле

рді, тұқым 

өткізушілер

ді 

аттестаттау 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Бірегей және 

элиталық 

тұқымдар, 

бірінші, екінші 

және үшінші 

көбейтілген 

тұқым 

өндірушілерді, 

тұқым 

өткізушілерді 

аттестаттау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 27 

наурыздағы № 

4-2/266 

бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасын

ың 

нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 



тізілімінде № 

11773 болып 

тіркелді. 

430

. 

01302

003 

Пестицидте

рді өндіру 

(формуляци

ялау), 

пестицидте

рді өткізу, 

пестицидте

рді 

аэрозольдік 

және 

фумигация

лық 

тәсілдермен 

қолдануға 

байланыст

ы қызметті 

жүзеге 

асыруға 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Пестицидтерд

і (улы 

химикаттарды) 

өндіру 

(формуляцияла

у), 

пестицидтерді 

(улы 

химикаттарды) 

өткізу, 

пестицидтерді 

(улы 

химикаттарды) 

аэрозольдік 

және 

фумигациялық 

тәсілдермен 

қолдануға 

байланысты 

қызметті 

жүзеге асыруға 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

стандартын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 15 

шілдедегі № 

15-02/655 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12091 болып 

тіркелді. 

431

. 

01302

004 

Астық 

қолхаттары

н шығару 

арқылы 

қойма 

Заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстың, 

республикалы

қ маңызы бар 

қаланың және 

астананыңЖА

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Астық 

қолхаттарын 

шығара 

отырып, қойма 

қызметі 



қызметі 

бойынша 

қызметтер 

көрсетуге 

лицензия 

беру 

О бойынша 

қызметтер 

көрсетуге 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

стандартын 

бекіту туралы 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 22 

мамырдағы № 

4-1/468 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11625 тіркелді. 

432

. 

ЗҚАИ-ның ескертпесі! 

432-тармақты алып тастау көзделген – ҚР ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрінің 15.04.2021 № 129/НҚ бұйрығымен (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі). 

01302

005 

Мақта 

қолхаттары

н беру 

арқылы 

қойма 

қызметі 

бойынша 

қызметтер 

көрсетуге 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Түркістан 

облысының 

және 

Шымкент 

қаласының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Мақта 

қолхаттарын 

беру арқылы 

қойма қызметі 

бойынша 

қызметтер 

көрсетуге 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

стандартын 

бекіту туралы 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2015 жылғы 18 

маусымдағы № 

4-5/545 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 



актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12190 болып 

тіркелді. 

433

. 

01302

006 

Тиісті 

аумақтағы 

эпизоотиял

ық 

жағдайды 

бағалауды 

ескере 

отырып, 

орны 

ауыстырыл

атын 

(тасымалда

натын) 

объектілерд

ің 

экспортына

, 

импортына 

және 

транзитіне 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Қазақстан 

Республикасы

ның Бас 

мемлекеттік 

ветеринариялы

қ-

санитариялық 

инспекторы 

немесе оның 

орынбасарлар

ы 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Тиісті 

аумақтағы 

эпизоотиялық 

жағдайды 

бағалауды 

ескере отырып, 

орны 

ауыстырылаты

н 

(тасымалданат

ын) 

объектілердің 

экспортына, 

импортына 

және 

транзитіне 

рұқсат беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2014 жылғы 9 

желтоқсандағы 

№ 16-04/647 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10254 тіркелді. 

434

. 

01302

007 

Өсімдіктер

ді қорғау 

құралдарын

ың 

(пестицидт

ерді) 

импортына 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

АШМ 

Агроөнеркәсіп

тік кешендегі 

мемлекеттік 

инспекция 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Өсімдіктерді 

қорғау 

құралдарының 

(пестицидтерді

) импортына 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

стандартын 

бекіту туралы 



Қазақстан 

Республикасы 

Премьер-

Министрінің 

орынбасары – 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2018 жылғы 15 

қазандағы № 

422 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17898 болып 

тіркелді. 

435

. 

01302

008 

Жабайы 

тірі 

жануарлард

ың, 

жекелеген 

жабайы 

өсетін 

өсімдіктерд

ің және 

жабайы 

өсетін 

дәрілік 

шикізаттың 

экспортына 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ Орман 

шаруашылығы 

және 

жануарлар 

дүниесі 

комитеті, 

ЭГТРМ Балық 

шаруашылығы 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жануарлар 

дүниесі және 

орман 

шаруашылығы 

объектілерінің 

экспортын 

лицензиялау 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

2020 жылғы 12 

тамыздағы № 

187 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21082 болып 

тіркелді 



436

. 

01302

009 

Қазақстан 

Республика

сы 

Үкіметінің 

2006 

жылғы 31 

қазандағы 

№ 

1034 қаулы

сына сәйкес 

Қазақстан 

Республика

сының 

Қызыл 

кітабына 

енгізілген 

сирек 

кездесетін 

және құрып 

кету қаупі 

төнген 

жабайы тірі 

жануарлар 

мен жабайы 

өсетін 

өсімдіктер 

түрлерінің 

экспортына 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ Орман 

шаруашылығы 

және 

жануарлар 

дүниесі 

комитеті, 

ЭГТРМ Балық 

шаруашылығы 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жануарлар 

дүниесі және 

орман 

шаруашылығы 

объектілерінің 

экспортын 

лицензиялау 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

2020 жылғы 12 

тамыздағы № 

187 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21082 болып 

тіркелді 

014. Өнеркәсіп, индустрия және технология 

01401. Отын және энергетика 

437

. 

 Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 15.04.2021 № 

129/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

438

. 

01401

002 

Энергия 

өндіруші 

және 

энергия 

беруші 

ұйымдарға 

күзгі-қысқы 

кезеңдегі 

жұмысқа 

әзірлік 

паспортын 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ЭМ 

ЭМ Атомдық 

және 

энергетикалық 

қадағалау мен 

бақылау 

комитеті, ЭМ 

Атомдық және 

энергетикалық 

қадағалау мен 

бақылау 

комитетінің 

аумақтық 

бөлімшелері, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Энергия 

өндіруші, 

энергия беруші 

ұйымдардың 

күзгі-қысқы 

кезеңдегі 

жұмысқа 

әзірлік 

паспортын алу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрінің 

2015 жылғы 2 



қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

ақпандағы № 

55 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10516 тіркелді. 

439

. 

01401

003 

Электр 

қондырғыл

арының 

техникалық 

жай-күйін 

және 

оларды 

пайдалану 

қауіпсіздігі

н бақылау 

үшін электр 

және жылу 

энергиясын 

өндіруді, 

беруді 

жүзеге 

асыратын 

ұйымдар 

басшылары

ның, 

мамандары

ның 

техникалық 

пайдалану 

қағидалары 

мен 

қауіпсіздік 

техникасы 

қағидалары

н білуіне 

біліктілік 

тексеру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ЭМ 

ЭМ Атомдық 

және 

энергетикалық 

қадағалау мен 

бақылау 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Электр 

қондырғылары

ның 

техникалық 

жай-күйін 

және оларды 

пайдалану 

қауіпсіздігін 

бақылау үшін 

электр және 

жылу 

энергиясын 

өндіруді, 

беруді жүзеге 

асыратын 

ұйымдар 

басшыларыны

ң, 

мамандарының 

техникалық 

пайдалану 

қағидалары 

мен қауіпсіздік 

техникасы 

қағидаларын 

білуіне 

біліктілік 

тексерулер 

жүргізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрінің 

2015 жылғы 18 

наурыздағы № 

210 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 



тізілімінде № 

11026 тіркелді. 

440

. 

01401

004 

Энергия 

аудиторлар

ына 

кандидатта

рды 

аттестаттау 

Жеке 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Индустриялық 

даму комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Энергия 

аудиторларына 

кандидаттарды 

аттестаттауды 

жүргізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2015 жылғы 30 

қарашадағы № 

1123 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12587 болып 

тіркелген. 

441

. 

01401

005 

Атом 

энергиясы 

пайдаланыл

атын 

объектілерд

е жұмыс 

істейтін 

персоналды 

аттестаттау 

Жеке 

тұлғал

ар 

ЭМ 

ЭМ Атомдық 

және 

энергетикалық 

қадағалау мен 

бақылау 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Атом 

энергиясы 

пайдаланылат

ын 

объектілерде 

жұмыс істейтін 

персоналды 

аттестаттау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрінің 

2016 жылғы 20 

қаңтардағы № 

12 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

13468 болып 

тіркелді 

01402. Технологиялар 



442

. 

01402

001 

Өлшем 

құралдарын

ың типін 

бекіту 

туралы 

сертификат 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

СИМ 

СИМ 

Техникалық 

реттеу және 

метрология 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Өлшем 

құралдарының 

типін бекіту, 

оларға типін 

бекіту 

мақсаттарына 

арналған 

сынақтар, 

метрологиялық 

аттестаттау 

және "Өлшем 

құралдарының 

типін бекіту 

туралы 

сертификат 

беру" және 

"Өлшем 

құралдарын 

метрологиялық 

аттестаттау 

туралы 

сертификат 

беру" 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету, 

өлшем 

құралдарының 

типін бекіту 

туралы 

сертификат 

нысанын және 

типті бекіту 

белгісінің 

нысанын 

белгілеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2018 жылғы 27 

желтоқсандағы 

№ 931 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 



тізілімінде № 

18110 болып 

тіркелді 

443

. 

01402

002 

Өлшем 

құралдарын 

метрология

лық 

аттестаттау 

туралы 

сертификат 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

СИМ 

"Қазақстан 

стандарттау 

және 

метрология 

институты" 

ШЖҚ РМК 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Өлшем 

құралдарының 

типін бекіту, 

оларға типін 

бекіту 

мақсаттарына 

арналған 

сынақтар, 

метрологиялық 

аттестаттау 

және "Өлшем 

құралдарының 

типін бекіту 

туралы 

сертификат 

беру" және 

"Өлшем 

құралдарын 

метрологиялық 

аттестаттау 

туралы 

сертификат 

беру" 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету, 

өлшем 

құралдарының 

типін бекіту 

туралы 

сертификат 

нысанын және 

типті бекіту 

белгісінің 

нысанын 

белгілеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2018 жылғы 27 

желтоқсандағы 

№ 931 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 



актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

18110 болып 

тіркелген. 

444

. 

01402

003 

Қазақстан 

Республика

сының 

Мемлекетті

к өлшемдер 

жүйесі 

тізілімінде 

Тәуелсіз 

Мемлекетте

р 

Достастығы

ның 

елдерінде 

әзірленген 

және 

аттестаттал

ған 

өлшемдерді 

орындау 

әдістемесін 

тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлға 

лар 

СИМ 

СИМ 

Техникалық 

реттеу және 

метрология 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Өлшем 

құралдарының 

типін бекіту, 

оларға типін 

бекіту 

мақсаттарына 

арналған 

сынақтар, 

метрологиялық 

аттестаттау 

және "Өлшем 

құралдарының 

типін бекіту 

туралы 

сертификат 

беру" және 

"Өлшем 

құралдарын 

метрологиялық 

аттестаттау 

туралы 

сертификат 

беру" 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету, 

өлшем 

құралдарының 

типін бекіту 

туралы 

сертификат 

нысанын және 

типті бекіту 

белгісінің 

нысанын 

белгілеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2018 жылғы 27 

желтоқсандағы 

№ 931 



бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

18110 болып 

тіркелді 

01403. Өнеркәсіп, индустрия және технологиялар саласындағы рұқсат құжаттарын беру (лицензиялауды, 

тіркеуді, сертификаттауды қоса алғанда) 

445

. 

01403

001 

Экспорттық 

бақылауға 

жататын 

өнiмнің 

транзитіне 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Индустриялық 

даму комитеті 

ИИДМ 

Индустриял

ық даму 

комитеті, 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Өнiмнiң 

транзитiне 

рұқсат беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2015 жылғы 31 

наурыздағы № 

384 бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасын

ың Әділет 

министрлігінде 

2015 жылы 26 

қазанда № 

12197 болып 

тіркелген. 

446

. 

01403

002 

Сәйкестікті 

растау, 

тауардың 

шығарылға

н елін, 

Еуразиялық 

экономикал

ық одақ 

тауарының 

немесе 

шетел 

тауарының 

мәртебесін 

айқындау 

жөніндегі 

сарапшы-

аудиторды 

аттестаттау 

Жеке 

тұлғал

ар 

СИМ 

СИМ 

Техникалық 

реттеу және 

метрология 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Техникалық 

реттеу 

саласындағы 

сарапшы-

аудиторларды 

аттестаттаудың 

кейбір 

мәселелері 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2015 жылғы 6 

ақпандағы № 

116 бұйрығы. 



Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10513 тіркелді. 

447

. 

01403

003 

Қазақстан 

Республика

сының 

Мемлекетті

к Туын 

және 

Қазақстан 

Республика

сының 

Мемлекетті

к 

Елтаңбасын 

жасау 

жөніндегі 

қызметті 

жүзеге 

асыруға 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

СИМ 

СИМ 

Техникалық 

реттеу және 

метрология 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

Мемлекеттік 

Туын және 

Қазақстан 

Республикасын

ың 

Мемлекеттік 

Елтаңбасын 

жасау 

жөніндегі 

қызметті 

жүзеге асыруға 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Сауда және 

интеграция 

министрінің 

2020 жылғы 18 

мамырдағы № 

166-НҚ 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20667 болып 

тіркелді 

448

. 

01403

004 

Атом 

энергиясын 

пайдалану 

объектілері

нің тіршілік 

циклінің 

кезеңдеріне 

байланыст

ы 

Заңды 

тұлғал

ар 

ЭМ 

ЭМ Атомдық 

және 

энергетикалық 

қадағалау мен 

бақылау 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Атом 

энергиясын 

пайдалану 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 



жұмыстард

ы 

орындауға 

лицензия 

беру 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрінің 

2020 жылғы 1 

сәуірдегі № 

123 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20323 болып 

тіркелді. 

449

. 

01403

005 

Ядролық 

материалда

рмен 

жұмыс 

істеу 

жөніндегі 

қызметті 

жүзеге 

асыруға 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ЭМ 

ЭМ Атомдық 

және 

энергетикалық 

қадағалау мен 

бақылау 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Атом 

энергиясын 

пайдалану 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрінің 

2020 жылғы 1 

сәуірдегі № 

123 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20323 болып 

тіркелді. 

450

. 

01403

006 

Радиоактив

ті 

заттармен, 

құрамында 

радиоактив

ті заттар 

бар 

аспаптарме

н және 

қондырғыл

армен 

жұмыс 

істеу 

Заңды 

тұлғал

ар 

ЭМ 

ЭМ Атомдық 

және 

энергетикалық 

қадағалау мен 

бақылау 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Атом 

энергиясын 

пайдалану 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрінің 



жөніндегі 

қызметті 

жүзеге 

асыруға 

лицензия 

беру 

2020 жылғы 1 

сәуірдегі № 

123 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20323 болып 

тіркелді. 

451

. 

01403

007 

Иондаушы 

сәуле 

шығаруды 

генерациял

айтын 

аспаптарме

н және 

қондырғыл

армен 

жұмыс 

істеу 

жөніндегі 

қызметті 

жүзеге 

асыруға 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭМ 

ЭМ Атомдық 

және 

энергетикалық 

қадағалау мен 

бақылау 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Атом 

энергиясын 

пайдалану 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрінің 

2020 жылғы 1 

сәуірдегі № 

123 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20323 болып 

тіркелді. 

452

. 

01403

008 

Атом 

энергиясын 

пайдалану 

саласында 

қызметтер 

көрсету 

жөніндегі 

қызметті 

жүзеге 

асыруға 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭМ 

ЭМ Атомдық 

және 

энергетикалық 

қадағалау мен 

бақылау 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Атом 

энергиясын 

пайдалану 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрінің 

2020 жылғы 1 

сәуірдегі № 

123 бұйрығы. 

Нормативтік 



құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20323 болып 

тіркелді. 

453

. 

01403

009 

Радиоактив

ті 

қалдықтарм

ен жұмыс 

істеу 

жөніндегі 

қызметке 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭМ 

ЭМ Атомдық 

және 

энергетикалық 

қадағалау мен 

бақылау 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Атом 

энергиясын 

пайдалану 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрінің 

2020 жылғы 1 

сәуірдегі № 

123 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20323 болып 

тіркелді. 

454

. 

01403

010 

Ядролық 

материалда

рды, 

радиоактив

ті заттарды, 

иондаушы 

сәуле 

шығарудың 

радиоизото

пты 

көздерін, 

радиоактив

ті 

қалдықтард

ы 

транзиттік 

тасымалдау

ды қоса 

алғанда, 

Қазақстан 

Республика

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭМ 

ЭМ Атомдық 

және 

энергетикалық 

қадағалау мен 

бақылау 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Атом 

энергиясын 

пайдалану 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрінің 

2020 жылғы 1 

сәуірдегі № 

123 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 



сы 

аумағының 

шегінде 

тасымалдау

ға лицензия 

беру 

тізілімінде № 

20323 болып 

тіркелді. 

455

. 

01403

011 

Бұрынғы 

ядролық 

сынақ 

полигондар

ы 

аумақтарын

да және 

жүргізілген 

ядролық 

сынақтарды

ң 

салдарынан 

ластанған 

басқа 

аумақтарда 

қызметтерд

і жүзеге 

асыруға 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭМ 

ЭМ Атомдық 

және 

энергетикалық 

қадағалау мен 

бақылау 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Атом 

энергиясын 

пайдалану 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрінің 

2020 жылғы 1 

сәуірдегі № 

123 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20323 болып 

тіркелді. 

456

. 

 Алып тасталды – ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 30.06.2021 № 

229/НҚ (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

457

. 

 Алып тасталды – ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 30.06.2021 № 

229/НҚ (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

458

. 

01403

014 

Уларды 

өндіру, 

өңдеу, 

сатып алу, 

сақтау, 

өткізу, 

пайдалану, 

жою 

жөніндегі 

қызметті 

жүзеге 

асыруға 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Индустриялық 

даму комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Уларды 

өндіру, өңдеу, 

сатып алу, 

сақтау, өткізу, 

пайдалану, 

жою жөніндегі 

қызметті 

жүзеге асыруға 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 



және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 8 

шiлдедегi № 

392 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20949 болып 

тіркелген. 

459

. 

01403

015 

Оқ-

дәрілерді, 

қару-жарақ 

пен әскери 

техниканы, 

олардың 

қосалқы 

бөлшектері

н, 

жинақтауш

ы 

бұйымдары 

мен 

аспаптарын

, сондай-ақ 

монтаждау

ды, 

реттеуді, 

жаңғыртуд

ы, 

орнатуды, 

пайдалануд

ы, 

сақтауды, 

жөндеуді 

және 

сервистік 

қызмет 

көрсетуді 

қоса 

алғанда, 

оларды 

өндіруге 

арналған 

арнайы 

материалда

р мен 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ ИИДМ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Оқ-дәрілерді, 

қару-жарақ пен 

әскери 

техниканы, 

олардың 

қосалқы 

бөлшектерін, 

жинақтаушы 

бұйымдары 

мен 

аспаптарын, 

сондай-ақ 

монтаждауды, 

реттеуді, 

жаңғыртуды, 

орнатуды, 

пайдалануды, 

сақтауды, 

жөндеуді және 

сервистік 

қызмет 

көрсетуді қоса 

алғанда, 

оларды 

өндіруге 

арналған 

арнайы 

материалдар 

мен 

жабдықтарды 

әзірлеу, өндіру, 

жөндеу, сатып 

алу және сату 

жөніндегі 

қызметті 

жүзеге асыруға 

лицензия беру" 



жабдықтар

ды әзірлеу, 

өндіру, 

жөндеу, 

сатып алу 

және сату 

жөніндегі 

қызметті 

жүзеге 

асыруға 

лицензия 

беру 

мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 24 

сәуірдегі № 

233 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20493 болып 

тіркелді 

460

. 

01403

016 

Жарылғыш 

және 

пиротехник

алық заттар 

мен олар 

қолданылы

п жасалған 

бұйымдард

ы 

(азаматтықт

ы 

қоспағанда) 

әзірлеу, 

өндіру, 

сатып алу, 

өткізу, 

сақтау 

жөніндегі 

қызметті 

жүзеге 

асыруға 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ТЖМ 

ТЖМ 

Өнеркәсіптік 

қауіпсіздік 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жарылғыш 

және 

пиротехникалы

қ (азаматтықты 

қоспағанда) 

заттар мен 

оларды 

қолданылып 

жасалған 

бұйымдар 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы 

және 

"Жарылыс 

жұмыстарын 

жүргізуге 

рұқсат беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2014 жылғы 30 



желтоқсандағы 

№ 350 

бұйрығына 

өзгерістер 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 27 

сәуірдегі № 

234 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20561 болып 

тіркелген. 

461

. 

01403

017 

Босатылаты

н оқ-

дәрілерді, 

қару-

жарақтарды

, әскери 

техниканы, 

арнайы 

құралдарды 

құртып 

жіберу, 

кәдеге 

жарату, 

көму 

арқылы 

жою және 

қайта өңдеу 

жөніндегі 

қызметті 

жүзеге 

асыруға 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ ИИДМ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Босатылатын 

оқ-дәрілерді, 

қару-

жарақтарды, 

әскери 

техниканы, 

арнайы 

құралдарды 

құртып жіберу, 

кәдеге жарату, 

көму арқылы 

жою және 

қайта өңдеу 

жөніндегі 

қызметті 

жүзеге асыруға 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 



м.а. 2020 

жылғы 13 

сәуірдегі № 

197 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20414 болып 

тіркелді 

462

. 

01403

018 

Жекелеген 

тауарлар 

түрлерінің 

импортына 

және 

(немесе) 

экспортына 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Индустриялық 

даму комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Сауда 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Сауда және 

интеграция 

министрінің 

2020 жылғы 16 

наурыздағы № 

51-НҚ 

бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасын

ың Әділет 

министрлігінде 

2020 жылғы 18 

наурызда № 

20135 болып 

тіркелген. 

463

. 

01403

019 

Экспорттық 

бақылауға 

жататын 

өнімді 

экспорттауғ

а және 

импорттауғ

а лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Индустриялық 

даму комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Өнімнің 

экспорты мен 

импортын 

лицензиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2016 жылғы 13 

қазандағы № 

719 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 



актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

14697 болып 

тіркелген. 

464

. 

01403

020 

Өнімді 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағынан 

тыс жерде 

қайта 

өңдеуге 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Индустриялық 

даму комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Өнiмді 

Қазақстан 

Республикасын

ың аумағынан 

тыс жерде 

өңдеуге рұқсат 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2015 жылғы 31 

наурыздағы № 

419 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11870 болып 

тіркелген. 

465

. 

01403

021 

Экспорттық 

бақылауға 

жататын 

өнімді кері 

экспорттауғ

а рұқсат 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Индустриялық 

даму комитеті 

ИИДМ 

Индустриял

ық даму 

комитеті, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Өнімнің кері 

экспортына 

рұқсат беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2015 жылғы 30 

сәуірдегі № 

539 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12450 болып 

тіркелген. 



466

. 

01403

022 

Ядролық 

қауіпсіздік 

және 

(немесе) 

радиациялы

қ 

қауіпсіздік, 

және 

(немесе) 

ядролық 

физикалық 

қауіпсіздік 

сараптамас

ын жүзеге 

асыратын 

ұйымдарды 

аккредитте

у 

Заң 

ды 

тұлға 

лар 

ЭМ 

ЭМ Атомдық 

және 

энергетикалық 

қадағалау мен 

бақылау 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Ядролық, 

радиациялық 

және ядролық 

физикалық 

қауіпсіздік 

сараптамасын 

жүзеге 

асыратын 

ұйымдарды 

аккредиттеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрінің 

2016 жылғы 9 

ақпандағы № 

45 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

13538 болып 

тіркелді. 

467

. 

01403

023 

Көліктік 

қаптама 

комплектіл

ерінің 

конструкци

ясын 

бекіту, 

сондай-ақ 

басқа 

елдердің 

уәкілетті 

органдары 

бекіткен 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағында 

оларға 

сертификат

тар-

рұқсаттар 

күшін 

қолдану 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭМ 

ЭМ Атомдық 

және 

энергетика 

лық қадағалау 

мен бақылау 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Көліктік 

қаптама 

комплектілерін

ің 

конструкцияла

рын бекіту 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрінің 

2016 жылғы 9 

ақпандағы № 

51 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

13549 болып 

тіркелді. 

468

. 

 Алып тасталды – ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 30.06.2021 № 

229/НҚ (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 



469

. 

01403

025 

Импорттан 

өзгеше 

жағдайлард

а, 

азаматтық 

мақсаттағы, 

оның 

ішінде 

басқа 

тауарларды

ң құрамына 

кіріктірілге

н не кіретін 

радиоэлект

рондық 

құралдар 

мен жоғары 

жиілікті 

құрылғылар

ды 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағына 

әкелуге 

қорытынды

лар және 

(немесе) 

олардың 

импортына 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЦДИА

ӨМ 

ЦДИАӨМ 

Телекоммуник

ациялар 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы/тегі

н 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Импорттан 

өзгеше 

жағдайларда, 

азаматтық 

мақсаттағы, 

оның ішінде 

басқа 

тауарлардың 

құрамына 

кіріктірілген не 

кіретін 

радиоэлектрон

дық құралдар 

мен жоғары 

жиілікті 

құрылғыларды 

Қазақстан 

Республикасын

ың аумағына 

әкелуге 

қорытындылар 

және (немесе) 

олардың 

импортына 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Цифрлық 

даму, 

инновациялар 

және 

аэроғарыш 

өнеркәсібі 

министрінің 

2020 жылғы 30 

сәуірдегі № 

168/НҚ 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20563 болып 

тіркелді. 

470 01403 Қауіпті Жеке ЭГТР ЭГТРМ "Электронд Ақыл Электронды  "Қоршаған 



. 026 қалдықтард

ың 

экспорты 

мен 

импортына 

лицензия 

беру 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

М Экологиялық 

реттеу және 

бақылау 

комитеті 

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

ы (толық 

автоматтанды

рылған) 

 ортаны қорғау 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

2020 жылғы 2 

маусымдағы № 

130 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20823 болып 

тіркелді. 

471

. 

01403

027 

Отын-

энергетикал

ық және 

минералды 

шикізат 

аудандары 

мен кен 

орындары 

бойынша 

жер 

қойнауы 

туралы 

ақпараттың 

экспортына 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 

ЭГТРМ 

Геология 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Геология 

және су 

ресурстарын 

пайдалану 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 22 

мамырдағы № 

117 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 



тізілімінде № 

20723 болып 

тіркелді 

01404. Өнеркәсіп, индустрия және технологиялар саласындағы өзге де мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

472

. 

01404

001 

Кепілдік 

міндеттеме

ні 

(түпкілікті 

пайдалану

шының 

сертификат

ын) беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Индустриялық 

даму комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Кепілдік 

міндеттемелер

ді (түпкілікті 

пайдаланушыл

ар 

сертификаттар

ын) ресімдеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2015 жылғы 28 

мамырдағы № 

632 бұйрығына 

өзгерістер 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 9 

шiлдедегi № 

386 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20961 болып 

тіркелген. 

473

. 

01404

002 

Тауарларды

, 

технология

ларды, 

жұмыстард

ы, 

көрсетілеті

н 

қызметтерд

і, ақпаратты 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Индустриялық 

даму комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Тауарларды, 

технологиялар

ды, 

жұмыстарды, 

көрсетілетін 

қызметтерді, 

ақпаратты 

өнімге 

жатқызу 

туралы 



экспорттық 

бақылауға 

жататын 

өнімге 

жатқызу 

туралы 

қорытынды 

беру 

қорытынды 

беру" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 10 

шiлдедегi № 

394 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20980 болып 

тіркелген. 

474

. 

01404

003 

Химиялық 

өнімді 

тіркеу және 

есепке алу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Индустриялық 

даму комитеті 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Химиялық 

өнімді тіркеу 

және есепке 

алу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрі 

міндетін 

атқарушының 

2015 жылғы 16 

маусымдағы № 

694 бұйрығына 

өзгерістер 

енгізу және 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

және 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 



инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

кейбір 

бұйрықтарыны

ң күші 

жойылды деп 

тану туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 29 

мамырдағы № 

321 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20782 болып 

тіркелген. 

475

. 

01404

004 

Индустриял

ық-

инновациял

ық 

жобаның 

кешенді 

жоспарын 

әзірлеу 

және/немес

е сараптама 

жасау 

шығындары

н өтеу 

Заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

"Қазақстандық 

индустрияны 

дамыту 

институты" 

АҚ" 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"Қазақстан

дық 

индустриян

ы дамыту 

институты" 

АҚ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Еңбек 

өнімділігін 

арттыруға 

және аумақтық 

кластерлерді 

дамытуға 

бағытталған 

индустриялық-

инновациялық 

қызмет 

субъектілеріне 

мемлекеттік 

қолдау 

шараларын 

ұсыну 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2015 жылғы 9 

желтоқсандағы 

№ 1194 

бұйрығы. 



Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12640 болып 

тіркелді. 

476

. 

01404

005 

Технология

ларды 

коммерция

ландыруға 

арналған 

инновациял

ық 

гранттарды 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЦДИА

ӨМ 

"Инжиниринг 

және 

технологиялар 

трансферті 

отралыы" АҚ 

"Инжинири

нг және 

технология

лар 

трансферті 

орталығы" 

АҚ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Технологияла

рды 

коммерциялан

дыруға 

инновациялық 

гранттар беру 

қағидаларын 

бекіту туралы 

Қазақстан 

Республикасын

ың Цифрлық 

даму, 

инновациялар 

және 

аэроғарыш 

өнеркәсібі 

министрінің 

2020 жылғы 1 

қазандағы № 

365/НҚ 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21367 болып 

тіркелген. 

477

. 

01404

006 

Инвестиция

ларды 

жүзеге 

асыруды 

және 

инвестиция

лық 

преференци

ялар беруді 

көздейтін 

инвестиция

лық 

жобаны 

іске 

асыруға 

Заңды 

тұлғал

ар 

СІМ 

СІМ 

Инвестицияла

р комитеті 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Инвестициял

ық 

преференцияла

рды беруге 

арналған 

өтінімді 

қабылдау, 

тіркеу және 

қарау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 



инвестиция

лық 

келісімшар

т жасасу 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 30 

желтоқсандағы 

№ 1281 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12780 болып 

тіркелді. 

478

. 

01404

007 

Жеңіл, тау-

кен 

металлурги

я, химия, 

фармацевти

ка, ағаш 

өңдеу 

өнеркәсібі 

салаларынд

а, сондай-ақ 

машина 

жасау және 

құрылыс 

индустрияс

ында 

тауарларды 

Еуразиялық 

экономикал

ық одақтың 

кедендік 

аумағында/

аумағынан 

тыс қайта 

өңдеудің 

және ішкі 

тұтыну 

үшін қайта 

өңдеудің 

шарттары 

туралы 

құжатты 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Индустриялық 

даму комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жеңіл, тау-

кен 

металлургия, 

химия, 

фармацевтика, 

ағаш өңдеу 

өнеркәсібі 

салаларында, 

сондай-ақ 

машина жасау 

және құрылыс 

индустриясынд

а тауарларды 

Еуразиялық 

экономикалық 

одақтың 

кедендік 

аумағында/аум

ағынан тыс 

қайта өңдеудің 

және ішкі 

тұтыну үшін 

қайта өңдеудің 

шарттары 

туралы 

құжатты беру" 

мемлекеттік 

қызметті 

көрсетудің 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 



2020 жылғы 22 

сәуірдегі № 

219 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20482 болып 

тіркелген. 

479

. 

01404

008 

Еуразиялық 

экономикал

ық одақтың 

кедендік 

аумағы 

арқылы 

қауіпті 

қалдықтард

ың 

транзитіне 

Еуразиялық 

экономикал

ық одаққа 

мүше 

мемлекетте

рдің 

уәкілетті 

органының 

қорытынды

сы 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭГТР

М 
ЭГТРМ 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Еуразиялық 

экономикалық 

одақтың 

кедендік 

аумағы арқылы 

қауіпті 

қалдықтардың 

транзитіне 

Еуразиялық 

экономикалық 

одаққа мүше 

мемлекеттерді

ң уәкілетті 

органының 

қорытындысы" 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Экология, 

геология және 

табиғи 

ресурстар 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 15 

маусымдағы № 

145 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20875 болып 

тіркелді 

480

. 

01404

009 

Қауіпті 

техникалық 

Жеке 

және 
ТЖМ 

ТЖМ 

Өнеркәсіптік 

"Электронд

ық 
Тегін 

Электронды 

(толық 
 

"Қауіпті 

техникалық 



құрылғылар

ды есепке 

қою және 

есептен 

шығару 

заңды 

тұлғал

ар 

қауіпсіздік 

комитетінің 

аумақтық 

департаментте

рі, 

аудандардың, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

автоматтанды

рылған) 
 құрылғыларды 

есепке қою 

және есептен 

шығару" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту және 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

және 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

кейбір 

бұйрықтарыны

ң күші 

жойылды деп 

тану туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 24 

сәуірдегі № 

229 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20497 болып 

тіркелген. 

481

. 

01404

010 

Шетелде 

шығарылға

н 

стандартты

қ үлгіні 

қолдануға 

рұқсат ету 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

СИМ 

СИМ 

Техникалық 

реттеу және 

метрология 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Стандартты 

үлгінің типін 

бекіту және 

өлшем бірлігін 

қамтамасыз 

ету 

мемлекеттік 

жүйесінің 



тізілімінде 

тіркеу және 

"Шетелде 

шығарылған 

стандарттық 

үлгіні 

қолдануға 

рұқсат ету" 

және 

"Мемлекеттік 

стандарттық 

үлгіні бекіту" 

мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2018 жылғы 27 

желтоқсандағы 

№ 933 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

18106 болып 

тіркелді 

482

. 

01404

011 

Мемлекетті

к 

стандартты

қ үлгіні 

бекіту 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

СИМ 

СИМ 

Техникалық 

реттеу және 

метрология 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Стандартты 

үлгінің типін 

бекіту және 

өлшем бірлігін 

қамтамасыз 

ету 

мемлекеттік 

жүйесінің 

тізілімінде 

тіркеу және 

"Шетелде 

шығарылған 

стандарттық 

үлгіні 

қолдануға 

рұқсат ету" 

және 

"Мемлекеттік 



стандарттық 

үлгіні бекіту" 

мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2018 жылғы 27 

желтоқсандағы 

№ 933 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

18106 болып 

тіркелді 

483

. 

01404

012 

Ағаштарды 

кесуге 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жасыл 

екпелерді 

күтіп-ұстаудың 

және 

қорғаудың 

үлгілік 

қағидаларын, 

қалалар мен 

елді 

мекендердің 

аумақтарын 

абаттандыруды

ң қағидаларын 

және 

"Ағаштарды 

кесуге рұқсат 

беру" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2015 жылғы 20 

наурыздағы № 



235 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10886 тіркелді. 

015. Мұнай-газ саласы 

01501. Мұнай-газ саласындағы рұқсат ету құжаттарын беру 

(лицензиялауды, тіркеуді, сертификаттауды қоса алғанда) 

484

. 

01501

001 

Шикі газды 

факелде 

жағуға 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭМ ЭМ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Шикі газды 

факелде жағуға 

рұқсат беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрінің 

2018 жылғы 25 

сәуірдегі № 

140 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

16902 болып 

тіркелді. 

485

. 

01501

002 

Теңіздегі 

объектілерд

і құруға 

және 

орналастыр

уға рұқсат 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭМ ЭМ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Көмірсутекте

рді барлауды 

және (немесе) 

өндіруді 

жүргізу кезінде 

пайдаланылат

ын теңіз 

объектілерін 

теңізде және 

ішкі су 

айдындарында 

құру, 

орналастыру 

және 

пайдалану 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 



министрінің 

2018 жылғы 28 

сәуірдегі № 

151 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17066 болып 

тіркелді. 

486

. 

01501

003 

Көмірсутек

тер 

саласындағ

ы тау-кен 

өндірістері

н 

(көмірсутек

тер), 

мұнай-

химия 

өндірістері

н 

жобалауға 

(технология

лық) және 

(немесе) 

пайдалануғ

а, 

магистраль

дық газ 

құбырлары

н, мұнай 

құбырлары

н, мұнай 

өнімдері 

құбырлары

н 

пайдалануғ

а арналған 

лицензия 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЭМ ЭМ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Көмірсутекте

р саласындағы 

тау-кен 

өндірістерін 

(көмірсутектер

), мұнай-химия 

өндірістерін 

жобалауға 

(технологиялы

қ) және 

(немесе) 

пайдалануға, 

магистральдық 

газ 

құбырларын, 

мұнай 

құбырларын, 

мұнай өнімдері 

құбырларын 

пайдалануға 

арналған 

лицензия" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрінің 

2020 жылғы 10 

сәуірдегі № 

139 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20383 болып 



тіркелді 

487

. 

01501

004 

Газ желісі 

ұйымдарын 

аккредитте

у 

Заңды 

тұлғал

ар 

  ЭМ  ЭМ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Газ желісі 

ұйымдарын 

аккредиттеудің 

кейбір 

мәселелері 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Энергетика 

министрінің 

2014 жылғы 27 

қарашадағы № 

153 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10135 тіркелді. 

016. Салықтық әкімшілендіру, бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп, аудиторлық қызмет 

01601. Салықтық әкімшілендіру 

488

. 

01601

001 

Есебі 

мемлекетті

к кірістер 

органында 

жүргізілеті

н 

берешектің 

жоқ (бар) 

екендігі 

туралы 

мәліметтер

ді беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Аудандар, 

қалалар және 

қалалардағы 

аудандар 

бойынша, 

арнайы 

экономикалық 

аймақтардың 

аумақтарында 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жеке 

шоттарын 

жүргізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2018 жылғы 27 

ақпандағы № 

306 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

16601 болып 

тіркелді. 

489

. 

01601

002 

Қазақстан 

Республика

сындағы 

көздерден 

алынған 

кірістердің 

және ұстап 

қалған 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Аудандар, 

қалалар және 

қалалардағы 

аудандар 

бойынша, 

арнайы 

экономикалық 

аймақтардың 

Мемлекетті

к 

корпорация

, аудандар, 

қалалар 

және 

қалалардағ

ы аудандар 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 



(төленген) 

салықтарды

ң сомалары 

туралы 

анықтама 

беру 

аумақтарында 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

бойынша, 

арнайы 

экономикал

ық 

аймақтарды

ң 

аумақтарын

дағы 

Қаржымині 

Мемлекетті

к кірістер 

комитетінің 

аумақтық 

органдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

ҚР Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

490

. 

01601

003 

Қазақстан 

Республика

сының 

резиндентті

гін растау 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржымині 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

ҚР Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

491

. 

01601

004 

Алкоголь 

өніміне 

(шарап 

материалы, 

сыра мен 

сыра 

сусынын 

қоспағанда) 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

Банкінің 

Банкнот 

фабрикасы" 

ШЖҚ РМК 

Қазақстан 

Республика

сы Ұлттық 

Банкінің 

Банкнот 

фабрикасы" 

ШЖҚ РМК 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Акциздік 

және есепке 

алу-бақылау 

маркаларын 

алу, есепке 

алу, сақтау, 

беру және 

импорттаушыл



есепке алу-

бақылау 

таңбаларын 

беру 

ардың 

Қазақстан 

Республикасын

а алкоголь 

өнімін 

импорттау 

кезінде есепке 

алу-бақылау 

маркаларын 

нысаналы 

пайдалану 

туралы 

міндеттемесін, 

есебін ұсыну, 

сондай-ақ 

осындай 

міндеттемені 

есепке алу 

қағидаларын 

және 

қамтамасыз 

ету мөлшерін 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2018 жылғы 8 

ақпандағы № 

144 бұйрығына 

өзгерістер 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2020 жылғы 2 

маусымдағы № 

561 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20819 болып 

тіркелді 

492

. 

01601

005 

Темекі 

бұйымдары

на акциздік 

таңбалар 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

Банкінің 

Банкнот 

Қазақстан 

Республика

сы Ұлттық 

Банкінің 

Банкнот 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Акциздік 

және есепке 

алу-бақылау 

маркаларын 

алу, есепке 



фабрикасы" 

ШЖҚ РМК 

фабрикасы" 

ШЖҚ РМК 

алу, сақтау, 

беру және 

импорттаушыл

ардың 

Қазақстан 

Республикасын

а алкоголь 

өнімін 

импорттау 

кезінде есепке 

алу-бақылау 

маркаларын 

нысаналы 

пайдалану 

туралы 

міндеттемесін, 

есебін ұсыну, 

сондай-ақ 

осындай 

міндеттемені 

есепке алу 

қағидаларын 

және 

қамтамасыз 

ету мөлшерін 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2018 жылғы 8 

ақпандағы № 

144 бұйрығына 

өзгерістер 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2020 жылғы 2 

маусымдағы № 

561 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20819 болып 

тіркелді 

493

. 

01601

006 

Салықтық 

есептілікті 

Жеке 

және 

Қаржы

мині 

Аудандар, 

қалалар және 

Мемлекетті

к 
Тегін 

Электронды 

(ішінара 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын



ұсынуын 

тоқтата 

тұру 

(ұзарту, 

қайта 

бастау) 

заңды 

тұлғал

ар 

қалалардағы 

аудандар 

бойынша, 

арнайы 

экономикалық 

аймақтардың 

аумақтарында 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

494

. 

01601

007 

Бақылау-

касса 

машиналар

ының 

мемлекетті

к тізіліміне 

бақылау-

касса 

машиналар

ының жаңа 

модельдері

н енгізу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитеті 

Қаржымині

нің 

Мемлекетті

к кірістер 

комитеті 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

"Бақылау-касса 

машиналарын 

қолданудың 

кейбір 

мәселелері 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2018 жылғы 16 

ақпандағы № 

208 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

16508 болып 

тіркелді. 

495

. 

01601

008 

Салықтық 

есептілікті 

қабылдау 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Аудандар, 

қалалар және 

қалалардағы 

аудандар 

бойынша, 

арнайы 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 



экономикалық 

аймақтардың 

аумақтарында 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

496

. 

01601

009 

Салықтық 

есептілікті 

кері 

қайтарып 

алу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

497

. 

01601

010 

Салықтард

ы, 

бюджетке 

төленетін 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 



төлемдерді, 

өсімпұл 

мен 

айыппұлдар

ды есепке 

жатқызуды 

және 

қайтаруды 

жүргізу 

ар аумақтық 

органдары 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

түрінде кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

498

. 

01601

011 

Бюджеттен 

қосылған 

құн 

салығын 

қайтару 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Аудандар, 

қалалар және 

қалалардағы 

аудандар 

бойынша, 

арнайы 

экономикалық 

аймақтардың 

аумақтарында 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

Аудандар, 

қалалар 

және 

қалалардағ

ы аудандар 

бойынша, 

арнайы 

экономикал

ық 

аймақтарды

ң 

аумақтарын

да 

Қаржымині

нің 

Мемлекетті

к кірістер 

комитетінің 

аумақтық 

органдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қосылған құн 

салығының 

асып кетуін 

қайтару 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2018 жылғы 19 

наурыздағы № 

391 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

16669 болып 

тіркелді. 

499

. 

01601

012 

Төлем 

көзінен 

ұсталған 

табыс 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

Қаржы

мині 

Қаржымині 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 



салығын 

қайтару 

ар облыстар, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

Қаржымині 

Мемлекетті

к кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

500

. 

01601

013 

Салықтард

ы және 

(немесе) 

төлемақыла

рды төлеу 

бойынша 

салықтық 

міндеттеме

ні орындау 

мерзімдерін 

өзгерту 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

аудандар, 

қалалар және 

қалалардағы 

аудандар 

бойынша, 

арнайы 

экономикалық 

аймақтардың 

аумақтарындағ

ы аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

Қаржымині

нің 

Мемлекетті

к кірістер 

комитетінің 

аудандар, 

қалалар 

және 

қалалардағ

ы аудандар 

бойынша, 

арнайы 

экономикал

ық 

аймақтарды

ң 

аумақтарын

дағы 

аумақтық 

органдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 



501

. 

01601

014 

Еуразиялық 

экономикал

ық одаққа 

тауарларды 

экспорттау 

(импорттау

) кезінде 

салық 

нысандары

н қабылдау 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Аудандар, 

қалалар және 

қалалардағы 

аудандар 

бойынша, 

арнайы 

экономикалық 

аймақтардың 

аумақтарында 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

502

. 

01601

015 

Бақылау-

касса 

машиналар

ын (БКМ) 

есепке қою 

және 

есептен 

шығару 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Аудандар, 

қалалар және 

қалалардағы 

аудандар 

бойынша, 

арнайы 

экономикалық 

аймақтардың 

аумақтарында 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

Аудандар, 

қалалар 

және 

қалалардағ

ы аудандар 

бойынша, 

арнайы 

экономикал

ық 

аймақтарды

ң 

аумақтарын

да 

Қаржымині

нің 

Мемлекетті

к кірістер 

комитетінің 

аумақтық 

органдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Бақылау-касса 

машиналарын 

қолданудың 

кейбір 

мәселелері 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2018 жылғы 16 

ақпандағы № 

208 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

16508 болып 

тіркелді. 



503

. 

01601

016 

Әкімшінің 

(уақытша 

әкімшінің, 

оңалтушы, 

уақытша 

және 

банкроттық

ты 

басқарушы

ның) 

қызметін 

жүзеге 

асыру 

құқығына 

үміткер 

адамдарды

ң біліктілік 

емтиханын 

өткізу 

Жеке 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Біліктілік 

емтиханын 

өткізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Премьер-

Министрінің 

Орынбасары – 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2014 жылғы 28 

сәуірдегі № 

191 бұйрығына 

өзгерістер 

енгізу туралы 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2020 жылғы 30 

мамырдағы № 

549 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20803 болып 

тіркелді 

504

. 

01601

017 

Бюджетпен 

есеп 

айырысула

р жай-күйі 

туралы, 

сондай-ақ 

әлеуметтік 

төлемдер 

бойынша 

жеке 

шоттан 

үзінді 

көшірме 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

аудандар, 

қалалар және 

қалалардағы 

аудандар 

бойынша, 

арнайы 

экономикалық 

аймақтардың 

аумақтарындағ

ы аумақтық 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жеке 

шоттарын 

жүргізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2018 жылғы 27 

ақпандағы № 

306 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 



16601 болып 

тіркелді. 

01602. Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік 

505

. 

01602

001 

Бухгалтерл

ердің 

кәсіби 

ұйымын 

аккредитте

у туралы 

куәлік беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Ішкі 

мемлекеттік 

аудит комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Кәсіби 

ұйымдарды, 

сертификаттау 

жөніндегі 

ұйымдарды 

аккредиттеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2015 жылғы 16 

наурыздағы № 

175 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10703 болып 

тіркелді. 

506

. 

01602

002 

Бухгалтерл

ерді кәсіби 

сертификат

тау 

бойынша 

ұйымдарды 

аккредитте

у туралы 

куәлік беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Ішкі 

мемлекеттік 

аудит комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Кәсіби 

ұйымдарды, 

сертификаттау 

жөніндегі 

ұйымдарды 

аккредиттеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2015 жылғы 16 

наурыздағы № 

175 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10703 болып 

тіркелді. 

01603. Аудиторлық қызмет 

507 01603 Кәсіби Заңды Қаржы Қаржыминінің "Электронд Тегін Электронды  "Кәсіби 



. 001 аудиторлық 

ұйымдарды 

аккредитте

у туралы 

куәлік беру 

тұлғал

ар 

мині Ішкі 

мемлекеттік 

аудит комитеті 

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 аудиторлық 

ұйымдарды 

аккредиттеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2006 жылғы 18 

шілдедегі № 

265 Бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

4336 болып 

тіркелді. 

508

. 

01603

002 

Аудиторлы

қ қызметті 

жүзеге 

асыруға 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Ішкі 

мемлекеттік 

аудит комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Аудиторлық 

қызметті 

жүзеге асыруға 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидасын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Премьер-

Министрінің 

Бірінші 

орынбасары - 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2020 жылғы 30 

наурыздағы № 

336 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20212 болып 

тіркелді 

017. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау 

01701. Банктер қызметі саласында рұқсат беру құжаттарын беру (лицензиялауды, тіркеуді, сертификаттауды 



қоса алғанда) 

509

. 

01701

001 

Банктің 

және 

(немесе) 

сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру

) 

ұйымының 

және 

(немесе) 

инвестиция

лық 

портфелді 

басқарушы

ның және 

(немесе) 

банк және 

(немесе) 

сақтандыру 

холдингінің 

ірі 

қатысушыс

ы 

мәртебесін 

иеленуге 

келісім 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы/тегі

н 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) / "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

"Банктің, банк 

холдингінің ірі 

қатысушысы, 

сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру) 

ұйымының, 

сақтандыру 

холдингінің ірі 

қатысушысы, 

инвестициялық 

портфельді 

басқарушының 

ірі 

қатысушысы 

мәртебесін 

иеленуге 

келісім беру, 

оны кері 

қайтарып алу 

қағидаларын 

және 

көрсетілген 

келісімді алу 

үшін табыс 

етілетін 

құжаттарға 

қойылатын 

талаптарды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Ұлттық 

Банкі 

Басқармасыны

ң 2012 жылғы 

24 ақпандағы 

№ 67 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде 

2012 жылы 11 

сәуірде № 7552 

тіркелді. 

510

. 

01701

002 

Банкті, 

Қазақстан 

Республика

сының 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) / "бір 

 

 

"Банк ашуға 

рұқсат беру 

қағидалары 

мен оған 



бейрезиден

ті-банктің 

филиалын 

ашуға 

рұқсат беру 

ар порталы өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

рұқсат беруден 

бас тарту 

негіздерін, 

Банк 

операцияларын

, сондай-ақ 

банктердің 

жүзеге 

асыратын өзге 

де 

операцияларын 

және бағалы 

қағаздар 

нарығындағы 

қызметті 

лицензиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

нарығын 

реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

30 наурыздағы 

№ 36 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20228 болып 

тіркелді. 

511

. 

01701

003 

Банктерге, 

Қазақстан 

Республика

сының 

бейрезиден

ті- 

банктердің 

филиалдар

ына банктік 

және өзге 

операцияла

рды 

жүргізуге 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

ҚНРДА, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

"Банк ашуға 

рұқсат беру 

қағидалары 

мен оған 

рұқсат беруден 

бас тарту 

негіздерін, 

Банк 

операцияларын

, сондай-ақ 

банктердің 

жүзеге 

асыратын өзге 

де 

операцияларын 



және бағалы 

қағаздар 

нарығындағы 

қызметті 

лицензиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

нарығын 

реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

30 наурыздағы 

№ 36 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20228 болып 

тіркелді. 

512

. 

01701

004 

Банк 

операцияла

рының 

жекелеген 

түрлерін 

жүзеге 

асыратын 

ұйымдарға 

банк 

операцияла

рына 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

ҚНРДА, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Банк 

операцияларын

ың жекелеген 

түрлерін 

жүзеге 

асыратын 

ұйымдар 

жүзеге 

асыратын банк 

операцияларын 

лицензиялау 

қағидаларын, 

Банк 

операцияларын

ың жекелеген 

түрлерін 

жүзеге 

асыратын 

ұйымдардың 

банк 

операцияларын 

жүргізу 

бойынша 

біліктілік 

талаптарын 

және оларға 



сәйкестікті 

растайтын 

құжаттардың 

тізбесін бекіту 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

нарығын және 

қаржы 

ұйымдарын 

реттеу мен 

қадағалау 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2007 жылғы 

25 маусымдағы 

№ 168 

Қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

4873 болып 

тіркелді. 

513

. 

01701

005 

Ислам 

банктері, 

Қазақстан 

Республика

сының 

бейрезиден

ті-ислам 

банктерінің 

филиалдар

ы жүзеге 

асыратын 

банктік 

және өзге 

операцияла

рды 

жүргізуге 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

ҚНРДА, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

"Банк ашуға 

рұқсат беру 

қағидалары 

мен оған 

рұқсат беруден 

бас тарту 

негіздерін, 

Банк 

операцияларын

, сондай-ақ 

банктердің 

жүзеге 

асыратын өзге 

де 

операцияларын 

және бағалы 

қағаздар 

нарығындағы 

қызметті 

лицензиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 



нарығын 

реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

30 наурыздағы 

№ 36 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20228 болып 

тіркелді. 

514

. 

01701

006 

Банктің 

және 

(немесе) 

банк 

холдингінің 

еншілес 

ұйым 

құруына 

немесе 

сатып 

алуына 

және 

(немесе) 

банктің 

және 

(немесе) 

банк 

холдингінің 

ұйымдарды

ң жарғылық 

капиталына 

қомақты 

қатысуына 

рұқсат беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

"Банкке және 

(немесе) банк 

холдингіне 

еншілес 

ұйымды құруға 

немесе сатып 

алуға, бас 

банктің 

күмәнді және 

үмітсіз 

активтерін 

сатып алатын 

еншілес 

ұйымды 

банктің 

құруына 

немесе сатып 

алуына, 

банктің және 

(немесе) банк 

холдингінің 

ұйымдардың 

капиталына 

қомақты 

қатысуға 

рұқсатты беру, 

сондай-ақ 

банктің және 

(немесе) банк 

холдингінің 

еншілес 

ұйымды 

құруға, сатып 

алуға, банктің 

және (немесе) 

банк 



холдингінің 

ұйымдардың 

капиталына 

қомақты 

қатысуына 

рұқсатты 

қайтарып алу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық Банкі 

Басқармасыны

ң 2017 жылғы 

28 қаңтардағы 

№ 24 

қаулысына 

өзгерістер 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

нарығын 

реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

30 наурыздағы 

№ 33 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20210 болып 

тіркелді 

515

. 

01701

007 

Банкті 

(банк 

холдингін) 

ерікті түрде 

қайта 

ұйымдасты

руға рұқсат 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Банкті (банк 

холдингін) 

ерікті түрде 

қайта 

ұйымдастыруғ

а рұқсат беру 

не рұқсат 

беруден бас 

тарту, банкті 

ислам банкіне 

айналдыруға 

рұқсат беру 

және рұқсат 

беруден бас 



тарту, 

банктерді 

ерікті түрде 

таратуға 

рұқсат беру, 

сондай-ақ жеке 

тұлғалардың 

депозиттерін 

қайтару, 

оларды басқа 

банкке аудару 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

нарығын 

реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

30 наурыздағы 

№ 31 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20241 болып 

тіркелді 

516

. 

01701

008 

Банкті 

ерікті түрде 

таратуға, 

Қазақстан 

Республика

сының 

бейрезиден

ті- банкі 

филиалыны

ң қызметін 

ерікті түрде 

тоқтатуға 

рұқсат беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Банкті (банк 

холдингін) 

ерікті түрде 

қайта 

ұйымдастыруғ

а рұқсат беру 

не рұқсат 

беруден бас 

тарту, банкті 

ислам банкіне 

айналдыруға 

рұқсат беру 

және рұқсат 

беруден бас 

тарту, 

банктерді 

ерікті түрде 

таратуға 

рұқсат беру, 

сондай-ақ жеке 



тұлғалардың 

депозиттерін 

қайтару, 

оларды басқа 

банкке аудару 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

нарығын 

реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

30 наурыздағы 

№ 31 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20241 болып 

тіркелген. 

01702. Зейнетақы қорларының қызметі саласында рұқсат құжаттарын беру 

(лицензиялауды, тіркеуді, сертификаттауды қоса алғанда) 

517

. 

01702

001 

Ерікті 

жинақтауш

ы 

зейнетақы 

қорын 

қайта 

ұйымдасты

руға рұқсат 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ерікті 

жинақтаушы 

зейнетақы 

қорын қайта 

ұйымдастыруғ

а рұқсат беру 

және 

қосылатын 

ерікті 

жинақтаушы 

зейнетақы 

қорының ерікті 

зейнетақы 

жарналары 

есебінен 

зейнетақымен 

қамсыздандыр

у туралы 

шарттар 

бойынша 

зейнетақы 

активтері мен 



міндеттемелері

н қайта 

ұйымдастырыл

ған ерікті 

жинақтаушы 

зейнетақы 

қорына беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

нарығын 

реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

30 наурыздағы 

№ 39 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20238 болып 

тіркелді 

518

. 

01702

002 

Ерікті 

жинақтауш

ы 

зейнетақы 

қорын 

ерікті түрде 

таратуға 

рұқсат беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ерікті 

зейнетақы 

жарналарын 

тарту 

құқығымен 

инвестициялық 

портфельді 

басқаруға 

арналған 

лицензияны 

ерікті түрде 

қайтару, ерікті 

жинақтаушы 

зейнетақы 

қорларын 

ерікті түрде 

және 

мәжбүрлеп 

таратуын 

жүргізу, 

сондай-ақ 

ерікті 

зейнетақы 

жарналары 



есебінен 

зейнетақымен 

қамсыздандыр

у туралы 

шарттар 

бойынша 

зейнетақы 

активтері мен 

міндеттемелері

н беру және 

ерікті 

жинақтаушы 

зейнетақы 

қорында ерікті 

зейнетақы 

жарналарын 

тарту 

құқығымен 

инвестициялық 

портфельді 

басқаруға 

арналған 

лицензияның 

және бағалы 

қағаздар 

нарығында 

басқа да 

қызмет 

түрлерін 

жүзеге асыруға 

арналған 

лицензияның 

негізінде 

жүзеге 

асырылатын 

қызмет 

бойынша 

міндеттемелер

дің және 

қолданыстағы 

шарттардың 

жоқ екендігін 

растайтын 

құжаттар 

тізбесін 

белгілеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

нарығын 



реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

30 наурыздағы 

№ 38 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20220 болып 

тіркелді 

01703. Сақтандыру қызметтері нарығы саласында рұқсат құжаттарын беру 

(лицензиялауды, тіркеуді, сертификаттауды қоса алғанда) 

519

. 

01703

001 

Сақтандыр

у (қайта 

сақтандыру

) ұйымын 

құруға, 

Қазақстан 

Республика

сының 

бейрезиден

ті-

сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру

) 

ұйымының 

филиалын 

ашуға 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) / "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

"Ерікті 

жинақтаушы 

зейнетақы 

қорын қайта 

ұйымдастыруғ

а рұқсат беру 

және 

қосылатын 

ерікті 

жинақтаушы 

зейнетақы 

қорының ерікті 

зейнетақы 

жарналары 

есебінен 

зейнетақымен 

қамсыздандыр

у туралы 

шарттар 

бойынша 

зейнетақы 

активтері мен 

міндеттемелері

н қайта 

ұйымдастырыл

ған ерікті 

жинақтаушы 

зейнетақы 

қорына беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

нарығын 



реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

30 наурыздағы 

№ 39 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20238 болып 

тіркелді 

520

. 

01703

002 

"Өмірді 

сақтандыру

" саласы 

бойынша 

сақтандыру 

қызметін 

жүзеге 

асыруға 

немесе 

исламдық 

сақтандыру 

қызметін 

жүзеге 

асыру 

құқығына 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) / "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

"Ерікті 

зейнетақы 

жарналарын 

тарту 

құқығымен 

инвестициялық 

портфельді 

басқаруға 

арналған 

лицензияны 

ерікті түрде 

қайтару, ерікті 

жинақтаушы 

зейнетақы 

қорларын 

ерікті түрде 

және 

мәжбүрлеп 

таратуын 

жүргізу, 

сондай-ақ 

ерікті 

зейнетақы 

жарналары 

есебінен 

зейнетақымен 

қамсыздандыр

у туралы 

шарттар 

бойынша 

зейнетақы 

активтері мен 

міндеттемелері

н беру және 

ерікті 

жинақтаушы 

зейнетақы 



қорында ерікті 

зейнетақы 

жарналарын 

тарту 

құқығымен 

инвестициялық 

портфельді 

басқаруға 

арналған 

лицензияның 

және бағалы 

қағаздар 

нарығында 

басқа да 

қызмет 

түрлерін 

жүзеге асыруға 

арналған 

лицензияның 

негізінде 

жүзеге 

асырылатын 

қызмет 

бойынша 

міндеттемелер

дің және 

қолданыстағы 

шарттардың 

жоқ екендігін 

растайтын 

құжаттар 

тізбесін 

белгілеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

нарығын 

реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

30 наурыздағы 

№ 38 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 



20220 болып 

тіркелді 

521

. 

01703

003 

"Жалпы 

сақтандыру

" саласы 

бойынша 

сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру

) қызметін 

немесе 

исламдық 

сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру

) қызметін 

жүзеге 

асыру 

құқығына 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) / "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

"Сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру) 

ұйымын құруға 

рұқсат беру 

қағидаларын 

және 

шарттарын, 

сондай-ақ 

сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру) 

ұйымын құруға 

рұқсат алу 

үшін 

ұсынылатын 

құжаттардың 

мазмұнына 

қойылатын 

талаптарды, 

Сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру) 

қызметін және 

сақтандыру 

брокерінің 

қызметін 

лицензиялау 

қағидаларын, 

сондай-ақ 

лицензия алу 

үшін 

ұсынылатын 

құжаттардың 

мазмұнына 

қойылатын 

талаптарды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

нарығын және 

Қаржы 

ұйымдарын 

реттеу мен 

қадағалау 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2007 жылғы 

30 сәірдегі № 



122 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

4731 болып 

тіркелді. 

522

. 

01703

004 

Қазақстан 

Республика

сының 

заңдарында 

белгіленген 

және 

сақтандыру

дың 

жекелеген 

сыныптары 

болып 

табылатын 

міндетті 

сақтандыру

дың 

түрлеріне 

немесе 

Қазақстан 

Республика

сының 

заңдарында 

белгіленген 

және 

сақтандыру

дың 

жекелеген 

сыныптары 

болып 

табылатын 

міндетті 

сақтандыру

дың түрлері 

бойынша 

исламдық 

сақтандыру 

қызметін 

жүзеге 

асыру 

құқығына 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) / "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

"Сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру) 

ұйымын құруға 

рұқсат беру 

қағидаларын 

және 

шарттарын, 

сондай-ақ 

сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру) 

ұйымын құруға 

рұқсат алу 

үшін 

ұсынылатын 

құжаттардың 

мазмұнына 

қойылатын 

талаптарды, 

Сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру) 

қызметін және 

сақтандыру 

брокерінің 

қызметін 

лицензиялау 

қағидаларын, 

сондай-ақ 

лицензия алу 

үшін 

ұсынылатын 

құжаттардың 

мазмұнына 

қойылатын 

талаптарды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

нарығын және 

Қаржы 



ұйымдарын 

реттеу мен 

қадағалау 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2007 жылғы 

30 сәірдегі № 

122 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

4731 болып 

тіркелді. 

523

. 

01703

005 

Қайта 

сақтандыру 

жөніндегі 

қызметке 

немесе 

исламдық 

қайта 

сақтандыру 

жөніндегі 

қызметті 

жүзеге 

асыру 

құқығына 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) / "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

"Сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру) 

ұйымын құруға 

рұқсат беру 

қағидаларын 

және 

шарттарын, 

сондай-ақ 

сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру) 

ұйымын құруға 

рұқсат алу 

үшін 

ұсынылатын 

құжаттардың 

мазмұнына 

қойылатын 

талаптарды, 

Сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру) 

қызметін және 

сақтандыру 

брокерінің 

қызметін 

лицензиялау 

қағидаларын, 

сондай-ақ 

лицензия алу 

үшін 

ұсынылатын 

құжаттардың 

мазмұнына 

қойылатын 



талаптарды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

нарығын және 

Қаржы 

ұйымдарын 

реттеу мен 

қадағалау 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2007 жылғы 

30 сәірдегі № 

122 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

4731 болып 

тіркелді. 

524

. 

01703

006 

Сақтандыр

у 

брокерінің 

қызметін 

жүзеге 

асыру 

құқығына 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру) 

ұйымын құруға 

рұқсат беру 

қағидаларын 

және 

шарттарын, 

сондай-ақ 

сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру) 

ұйымын құруға 

рұқсат алу 

үшін 

ұсынылатын 

құжаттардың 

мазмұнына 

қойылатын 

талаптарды, 

Сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру) 

қызметін және 

сақтандыру 

брокерінің 

қызметін 

лицензиялау 

қағидаларын, 



сондай-ақ 

лицензия алу 

үшін 

ұсынылатын 

құжаттардың 

мазмұнына 

қойылатын 

талаптарды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

нарығын және 

Қаржы 

ұйымдарын 

реттеу мен 

қадағалау 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2007 жылғы 

30 сәірдегі № 

122 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

4731 болып 

тіркелді. 

525

. 

01703

007 

Сақтандыр

у (қайта 

сақтандыру

) 

ұйымының 

және 

(немесе) 

сақтандыру 

холдингінің 

еншілес 

ұйымды 

құруына 

немесе 

иеленуіне, 

сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру

) 

ұйымының 

және 

(немесе) 

сақтандыру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) / "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

"Сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру) 

ұйымына және 

(немесе) 

сақтандыру 

холдингіне 

еншілес 

ұйымды құруға 

немесе 

иеленуге, 

ұйымдардың 

капиталына 

қомақты 

қатысуға 

рұқсат беру, 

еншілес 

ұйымды 

құруға, сатып 

алуға, 

ұйымдардың 

капиталына 



холдингінің 

ұйымдарды

ң 

капиталына 

қомақты 

қатысуына 

рұқсат беру 

қомақты 

қатысуға 

рұқсатты кері 

қайтарып алу 

қағидаларын, 

сондай-ақ 

еншілес 

ұйымды құруға 

немесе 

иеленуге 

рұқсат алу 

үшін қажетті 

құжаттарға 

қойылатын 

талаптарды, 

Сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру) 

ұйымының 

және (немесе) 

сақтандыру 

холдингінің 

ұйымдардың 

капиталына 

қомақты 

қатысуына 

рұқсат алуға 

өтініштің 

мазмұнына 

қойылатын 

талаптарды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық Банкі 

Басқармасыны

ң 2012 жылғы 

26 наурыздағы 

№ 129 

Қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

7619 тіркелді. 

526

. 

01703

008 

Сақтандыр

у (қайта 

сақтандыру

) ұйымын 

және 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру) 

ұйымының 

(сақтандыру 



сақтандыру 

холдингін 

ерікті қайта 

ұйымдасты

руға рұқсат 

беру 

холдингінің) өз 

еркімен қайта 

ұйымдастырыл

уына рұқсат 

беру не аталған 

рұқсатты 

беруден бас 

тарту 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Ұлттық 

Банкі 

Басқармасыны

ң 2012 жылғы 

24 ақпандағы 

№ 54 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

7542 тіркелді. 

527

. 

01703

009 

Сақтандыр

у (қайта 

сақтандыру

) ұйымын 

ерікті 

таратуға, 

Қазақстан 

Республика

сының 

бейрезиден

т-

сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру

) ұйымы 

филиалыны

ң қызметін 

ерікті түрде 

тоқтатуға 

рұқсат беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру) 

ұйымдарының 

өз еркімен 

таратылуына 

рұқсат беру не 

аталған 

рұқсатты 

беруден бас 

тарту 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

нарығын 

реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

30 наурыздағы 

№ 44 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 



мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20254 болып 

тіркелген. 

528

. 

01703

010 

Қазақстан 

Республика

сының 

бейрезиден

ті-

сақтандыру 

брокерінің 

филиалын 

ашуға 

рұқсат беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

ҚНРДА, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электрондық 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

 

 

01704. Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау саласындағы өзге де 

мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

529

. 

01704

001 

Қолма-қол 

шетел 

валютасым

ен 

айырбастау 

операцияла

рына 

уәкілетті 

ұйымдарға 

берілетін 

лицензия 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҰБ 

ҰБ-ның 

аумақтық 

филиалдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

да қолма-қол 

шетел 

валютасымен 

айырбастау 

операцияларын 

жүзеге асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Ұлттық 

Банкі 

Басқармасыны

ң 2019 жылғы 

4 сәуірдегі № 

49 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

18545 тіркелді. 

530

. 

01704

002 

Қаржы 

ұйымдарын

ың, 

Қазақстан 

Республика

сының 

бейрезиден

ті-банктері 

филиалдар

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы/тегі

н 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) / "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

"Мінсіз 

іскерлік 

беделінің 

болмауы 

өлшемшарттар

ын қоса 

алғанда, қаржы 

ұйымдарының, 

банк, 



ының, 

Қазақстан 

Республика

сының 

бейрезиден

ті-

сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру

) ұйымдары 

филиалдар

ының, 

Қазақстан 

Республика

сының 

бейрезиден

ті-

сақтандыру 

брокерлері 

филиалдар

ының, банк, 

сақтандыру 

холдингтері

нің, 

"Сақтандыр

у 

төлемдерін

е кепілдік 

беру қоры" 

акционерлі

к 

қоғамының 

басшы 

қызметкерл

ерін 

тағайындау

ға 

(сайлауға) 

келісім 

беру 

сақтандыру 

холдингтерінің

, "Сақтандыру 

төлемдеріне 

кепілдік беру 

қоры" 

акционерлік 

қоғамының 

басшы 

қызметкерлері

н тағайындауға 

(сайлауға) 

келісім беру 

қағидаларын 

және келісім 

алу үшін 

қажетті 

құжаттар 

тізбесін бекіту 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

нарығын 

реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

30 наурыздағы 

№ 43 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20248 болып 

тіркелді. 

531

. 

01704

003 

Жарияланға

н акциялар 

шығарылы

мын 

мемлекетті

к тіркеу 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) / "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

"Жарияланған 

акциялар 

шығарылымын 

мемлекеттік 

тіркеу, 

акциялар 

шығарылымы 

проспектісіне 

өзгерістерді 

және (немесе) 

толықтырулар

ды тіркеу, 



акционерлік 

қоғамның 

акцияларын 

орналастыру 

қорытындылар

ы туралы 

есепті, 

акционерлік 

қоғамның 

орналастырылғ

ан 

акцияларының 

бір түрін осы 

акционерлік 

қоғам 

акцияларының 

басқа түріне 

айырбастау 

туралы есепті 

бекіту, 

жарияланған 

акциялар 

шығарылымын

ың күшін жою 

қағидаларын, 

Жарияланған 

акциялар 

шығарылымын 

мемлекеттік 

тіркеу, 

акциялар 

шығарылымы 

проспектісіне 

өзгерістерді 

және (немесе) 

толықтырулар

ды тіркеу, 

акционерлік 

қоғамның 

акцияларын 

орналастыру 

қорытындылар

ы туралы 

есепті, 

акционерлік 

қоғамның 

орналастырылғ

ан 

акцияларының 

бір түрін осы 

акционерлік 

қоғам 



акцияларының 

басқа түріне 

айырбастау 

туралы есепті 

бекіту үшін 

құжаттарға 

қойылатын 

талаптарды, 

Жарияланған 

акциялар 

шығарылымын

ың күшін 

жоюға 

арналған 

құжаттардың 

тізбесін және 

оларға 

қойылатын 

талаптарды, 

Акциялар 

шығарылымын

ың 

проспектісін, 

акциялар 

шығарылымын

ың 

проспектісіне 

өзгерістерді 

және (немесе) 

толықтырулар

ды, 

акционерлік 

қоғамның 

акцияларын 

орналастыру 

қорытындылар

ы туралы 

есепті, 

акционерлік 

қоғамның 

орналастырылғ

ан 

акцияларының 

бір түрін осы 

акционерлік 

қоғам 

акцияларының 

басқа түріне 

айырбастау 

туралы есепті 

жасау және 

ресімдеу 



қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

нарығын 

реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

30 наурыздағы 

№ 42 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20223 болып 

тіркелді 

532

. 

01704

004 

Мемлекетті

к емес 

облигациял

ар 

шығарылы

мын 

мемлекетті

к тіркеу 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Мемлекеттік 

емес 

облигациялар 

шығарылымын 

(облигациялық 

бағдарламаны) 

мемлекеттік 

тіркеу, 

мемлекеттік 

емес 

облигациялар 

шығарылымы 

проспектісіне 

(облигациялық 

бағдарлама 

проспектісіне) 

өзгерістерді 

және (немесе) 

толықтырулар

ды тіркеу, 

мемлекеттік 

емес 

облигациялард

ы өтеу 

қорытындылар

ы туралы 

хабарламаны 

ұсыну және 

қарау, 

мемлекеттік 

емес 



облигациялар 

шығарылымын

ың күшін жою 

қағидаларын, 

Мемлекеттік 

емес 

облигациялар 

шығарылымын 

(облигациялық 

бағдарламаны) 

мемлекеттік 

тіркеу, 

мемлекеттік 

емес 

облигациялар 

шығарылымы 

проспектісіне 

(облигациялық 

бағдарлама 

проспектісіне) 

өзгерістерді 

және (немесе) 

толықтырулар

ды тіркеу, 

мемлекеттік 

емес 

облигациялард

ы өтеу 

қорытындылар

ы туралы 

хабарламаны 

қарау үшін 

құжаттарға 

қойылатын 

талаптарды, 

Мемлекеттік 

емес 

облигациялар 

шығарылымын

ың күшін 

жоюға 

арналған 

құжаттардың 

тізбесін және 

оларға 

қойылатын 

талаптарды, 

Мемлекеттік 

емес 

облигациялар 

шығарылымын

ың 



проспектісін 

(облигациялық 

бағдарлама 

проспектісін), 

мемлекеттік 

емес 

облигациялар 

шығарылымын

ың 

проспектісіне 

(облигациялық 

бағдарлама 

проспектісіне) 

өзгерістерді 

және (немесе) 

толықтырулар

ды, 

мемлекеттік 

емес 

облигациялард

ы өтеу 

қорытындылар

ы туралы 

хабарламаны 

жасау және 

ресімдеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық Банкі 

Басқармасыны

ң 2018 жылғы 

29 қазандағы 

№ 248 

қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17884 болып 

тіркелді. 

533

. 

01704

005 

Инвестиция

лық пай 

қорлары 

пайларыны

ң 

шығарылы

мын 

мемлекетті

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Инвестициял

ық пай қоры 

пайларының 

шығарылымын 

мемлекеттік 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 



к тіркеу Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

нарығын 

реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

19 қазандағы 

№ 101 

қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21508 болып 

тіркелген. 

534

. 

01704

006 

Акциялард

ы 

орналастыр

у 

қорытынды

лары 

туралы 

есепті 

бекіту 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жарияланған 

акциялар 

шығарылымын 

мемлекеттік 

тіркеу, 

акциялар 

шығарылымы 

проспектісіне 

өзгерістерді 

және (немесе) 

толықтырулар

ды тіркеу, 

акционерлік 

қоғамның 

акцияларын 

орналастыру 

қорытындылар

ы туралы 

есепті, 

акционерлік 

қоғамның 

орналастырылғ

ан 

акцияларының 

бір түрін осы 

акционерлік 

қоғам 

акцияларының 

басқа түріне 

айырбастау 

туралы есепті 

бекіту, 



жарияланған 

акциялар 

шығарылымын

ың күшін жою 

қағидаларын, 

Жарияланған 

акциялар 

шығарылымын 

мемлекеттік 

тіркеу, 

акциялар 

шығарылымы 

проспектісіне 

өзгерістерді 

және (немесе) 

толықтырулар

ды тіркеу, 

акционерлік 

қоғамның 

акцияларын 

орналастыру 

қорытындылар

ы туралы 

есепті, 

акционерлік 

қоғамның 

орналастырылғ

ан 

акцияларының 

бір түрін осы 

акционерлік 

қоғам 

акцияларының 

басқа түріне 

айырбастау 

туралы есепті 

бекіту үшін 

құжаттарға 

қойылатын 

талаптарды, 

Жарияланған 

акциялар 

шығарылымын

ың күшін 

жоюға 

арналған 

құжаттардың 

тізбесін және 

оларға 

қойылатын 

талаптарды, 

Акциялар 



шығарылымын

ың 

проспектісін, 

акциялар 

шығарылымын

ың 

проспектісіне 

өзгерістерді 

және (немесе) 

толықтырулар

ды, 

акционерлік 

қоғамның 

акцияларын 

орналастыру 

қорытындылар

ы туралы 

есепті, 

акционерлік 

қоғамның 

орналастырылғ

ан 

акцияларының 

бір түрін осы 

акционерлік 

қоғам 

акцияларының 

басқа түріне 

айырбастау 

туралы есепті 

жасау және 

ресімдеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

нарығын 

реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

30 наурыздағы 

№ 42 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20223 болып 



тіркелді 

535

. 

01704

007 

Кредиттік 

бюро 

қызметін 

жүзеге 

асыру 

құқығына 

рұқсат және 

кредиттік 

тарихтарды

ң деректер 

базасын, 

пайдаланыл

атын 

ақпараттық 

жүйелерді 

қорғау 

және 

олардың 

сақталуын 

қамтамасыз 

ету 

жөніндегі 

кредиттік 

бюроға 

және үй-

жайларға 

қойылатын 

талаптарға 

кредиттік 

бюроның 

сәйкестігі 

туралы 

актіні беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Кредиттік 

бюро қызметін 

жүзеге асыру 

құқығына 

рұқсат және 

кредиттік 

тарихтардың 

деректер 

базасын, 

пайдаланылат

ын ақпараттық 

жүйелерді 

қорғау және 

олардың 

сақталуын 

қамтамасыз 

ету жөніндегі 

кредиттік 

бюроға және 

үй-жайларға 

қойылатын 

талаптарға 

кредиттік 

бюроның 

сәйкестігі 

туралы актіні 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

нарығын 

реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

30 наурыздағы 

№ 32 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20239 болып 

тіркелді. 

536

. 

01704

008 

Актуарлық 

қызметті 

жүзеге 

Жеке 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

 

 

"Актуарийлерд

і оқытудың ең 

қысқа міндетті 



асыруға 

лицензия 

беру 

веб-

порталы 

рылған) бағдарламасын

, халықаралық 

актуарийлер 

қауымдастықта

рының тізбесін 

және оларға 

қойылатын 

талаптарды, 

Міндетті 

актуарлық 

қорытындыны

ң мазмұнына 

және табыс 

етілу тәртібіне 

қойылатын 

талаптарды, 

Актуарийдің 

біліктілігін 

растауға 

қойылатын 

талаптарды, 

Сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру) 

ұйымының 

штатында 

тұрған 

актуарийдің 

қызметін 

тексеру үшін 

тәуелсіз 

актуарийді 

тарту, тәуелсіз 

актуарийдің 

сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру) 

ұйымының 

штатында 

тұрған 

актуарий 

жүргізген 

есептеулердің 

шынайылығын 

тексеру 

нәтижелерін 

жіберу 

қағидаларын 

және 

мерзімдерін, 

Сақтандыру 

нарығындағы 



актуарлық 

қызметті 

жүзеге асыру 

құқығына 

лицензия беру 

қағидаларын, 

Тестілеу өткізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық Банкі 

Басқармасыны

ң 2018 жылғы 

27 тамыздағы 

№ 191 

қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17618 болып 

тіркелді. 

537

. 

01704

009 

Қазақстан 

Республика

сының 

резидент-

ұйымының 

эмиссиялық 

бағалы 

қағаздарын 

шет 

мемлекетті

ң 

аумағында 

орналастыр

уға рұқсат 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың резидент 

ұйымына шет 

мемлекеттің 

аумағында 

эмиссиялық 

бағалы 

қағаздар 

шығаруға және 

(немесе) 

орналастыруға 

рұқсат беру, 

базалық активі 

Қазақстан 

Республикасын

ың резидент 

ұйымдарының 

эмиссиялық 

бағалы 

қағаздары 

болып 

табылатын, 

депозитарлық 

қолхаттарды 

немесе өзге де 

бағалы 



қағаздарды 

шығару туралы 

хабардар ету, 

сондай-ақ 

оларды 

орналастыруд

ың 

қорытындылар

ы туралы 

есепті ұсыну 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

нарығын 

реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

30 наурыздағы 

№ 37 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20252 болып 

тіркелді. 

538

. 

01704

010 

Шет 

мемлекетті

ң 

аумағындағ

ы 

Қазақстан 

Республика

сының 

резидент-

ұйымының 

эмиссиялық 

бағалы 

қағаздарын 

шығаруға 

рұқсат беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың резидент 

ұйымына шет 

мемлекеттің 

аумағында 

эмиссиялық 

бағалы 

қағаздар 

шығаруға және 

(немесе) 

орналастыруға 

рұқсат беру, 

базалық активі 

Қазақстан 

Республикасын

ың резидент 

ұйымдарының 

эмиссиялық 

бағалы 

қағаздары 



болып 

табылатын, 

депозитарлық 

қолхаттарды 

немесе өзге де 

бағалы 

қағаздарды 

шығару туралы 

хабардар ету, 

сондай-ақ 

оларды 

орналастыруд

ың 

қорытындылар

ы туралы 

есепті ұсыну 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

нарығын 

реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

30 наурыздағы 

№ 37 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20252 болып 

тіркелді. 

539

. 

01704

011 

Бағалы 

қағаздар 

нарығында 

қызметті 

жүзеге 

асыруға 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Бағалы 

қағаздар 

нарығында 

кәсіби қызмет 

түрлерін 

жүзеге асыруға 

лицензияларды 

беру, оларды 

тоқтата тұру 

және олардан 

айыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын



ың Қаржы 

нарығын 

реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

30 наурыздағы 

№ 40 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20226 болып 

тіркелді. 

540

. 

 Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 15.04.2021 № 

129/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

541

. 

01704

014 

Қазақстан 

Республика

сының 

Ұлттық 

Банкінде 

есептік 

тіркеуден 

өткен төлем 

ұйымдарын

ың 

тізіліміне 

енгізу 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҰБ ҰБ 

ҰБ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Төлем 

ұйымдарының 

қызметін 

ұйымдастыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық Банкі 

Басқармасыны

ң 2016 жылғы 

31 тамыздағы 

№ 215 

қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

14347 болып 

тіркелді. 

542

. 

01704

015 

Төлем 

ұйымдарын 

ерікті түрде 

қайта 

ұйымдасты

руды 

(біріктіруді, 

қосуды, 

бөлуді, 

бөліп 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҰБ ҰБ 

ҰБ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Төлем 

ұйымдарының 

қызметін 

ұйымдастыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық Банкі 

Басқармасыны



шығаруды, 

қайта 

құруды) 

жүргізуге 

келісім 

беру 

ң 2016 жылғы 

31 тамыздағы 

№ 215 

қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

14347 болып 

тіркелді. 

543

. 

01704

016 

Коллекторл

ық 

агенттіктер

ді есептік 

тіркеу 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

ҚНРДА, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Есептік 

тіркеуден өту 

және 

коллекторлық 

агенттіктердің 

тізілімін 

жүргізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

нарығын 

реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

30 наурыздағы 

№ 49 қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20269 болып 

тіркелді. 

544

. 

01704

017 

Айрықша 

қызметі 

банкноттар

ды, 

монеталар 

мен 

құндылықт

арды 

инкассация

лау болып 

табылатын 

заңды 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҰБ ҰБ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Банкноттарды

, монеталарды 

және 

құндылықтард

ы 

инкассациялау 

айрықша 

қызметі болып 

табылатын 

заңды 

тұлғаларға 

лицензия беру 



тұлғаларға 

берілетін 

лицензия 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық Банкі 

Басқармасыны

ң 2019 жылғы 

8 қарашадағы 

№ 176 

қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

19612 болып 

тіркелді. 

545

. 

01704

018 

Микроқарж

ылық 

қызметті 

жүзеге 

асыруға 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ҚНРД

А 
ҚНРДА 

ҚНРДА, 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электрондық 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Микроқаржыл

ық қызметті 

лицензиялау 

қағидаларын, 

микроқаржылы

қ қызметті 

жүзеге асыруға 

арналған 

біліктілік 

талаптарын 

және оларға 

сәйкестікті 

растайтын 

құжаттардың 

тізбесін бекіту 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Қаржы 

нарығын 

реттеу және 

дамыту 

агенттігі 

Басқармасыны

ң 2020 жылғы 

23 қарашадағы 

№ 108 

қаулысы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 



21731 болып 

тіркелген. 

018. Кеден ісі 

01801. Кеден ісі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

546

. 

01801

001 

Авторлық 

құқық пен 

сабақтас 

құқық 

объектілері

н, тауар 

белгілерін, 

қызмет 

көрсету 

белгілері 

мен 

тауарларды

ң 

шығарылға

н 

жерлерінің 

атауларын 

зияткерлік 

меншік 

объектілері

нің 

кедендік 

тізіліміне 

енгізу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитеті 

Қаржымині

нің 

Мемлекетті

к кірістер 

комитеті, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

547

. 

01801

002 

Уәкілетті 

экономикал

ық 

операторла

рдың 

тізіліміне 

енгізу 

Заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитеті 

Қаржымині

нің 

Мемлекетті

к кірістер 

комитеті, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 



құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

548

. 

01801

003 

Кеден 

өкілдерінің 

тізіліміне 

енгізу 

Заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитеті 

Қаржымині

нің 

Мемлекетті

к кірістер 

комитеті, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

549

. 

01801

004 

Кедендік 

тасымалдау

шылардың 

тізіліміне 

енгізу 

Заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржымині 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

Қаржымині 

Мемлекетті

к кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 



порталы 665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

550

. 

01801

005 

Тауардың 

шығарылға

н жері 

туралы 

алдын ала 

шешім 

қабылдау 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитеті, 

Қаржымині 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

551

. 

01801

006 

Тауарларды 

жіктеу 

туралы 

алдын ала 

шешім 

қабылдау 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитеті, 

Қаржымині 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 



жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

552

. 

01801

007 

Белгілі бір 

уақыт 

кезеңі 

ішінде 

әртүрлі 

тауар 

партиялары

мен 

әкелінуі 

болжанаты

н, 

құрастырыл

маған 

немесе 

бөлшектелг

ен түрдегі, 

оның 

ішінде 

жинақталма

ған немесе 

жасалып 

бітпеген 

түрдегі 

тауарды 

сыныптау 

туралы 

шешім 

қабылдау 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитеті, 

Қаржымині 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

553

. 

01801

008 

Тауарларды 

кедендік 

тазарту 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржымині 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

Қаржымині 

Мемлекетті

к кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Мемлекеттік 

кірістер 

органдары 

лауазымды 

тұлғаларының 

тауарларды 

кедендік 

тазартуды 

жасау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 



органдары Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2018 жылғы 26 

қаңтардағы № 

73 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

16346 болып 

тіркелген. 

554

. 

01801

009 

Халықарал

ық 

тасымалдау 

көлік 

құралын 

кедендік 

пломбалар 

мен мөрлер 

салынған 

тауарларды 

тасымалдау

ға жіберу 

туралы 

куәлік беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржымині 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

Қаржымині 

Мемлекетті

к кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

555

. 

01801

010 

Уақытша 

сақтау 

орындары 

иелерінің 

тізіліміне 

енгізу 

Заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржымині 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

Қаржымині 

Мемлекетті

к кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 



аумақтық 

органдары 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

556

. 

01801

011 

Бажсыз 

сауда 

дүкендері 

иелерінің 

тізіліміне 

енгізу 

Заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржымині 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

Қаржымині 

Мемлекетті

к кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

557

. 

01801

012 

Өз 

тауарларын 

сақтау 

қоймалары 

иелерінің 

тізіліміне 

енгізу 

Заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржымині 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 



қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

порталы көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

558

. 

01801

013 

Кедендік 

баждарды, 

салықтарды

, арнайы, 

демпингке 

қарсы, өтем 

баждарды 

төлеу 

жөніндегі 

міндеттерді 

орындауды, 

сондай-ақ 

кеден ісі 

саласында 

қызметін 

жүзеге 

асыратын 

заңды 

тұлғаның 

және 

(немесе) 

уәкілетті 

экономикал

ық 

операторды

ң 

міндеттерін

ің 

орындалуы

н 

қамтамасыз 

етуді тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитеті, 

Қаржымині 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

Қаржымині

нің 

Мемлекетті

к кірістер 

комитеті, 

Қаржымині 

Мемлекетті

к кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Кедендік 

баждарды, 

салықтарды, 

арнайы, 

демпингке 

қарсы, өтем 

баждарды 

төлеу 

жөніндегі 

міндеттерді 

орындауды 

қамтамасыз 

етудің, сондай-

ақ кеден ісі 

саласында 

қызметін 

жүзеге 

асыратын 

заңды 

тұлғаның және 

(немесе) 

уәкілетті 

экономикалық 

оператордың 

міндеттерінің 

орындалуын 

қамтамасыз 

етудің кейбір 

мәселелері 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 



министрінің 26 

ақпандағы № 

294. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

16600 болып 

тіркелді. 

559

. 

01801

014 

Кедендік 

әкелу 

баждарын 

төлеу 

мерзімдерін 

өзгерту 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржымині 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

"Кедендік 

әкелу 

баждарын 

төлеуді кейінге 

қалдыруды 

немесе бөліп 

төлеуді ұсыну 

үшін 

негіздемелерді

ң растау 

қағидаларын 

және кедендік 

әкелу 

баждарын 

төлеуді кейінге 

қалдыруды 

немесе бөліп 

төлеуді беру 

немесе оны 

беруден бас 

тарту туралы 

шешімнің 

нысандарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2018 жылғы 14 

ақпандағы № 

180. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде а № 

16603 болып 

тіркелді. 

560

. 

01801

015 

Көлік 

құралына 

Жеке 

және 

Қаржы

мині 

Қаржымині 

Мемлекеттік 

Қаржымині 

Мемлекетті
Тегін 

Электронды 

(ішінара 
 

"Қазақстан 

Республикасын



арналған 

кедендік 

декларация

ны 

қабылдау 

заңды 

тұлғал

ар 

кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

к кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2020 жылғы 10 

шiлдедегi № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелген. 

561

. 

01801

016 

Жолаушыл

ар кедендік 

декларация

сын 

қабылдау 

Жеке 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржымині 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

Қаржымині 

Мемлекетті

к кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2020 жылғы 10 

шiлдедегi № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 



20955 болып 

тіркелген. 

562

. 

01801

017 

Транзиттік 

декларация

ны 

қабылдау 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржымині 

Мемлекеттік 

кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Астана, 

Алматы және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

Қаржымині 

Мемлекетті

к кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Астана, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2020 жылғы 10 

шiлдедегi № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелген. 

019. Қауіпсіздік, қорғаныс және сот әділдігі 

01901. Қауіпсіздік, сот әділдігі және қорғаныс саласында рұқсат құжаттарын беру (лицензиялауды, тіркеуді, 

сертификаттауды қоса алғанда) 

563

. 

01901

001 

Азаматтық 

және 

қызметтік 

қару мен 

оның 

патрондары

н әзірлеу, 

жасау, 

жөндеу, 

сату, 

коллекцияғ

а жинау, 

экспонатта

у жөніндегі 

қызметті 

жүзеге 

асыруға 

лицензия 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Азаматтық 

және қызметтік 

қару мен оның 

патрондарыны

ң, азаматтық 

пиротехникалы

қ заттар мен 

олар 

қолданылып 

жасалған 

бұйымдардың 

айналымы 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 



беру Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 27 

наурыздағы № 

254 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20184 болып 

тіркелді 

564

. 

01901

002 

Азаматтық 

пиротехник

алық заттар 

мен олар 

қолданылы

п жасалған 

бұйымдард

ы әзірлеу, 

жасау, сату, 

пайдалану 

жөніндегі 

қызметті 

жүзеге 

асыруға 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Азаматтық 

және қызметтік 

қару мен оның 

патрондарыны

ң, азаматтық 

пиротехникалы

қ заттар мен 

олар 

қолданылып 

жасалған 

бұйымдардың 

айналымы 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 27 

наурыздағы № 

254 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20184 болып 

тіркелді 

565

. 

01901

003 

Жедел-

іздестіру іс-

шараларын 

жүргізуге 

арналған 

арнайы 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҰҚК ҰҚК 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ақпараттық 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз 

ету және 

жедел-

іздестіру іс-



техникалық 

құралдарды 

әзірлеу, 

өндіру, 

жөндеу 

және сату 

бойынша 

қызметпен 

айналысу 

үшін 

лицензия 

беру 

шараларын 

жүргізуге 

арналған 

арнайы 

техникалық 

құралдар 

саласында 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитетінің 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитеті 

Төрағасының 

2020 жылғы 6 

мамырдағы № 

34/қе бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20609 болып 

тіркелді 

566

. 

01901

004 

Ақпаратты 

криптограф

иялық 

қорғау 

құралдарын 

әзірлеуге 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҰҚК ҰҚК 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ақпараттық 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз 

ету және 

жедел-

іздестіру іс-

шараларын 

жүргізуге 

арналған 

арнайы 

техникалық 

құралдар 

саласында 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитетінің 



мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитеті 

Төрағасының 

2020 жылғы 6 

мамырдағы № 

34/қе бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20609 болып 

тіркелді 

567

. 

01901

005 

Ақпарат 

таралып 

кететін 

арналарды 

және 

жедел-

іздестіру іс-

шараларын 

жүргізуге 

арналған 

арнайы 

техникалық 

құралдарды 

анықтау 

бойынша 

қызметтер 

көрсетуге 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҰҚК ҰҚК 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ақпараттық 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз 

ету және 

жедел-

іздестіру іс-

шараларын 

жүргізуге 

арналған 

арнайы 

техникалық 

құралдар 

саласында 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитетінің 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитеті 

Төрағасының 

2020 жылғы 6 



мамырдағы № 

34/қе бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20609 болып 

тіркелді 

568

. 

01901

006 

Үшінші 

елдермен 

сауда-

саттықта 

тарифтік 

емес реттеу 

шаралары 

қолданылат

ын 

ақпаратты 

жасырын 

алуға 

арналған 

арнайы 

техникалық 

құралдарды 

әкелуге, 

әкетуге 

және 

олардың 

транзитіне 

қорытынды 

(рұқсат 

беру 

құжатын) 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҰҚК ҰҚК 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ақпараттық 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз 

ету және 

жедел-

іздестіру іс-

шараларын 

жүргізуге 

арналған 

арнайы 

техникалық 

құралдар 

саласында 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитетінің 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитеті 

Төрағасының 

2020 жылғы 6 

мамырдағы № 

34/қе бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20609 болып 

тіркелді 

569

. 

01901

007 

Үшінші 

елдермен 

Жеке 

және 
ҰҚК ҰҚК 

"Электронд

ық 
Тегін 

Электронды 

(ішінара 
 

"Ақпараттық 

қауіпсіздікті 



сауда-

саттықта 

тарифтік 

емес реттеу 

шаралары 

қолданылат

ын 

шифрлау 

(криптогра

фиялық) 

құралдарын 

әкелуге, 

әкетуге 

және 

олардың 

транзитіне 

қорытынды 

(рұқсат 

беру 

құжатын) 

беру 

заңды 

тұлғал

ар 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

автоматтанды

рылған) 
 қамтамасыз 

ету және 

жедел-

іздестіру іс-

шараларын 

жүргізуге 

арналған 

арнайы 

техникалық 

құралдар 

саласында 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитетінің 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитеті 

Төрағасының 

2020 жылғы 6 

мамырдағы № 

34/қе бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20609 болып 

тіркелді 

570

. 

01901

008 

Күзет 

қызметімен 

айналысу 

құқығына 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Күзет қызметі 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 28 

наурыздағы № 

261 бұйрығы. 

Нормативтік 



құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20224 болып 

тіркелді. 

571

. 

01901

009 

Уәкілетті 

органның 

жеке күзет 

ұйымында 

басшы 

және 

күзетші 

лауазымдар

ын 

атқаратын 

жұмыскерл

ерді 

даярлау 

және 

олардың 

біліктілігін 

арттыру 

жөніндегі 

арнайы оқу 

орталығын 

айқындауы 

Заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ ІІМ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Күзет қызметі 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 28 

наурыздағы № 

261 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20224 болып 

тіркелді. 

572

. 

01901

010 

Ұлттық 

компаниян

ың күзет 

ұйымын 

құруын 

уәкілетті 

органмен 

келісу 

Заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ ІІМ 

ІІМ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Күзет қызметі 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 28 

наурыздағы № 

261 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20224 болып 

тіркелді. 

573

. 

01901

011 

Азаматтық 

және 

Заңды 

тұлғал
ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

Аумақтық 

полиция 
Тегін 

Электронды 

(ішінара 

 

 

"Азаматтық 

және қызметтік 



қызметтік 

қарудың 

және оған 

патрондард

ың 

криминалис

тік 

талаптарға 

сәйкестігіне 

қорытынды 

беру 

ар органдары органдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

қарудың және 

оған 

патрондардың 

криминалистік 

талаптарға 

сәйкестігіне 

қорытынды 

беру" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 18 

наурыздағы № 

224 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20173 болып 

тіркелді 

574

. 

01901

012 

Жеке 

тұлғаларға 

азаматтық 

қару мен 

оның 

патрондары

ның 

бірыңғай 

даналарын 

Қазақстан 

Республика

сы 

аумағына 

әкелуге, 

Қазақстан 

Республика

сы 

аумағынан 

әкетуге 

және 

Қазақстан 

Республика

сы арқылы 

транзит 

жасауға 

Жеке 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Азаматтық 

және қызметтік 

қару мен оның 

патрондарыны

ң, азаматтық 

пиротехникалы

қ заттар мен 

олар 

қолданылып 

жасалған 

бұйымдардың 

айналымы 

саласындағы 

мемлекеттiк 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 27 

наурыздағы № 

254 бұйрығы. 



қорытынды

лар беру 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20184 болып 

тіркелген. 

575

. 

01901

013 

Заңды 

тұлғаларға 

азаматтық 

және 

қызметтік 

қару мен 

оның 

патрондары

н Қазақстан 

Республика

сы 

аумағына 

әкелуге, 

Қазақстан 

Республика

сы 

аумағынан 

әкетуге 

және 

Қазақстан 

Республика

сы арқылы 

транзит 

жасауға 

қорытынды

лар беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

 ІІМ  

Аумақтық 

полиция 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Азаматтық 

және қызметтік 

қару мен оның 

патрондарыны

ң, азаматтық 

пиротехникалы

қ заттар мен 

олар 

қолданылып 

жасалған 

бұйымдардың 

айналымы 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 27 

наурыздағы № 

254 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20184 болып 

тіркелді 

576

. 

01901

014 

Жеке 

тұлғаларға 

азаматтық 

қару мен 

оның 

патрондары

н сатып 

алуға 

рұқсаттар 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Азаматтық 

және қызметтік 

қару мен оның 

патрондарыны

ң, азаматтық 

пиротехникалы

қ заттар мен 

олар 

қолданылып 

жасалған 

бұйымдардың 

айналымы 



саласындағы 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 27 

наурыздағы № 

254 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20184 болып 

тіркелді 

577

. 

01901

015 

Заңды 

тұлғаларға 

азаматтық 

және 

қызметтік 

қару мен 

оның 

патрондары

н сатып 

алуға 

рұқсаттар 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Азаматтық 

және қызметтік 

қару мен оның 

патрондарыны

ң, азаматтық 

пиротехникалы

қ заттар мен 

олар 

қолданылып 

жасалған 

бұйымдардың 

айналымы 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 27 

наурыздағы № 

254 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20184 болып 

тіркелді 



578

. 

01901

016 

Жеке 

тұлғаларға 

азаматтық 

қару мен 

оның 

патрондары

н сақтауға, 

сақтау мен 

алып 

жүруге 

рұқсаттар 

беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Азаматтық 

және қызметтік 

қару мен оның 

патрондарыны

ң, азаматтық 

пиротехникалы

қ заттар мен 

олар 

қолданылып 

жасалған 

бұйымдардың 

айналымы 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 27 

наурыздағы № 

254 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20184 болып 

тіркелді 

579

. 

01901

017 

Заңды 

тұлғаларға 

қызметтік 

қару мен 

оның 

патрондары

н сақтауға, 

сақтау мен 

алып 

жүруге 

рұқсаттар 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Азаматтық 

және қызметтік 

қару мен оның 

патрондарыны

ң, азаматтық 

пиротехникалы

қ заттар мен 

олар 

қолданылып 

жасалған 

бұйымдардың 

айналымы 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 



министрінің 

2020 жылғы 27 

наурыздағы № 

254 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20184 болып 

тіркелді 

580

. 

01901

018 

Заңды 

тұлғаларға 

қызметтік 

қару мен 

оның 

патрондары

н сақтауға 

рұқсаттар 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Азаматтық 

және қызметтік 

қару мен оның 

патрондарыны

ң, азаматтық 

пиротехникалы

қ заттар мен 

олар 

қолданылып 

жасалған 

бұйымдардың 

айналымы 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 27 

наурыздағы № 

254 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20184 болып 

тіркелді 

581

. 

01901

019 

Жеке 

тұлғаларға 

азаматтық 

қару мен 

оның 

патрондары

н 

тасымалдау

Жеке 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Азаматтық 

және қызметтік 

қару мен оның 

патрондарыны

ң, азаматтық 

пиротехникалы

қ заттар мен 

олар 



ға 

рұқсаттар 

беру 

қолданылып 

жасалған 

бұйымдардың 

айналымы 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 27 

наурыздағы № 

254 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20184 болып 

тіркелді 

582

. 

01901

020 

Заңды 

тұлғаларға 

азаматтық 

және 

қызметтік 

қару мен 

оның 

патрондары

н 

тасымалдау

ға 

рұқсаттар 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Азаматтық 

және қызметтік 

қару мен оның 

патрондарыны

ң, азаматтық 

пиротехникалы

қ заттар мен 

олар 

қолданылып 

жасалған 

бұйымдардың 

айналымы 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 27 

наурыздағы № 

254 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 



тіркеу 

тізілімінде № 

20184 болып 

тіркелді 

583

. 

01901

021 

Азаматтық 

пиротехник

алық 

заттарды 

және оны 

қолданып 

жасаған 

бұйымдард

ы сатып 

алуға 

рұқсаттар 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Азаматтық 

және қызметтік 

қару мен оның 

патрондарыны

ң, азаматтық 

пиротехникалы

қ заттар мен 

олар 

қолданылып 

жасалған 

бұйымдардың 

айналымы 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 27 

наурыздағы № 

254 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20184 болып 

тіркелді 

584

. 

01901

022 

Азаматтық 

пиротехник

алық 

заттарды 

және оны 

қолданып 

жасаған 

бұйымдард

ы сақтауға 

рұқсаттар 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Азаматтық 

және қызметтік 

қару мен оның 

патрондарыны

ң, азаматтық 

пиротехникалы

қ заттар мен 

олар 

қолданылып 

жасалған 

бұйымдардың 

айналымы 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 



бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 27 

наурыздағы № 

254 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20184 болып 

тіркелді 

585

. 

01901

023 

Атыс 

тирлері 

(атыс 

орындары) 

мен 

стенділерін 

ашуға және 

олардың 

жұмыс 

істеуіне 

рұқсат беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Азаматтық 

және қызметтік 

қару мен оның 

патрондарыны

ң, азаматтық 

пиротехникалы

қ заттар мен 

олар 

қолданылып 

жасалған 

бұйымдардың 

айналымы 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 27 

наурыздағы № 

254 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20184 болып 

тіркелді 

586

. 

01901

024 

Есірткі 

құралдары, 

психотропт

ық заттар 

Заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ ІІМ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Есірткі, 

психотроптық 

заттар мен 

прекурсорлар 



мен 

прекурсорл

ар 

айналымын

а 

байланыст

ы қызметке 

лицензия 

беру 

порталы айналымы 

саласында 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 31 

наурыздағы № 

276 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20231 болып 

тіркелді 

587

. 

01901

025 

Құрамында 

есірткі 

құралдары, 

психотропт

ық заттар 

мен 

прекурсорл

ар бар 

тауарларды

ң экспорты 

мен 

импортына 

лицензия 

беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ ІІМ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Есірткі, 

психотроптық 

заттар мен 

прекурсорлар 

айналымы 

саласында 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 31 

наурыздағы № 

276 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20231 болып 

тіркелді 

588

. 

01901

026 

Есірткі 

құралдарын

, 

психотропт

ық заттар 

мен 

Заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ ІІМ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Есірткі, 

психотроптық 

заттар мен 

прекурсорлар 

айналымы 

саласында 



прекурсорл

арды 

әкелуге, 

әкетуге 

және 

транзиттеуг

е рұқсат 

беру 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 31 

наурыздағы № 

276 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20231 болып 

тіркелді 

589

. 

01901

027 

Ақпаратты 

криптограф

иялық 

қорғау 

құралдарын 

өткізуге 

(оның 

ішінде 

өзгеше 

беруге) 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҰҚК ҰҚК 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ақпараттық 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз 

ету және 

жедел-

іздестіру іс-

шараларын 

жүргізуге 

арналған 

арнайы 

техникалық 

құралдар 

саласында 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитетінің 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитеті 

Төрағасының 

2020 жылғы 6 

мамырдағы № 

34/қе бұйрығы. 

Нормативтік 



құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20609 болып 

тіркелді 

01902. Қауіпсіздік, сот әділдігі және қорғаныс саласындағы өзге де мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

590

. 

01902

001 

Қазақстан 

Республика

сы Бас 

прокуратур

асының 

Құқықтық 

статистика 

және 

арнайы 

есепке алу 

жөніндегі 

комитеті 

мен оның 

аумақтық 

органдары 

архивтеріні

ң шегінде 

архивтік 

анықтамала

рды 

және/немес

е архивтік 

құжаттарды

ң 

көшірмелер

ін беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

БП 

БП ҚСАЕК, 

БП ҚСАЕК 

аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде/ "бір 

өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасы 

Бас 

прокуратурасы

ның Құқықтық 

статистика 

және арнайы 

есепке алу 

жөніндегі 

комитеті және 

оның аумақтық 

органдарымен 

көрсетілетін 

мемлекеттік 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Бас 

Прокурорының 

2020 жылғы 18 

мамырдағы № 

64 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20674 болып 

тіркелді 

591

. 

01902

002 

Тауарларды 

ақпаратты 

криптограф

иялық 

қорғау 

құралдарын

а және 

жедел-

іздестіру іс-

шараларын 

жүргізуге 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҰҚК ҰҚК 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ақпараттық 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз 

ету және 

жедел-

іздестіру іс-

шараларын 

жүргізуге 

арналған 

арнайы 

техникалық 



арналған 

арнайы 

техникалық 

құралдарға 

жатқызу 

тұрғысынан 

техникалық 

зерттеу 

жүргізу 

құралдар 

саласында 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитетінің 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитеті 

Төрағасының 

2020 жылғы 6 

мамырдағы № 

34/қе бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20609 болып 

тіркелді 

592

. 

01902

003 

Шифрлау 

(криптогра

фиялық) 

құралдарын 

қамтитын 

тауарларды

ң 

(өнімдердің

) 

сипаттамас

ы туралы 

нотификац

ияларды 

тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҰҚК ҰҚК 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ақпараттық 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз 

ету және 

жедел-

іздестіру іс-

шараларын 

жүргізуге 

арналған 

арнайы 

техникалық 

құралдар 

саласында 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитетінің 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 



Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитеті 

Төрағасының 

2020 жылғы 6 

мамырдағы № 

34/қе бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20609 болып 

тіркелді 

593

. 

01902

004 

Шетелдікте

р мен 

азаматтығы 

жоқ 

адамдарды

ң Қазақстан 

Республика

сына келу 

және 

Қазақстан 

Республика

сынан кету 

құқығына 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағында 

визаны 

беру, 

қалпына 

келтіру 

және ұзарту 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

Аумақтық 

полиция 

органдары 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Шетелдіктер 

мен 

азаматтығы 

жоқ 

адамдардың 

Қазақстан 

Республикасын

а келуіне 

шақыруларын 

ресімдеу, 

шақыруларын 

келісу, 

Қазақстан 

Республикасын

ың визаларын 

беру, күшін 

жою, қалпына 

келтіру, 

сондай-ақ 

олардың 

қолданылу 

мерзімдерін 

ұзарту және 

қысқарту 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Сыртқы істер 

министрінің 

м.а. 2016 

жылғы 24 

қарашадағы № 

11-1-2/555 

және 



Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2016 жылғы 28 

қарашадағы № 

1100 бірлескен 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде а № 

14531 болып 

тіркелді. 

594

. 

01902

005 

Нотариуста

рдың 

өтініштерін 

қабылдау, 

мөрлерін 

тіркеу және 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

әділет 

департаментте

рі 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың әділет 

департамен

ттері 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

 "Нотариаттық 

қызмет 

мәселелері 

бойынша 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтің 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 28 

мамырдағы № 

62 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20775 болып 

тіркелді 

595

. 

01902

006 

Өндіріп 

алушының 

өтініші 

бойынша 

атқарушыл

ық 

құжаттың 

негізінде 

атқарушыл

ық іс 

жүргізуді 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Әділетминінің 

аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, аумақтық 

әділет 

органдары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

 

"Атқарушылық 

іс жүргізу 

мәселелері 

бойынша 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 



қозғау Республикасы 

Әділет 

министрінің 

2020 жылғы 29 

мамырдағы № 

69 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20836 болып 

тіркелді 

596

. 

01902

007 

Аумақтық 

суларда 

(теңізде), 

ішкі 

суларда 

және 

континентті

к қайраңда 

кәсіпшілік 

қызметті 

жүргізу 

үшін 

қазақстанд

ық 

кемелердің 

Қазақстан 

Республика

сының 

Мемлекетті

к 

шекарасын 

бірнеше рет 

кесіп өтуіне 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҰҚК 

ҰҚК Шекара 

қызметінің 

әскери 

бөлімдері 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитеті 

Шекара 

қызметінің 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитеті 

Төрағасының 

2020 жылғы 20 

сәуірдегі № 

26/қе бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20461 болып 

тіркелді 

597

. 

01902

008 

Шекаралық 

белдеуге 

кіруге және 

онда болуға 

рұқсаттама

лар беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҰҚК 

ҰҚК Шекара 

қызметінің 

әскери 

бөлімдері 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитеті 

Шекара 

қызметінің 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 



бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитеті 

Төрағасының 

2020 жылғы 20 

сәуірдегі № 

26/қе бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20461 болып 

тіркелді 

598

. 

01902

009 

Қазақстанд

ық шағын 

көлемді 

өздігінен 

жүзетін 

және 

өздігінен 

жүзбейтін 

(суүсті 

және 

суасты) 

кемелердің 

(құралдард

ың) және 

мұз үстімен 

жылжитын 

құралдарды

ң Қазақстан 

Республика

сының 

аумақтық 

суларына 

(теңізіне) 

және ішкі 

суларына 

шығуына 

рұқсаттама

лар беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҰҚК 

ҰҚК Шекара 

қызметінің 

әскери 

бөлімдері 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитеті 

Шекара 

қызметінің 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитеті 

Төрағасының 

2020 жылғы 20 

сәуірдегі № 

26/қе бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20461 болып 

тіркелді 

599

. 

01902

010 

Қазақстан 

Республика

сы 

Жоғарғы 

Сотының 

жанындағы 

Жеке 

тұлғал

ар 

ЖССҚ

ҚД 

Қазақстан 

Республикасы 

Жоғарғы 

Сотының 

жанындағы 

Сот төрелігі 

Қазақстан 

Республика

сы 

Жоғарғы 

Сотының 

жанындағы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасы 

Жоғарғы 

Сотының 

жанындағы 

Сот төрелігі 



Сот 

төрелігі 

академиясы

на оқуға 

қабылдау 

академиясы Сот 

төрелігі 

академиясы

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

академиясына 

оқуға 

қабылдау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Жоғарғы 

Сотының 

Төрағасының 

2020 жылғы 26 

наурыздағы № 

12 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20197 болып 

тіркелді. 

020. Бәсекелестікті қорғау 

02001. Бәсекелестікті қорғау саласындағы өзге де мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

600

. 

02001

001 

Экономика

лық 

шоғырлану

ға келісім 

беру 

туралы 

қолдаухатт

арды қарау 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

БҚДА БҚДА 

БҚДА, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Экономикалы

қ шоғырлануға 

келісім беру 

туралы" 

өтінішхаттард

ы қарау" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы. 

 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2020 жылғы 21 

сәуірдегі № 29 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20455 болып 

тіркелген. 

021. Дін 



02101. Дін саласындағы өзге де мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

601

. 

02101

001 

Дінтану 

сараптамас

ын жүргізу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АҚДМ 
АҚДМ Дін 

істері комитеті 

АҚДМ Дін 

істері 

комитеті, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Дінтану 

сараптамасын 

жүргізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

2014 жылғы 30 

желтоқсандағы 

№ 162 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10184 тіркелді. 

602

. 

02101

002 

Діни 

әдебиетті 

және діни 

мазмұндағы 

өзге де 

ақпараттық 

материалда

рды, діни 

мақсаттағы 

заттарды 

тарату үшін 

арнайы 

тұрақты үй-

жайлардың 

орналасаты

н жерін 

бекіту 

туралы 

шешім беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АҚДМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Діни қызмет 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ақпарат және 

қоғамдық даму 

министрінің 

2020 жылғы 31 

наурыздағы № 

97 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20256 болып 

тіркелді 

603

. 

02101

003 

Діни іс-

шараларды 

өткізуге 

арналған 

үй-

жайларды 

Заңды 

тұлғал

ар 

АҚДМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

облыстард

ың, Нұр-

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Діни қызмет 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 



ғибадат 

үйлерінен 

(ғимараттар

ынан) тыс 

жерлерде 

орналастыр

уға келісу 

туралы 

шешім беру 

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ақпарат және 

қоғамдық даму 

министрінің 

2020 жылғы 31 

наурыздағы № 

97 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20256 болып 

тіркелді 

022. Жер қатынастары, геодезия және картография 

02201. Жер қатынастары 

604

. 

02201

001 

Мемлекетті

к жер 

кадастрына

н 

мәліметтер 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 
Мемлекеттік 

корпорация 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жер 

қатынастары 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

жөніндегі 

қағидаларды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2020 жылғы 1 

қазандағы № 

301 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21366 болып 

тіркелді 

605

. 

02201

002 

Жер 

учаскесінің 

кадастрлық 

(бағалау) 

құнын 

айқындау 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 
Мемлекеттік 

корпорация 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жер 

қатынастары 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

жөніндегі 



қағидаларды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2020 жылғы 1 

қазандағы № 

301 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21366 болып 

тіркелді 

606

. 

02201

004 

Жер 

учаскелерін 

қалыптасты

ру жөнінде 

жерге 

орналастыр

у 

жобаларын 

бекіту 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

республикалы

қ маңызы бар 

қалаларының, 

астананың, 

аудандардың, 

облыстық 

маңызы бар 

қалаларының 

жер 

қатынастары 

жөніндегі 

уәкілетті 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жер 

қатынастары 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

жөніндегі 

қағидаларды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2020 жылғы 1 

қазандағы № 

301 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21366 болып 

тіркелген. 

607

. 

02201

005 

Жер 

учаскесінің 

нысаналы 

мақсатын 

өзгертуге 

шешім беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

Мемлекетті

к 

корпорация

, аудандық 

маңызы бар 

қаланың, 

кенттің, 

ауылдың, 

ауылдық 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Жер 

қатынастары 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

жөніндегі 

қағидаларды 

бекіту туралы" 



қалалардың 

ЖАО, 

аудандық 

маңызы бар 

қаланың, 

кенттің, 

ауылдың, 

ауылдық 

округтің әкімі 

округтің 

әкімі, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2020 жылғы 1 

қазандағы № 

301 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21366 болып 

тіркелген. 

608

. 

02201

006 

Іздестіру 

жұмыстары

н жүргізу 

үшін жер 

учаскелерін 

пайдалануғ

а рұқсат 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жер 

қатынастары 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

жөніндегі 

қағидаларды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2020 жылғы 1 

қазандағы № 

301 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21366 болып 

тіркелді 

609

. 

02201

007 

Жер 

учаскесіне 

актілерді 

дайындау 

және беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 
Мемлекеттік 

корпорация 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Жер 

қатынастары 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

жөніндегі 

қағидаларды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 



Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2020 жылғы 1 

қазандағы № 

301 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21366 болып 

тіркелді 

610

. 

02201

008 

Жер 

учаскесінің 

сапалы 

жағдайы 

туралы 

мәліметтер 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 
Мемлекеттік 

корпорация 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жер 

қатынастары 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

жөніндегі 

қағидаларды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2020 жылғы 1 

қазандағы № 

301 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21366 болып 

тіркелді 

611

. 

02201

009 

Ауыл 

шаруашыл

ығы 

алқаптарын 

бір түрден 

екінші 

түрге 

ауыстыруға 

түпкiлiктi 

шешiм беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Жер 

қатынастары 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

жөніндегі 

қағидаларды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 



министрінің 

2020 жылғы 1 

қазандағы № 

301 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21366 болып 

тіркелген. 

612

. 

02201

010 

Елді 

мекендер 

шегінде 

объектілер 

салу үшін 

жер 

учаскелерін 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

аудандық 

маңызы бар 

қаланың, 

кенттің, 

ауылдың, 

ауылдық 

округтің 

әкімдері 

Мемлекетті

к 

корпорация

, кенттің, 

ауылдың, 

ауылдық 

округтің 

әкімі, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Жер 

қатынастары 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

жөніндегі 

қағидаларды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2020 жылғы 1 

қазандағы № 

301 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21366 болып 

тіркелген. 

613

. 

02201

011 

Сауда-

саттықты 

(конкурстар

ды, 

аукциондар

ды) өткізуді 

талап 

етпейтін 

мемлекет 

меншігінде

гі жер 

учаскелерін

е 

құқықтард

ы алу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың, 

аудандық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

кенттердің, 

ауылдардың, 

Мемлекетті

к 

корпорация

, кенттің, 

ауылдың, 

ауылдық 

округтің 

әкімі, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы" 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Жер 

қатынастары 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

жөніндегі 

қағидаларды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2020 жылғы 1 



ауылдық 

округтердің 

әкімдері 

қазандағы № 

301 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21366 болып 

тіркелген. 

614

. 

02201

012 

Мемлекетті

к жер 

кадастрыны

ң 

автоматтан

дырылған 

ақпараттық 

жүйесінің 

графикалық 

дерегімен 

жобаланып 

отырған 

жер 

учаскесін 

келісу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 
Мемлекеттік 

корпорация 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Жер 

қатынастары 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

жөніндегі 

қағидаларды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2020 жылғы 1 

қазандағы № 

301 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21366 болып 

тіркелді 

615

. 

02201

013 

Жер 

учаскелерін

ің 

бөлінетінді

гі мен 

бөлінбейтін

дігін 

айқындау 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

"Жер 

қатынастары 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

жөніндегі 

қағидаларды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2020 жылғы 1 

қазандағы № 

301 бұйрығы. 



Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21366 болып 

тіркелді 

616

. 

02201

014 

Бүлінген 

жерлерді 

қалпына 

келтіру 

жобасын 

келісу және 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жер 

қатынастары 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

жөніндегі 

қағидаларды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2020 жылғы 1 

қазандағы № 

301 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21366 болып 

тіркелді 

617

. 

02201

015 

Жер 

учаскесін 

жекеменші

кке ақысын 

бірден 

төлеп не 

бөліп 

төлеуге 

сату 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың, 

аудандық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

кенттердің, 

ауылдардың, 

ауылдық 

округтердің 

әкімдері 

Облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың

, аудандық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

кенттердің, 

ауылдарды

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Жер 

қатынастары 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

жөніндегі 

қағидаларды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2020 жылғы 1 

қазандағы № 

301 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 



ң, ауылдық 

округтердің 

әкімдері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21366 болып 

тіркелді 

618

. 

02201

016 

Жер 

учаскесін 

алу үшін 

кезекке қою 

Жеке 

тұлғал

ар 

АШМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың, 

аудандық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

кенттердің, 

ауылдардың, 

ауылдық 

округтердің 

әкімдері 

Облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың

, аудандық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, 

кенттердің, 

ауылдарды

ң, ауылдық 

округтердің 

әкімдері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 

 

"Жер 

қатынастары 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

жөніндегі 

қағидаларды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2020 жылғы 1 

қазандағы № 

301 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

21366 болып 

тіркелді 

02202. Геодезия және картография 

619

. 

02202

001 

Аэротүсіріл

ім 

жұмыстары

н жүргізуді 

тіркеу, 

есепке алу 

және оларға 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЦДИА

ӨМ 

ЦДИАӨМ 

Геодезия және 

картография 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Аэротүсірілім 

жұмыстарын 

жүргізуді 

тіркеу, есепке 

алу және 

оларға рұқсат 

беру" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту және 

геодезия және 

картография 

саласындағы 



кейбір 

бұйрықтардың 

және кейбір 

бұйрықтардың 

құрылымдық 

элементтерінің 

күші жойылды 

деп тану 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Цифрлық 

даму, 

инновациялар 

және 

аэроғарыш 

өнеркәсібі 

министрінің 

2020 жылғы 9 

сәуірдегі № 

131/НҚ 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20366 болып 

тіркелді. 

620

. 

02202

002 

Геодезиялы

қ 

пункттерді 

бұзуға 

немесе 

қайта 

салуға 

(ауыстыруғ

а) рұқсат 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЦДИА

ӨМ 

ЦДИАӨМ 

Геодезия және 

картография 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Геодезиялық 

пункттерді 

қорғау, бұзу 

немесе қайта 

салу (орнын 

ауыстыру) 

туралы 

қағидаларды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Премьер-

Министрінің 

орынбасары – 

Қазақстан 

Республикасы 

Ауыл 

шаруашылығы 

министрінің 

2016 жылғы 20 

шілдедегі № 

319 бұйрығы. 



Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде а № 

14172 болып 

тіркелді. 

621

. 

02202

003 

Геодезиялы

қ және 

картографи

ялық 

қызмет 

субъектілер

іне 

жоспарлан

ып отырған 

жұмыс 

учаскелерін

де 

жергілікті 

жерлердің 

геодезиялы

қ және 

картографи

ялық 

жағынан 

зерделенген

дігі туралы 

тиісті 

мәліметтер 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЦДИА

ӨМ 

ЦДИАӨМ 

Геодезия және 

картография 

комитеті 

ЦДИАӨМ 

Геодезия 

және 

картографи

я комитеті, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

картографиялы

қ-геодезиялық 

қорының 

құжаттарын 

қалыптастыру, 

жинау, сақтау, 

пайдалану 

және беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2014 жылғы 23 

желтоқсандағы 

№ 164 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде 23 

қаңтарда № 

10137 тіркелді. 

023. Мәдениет, ақпарат және байланыс 

02301. Байланысты ұйымдастыру және ұсыну саласында рұқсат құжаттарын беру (лицензиялауды, тіркеуді, 

сертификаттауды қоса алғанда) 

622

. 

02301

001 

Қазақстан 

Республика

сының 

радиожиілі

лік спектрін 

пайдалануғ

а рұқсат 

беру, жою 

және қайта 

ресімдеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЦДИА

ӨМ 

ЦДҚАӨМ 

Телекоммуник

ациялар 

комитеті/"МР

Қ"РМК/ӨБИ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Байланыс 

саласындағы 

қызметтерді 

көрсетуге 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметінің 

қағидаларын 

бекіту туралы 



және 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрі және 

Қазақстан 

Республикасы 

Ақпарат және 

коммуникация

лар 

министрінің 

кейбір күші 

жойылған 

бұйрықтарыны

ң құрылымдық 

элементтерінің 

күші жойылды 

деп тану 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Цифрлық 

даму, 

инновациялар 

және 

аэроғарыш 

өнеркәсібі 

министрінің 

2020 жылғы 20 

сәуірдегі № 

151/НҚ 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20442 болып 

тіркелді 

623

. 

02301

002 

Байланыс 

саласындағ

ы 

қызметтерд

і көрсетуге 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЦДИА

ӨМ 

ЦДИАӨМ 

Телекоммуник

ациялар 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Байланыс 

саласындағы 

қызметтерді 

көрсетуге 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметінің 

қағидаларын 

бекіту туралы 

және 



Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрі және 

Қазақстан 

Республикасы 

Ақпарат және 

коммуникация

лар 

министрінің 

кейбір күші 

жойылған 

бұйрықтарыны

ң құрылымдық 

элементтерінің 

күші жойылды 

деп тану 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Цифрлық 

даму, 

инновациялар 

және 

аэроғарыш 

өнеркәсібі 

министрінің 

2020 жылғы 20 

сәуірдегі № 

151/НҚ 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20442 болып 

тіркелді 

624

. 

02301

003 

Нөмірлеу 

ресурсын 

бөлу және 

нөмірлерді 

беру, 

сондай-ақ 

оларды 

алып қою 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЦДИА

ӨМ 

ЦДИАӨМ 

Телекоммуник

ациялар 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Нөмірлеу 

ресурсын бөлу 

және 

нөмірлерді 

беру, сондай-

ақ оларды 

алып қою 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 



және даму 

министрінің 

2015 жылғы 29 

қаңтардағы № 

67 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10445 тіркелді. 

02302. Ақпарат 

625

. 

02302

001 

Куәландыр

у 

орталықтар

ын 

аккредитте

у 

Заңды 

тұлғал

ар 

ЦДИА

ӨМ 

ЦДИАӨМ 

Ақпараттық 

қауіпсіздік 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Куәландыруш

ы 

орталықтарды 

аккредиттеуді 

жүргізу 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Цифрлық 

даму, 

инновациялар 

және 

аэроғарыш 

өнеркәсібі 

министрінің 

2020 жылғы 1 

маусымдағы № 

224/НҚ 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20815 болып 

тіркелді 

626

. 

02302

002 

Архивтік 

анықтамала

р, архивтік 

құжаттарды

ң 

көшірмелер

ін немесе 

архивтік 

үзінділер 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

МСМ 

Қазақстан 

Республикасы

ның Ұлттық 

архиві" РММ, 

орталық 

мемлекеттік 

архивтер, 

облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

Мемлекетті

к 

корпорация

, Қазақстан 

Республика

сының 

Ұлттық 

архиві" 

РММ, 

орталық 

мемлекетті

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Архив ісі 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 



қалаларының, 

қалалардың, 

аудандардың 

мемлекеттік 

архивтері 

к архивтер, 

облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

қалалардың

, 

аудандарды

ң 

мемлекетті

к архивтері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

министрінің 

2020 жылғы 29 

мамырдағы № 

159 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20790 болып 

тіркелді 

627

. 

02302

003 

Ақпараттық 

қауіпсіздік 

талаптарын

а 

сәйкестікті 

сынау 

нәтижелері 

бойынша 

акт беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЦДИА

ӨМ 

ЦДИАӨМ 

Ақпараттық 

қауіпсіздік 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Электрондық 

үкіметтің" 

ақпараттандыр

у объектілеріне 

және 

ақпараттық-

коммуникация

лық 

инфрақұрылым

ның аса 

маңызды 

объектілеріне 

жатқызылған 

ақпараттық 

жүйелерге 

олардың 

ақпараттық 

қауіпсіздік 

талаптарына 

сәйкестігіне 

сынақтар 

жүргізу 

әдістемесі мен 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Цифрлық 

даму, қорғаныс 

және 

аэроғарыш 

өнеркәсібі 



министрінің 

2019 жылғы 3 

маусымдағы № 

111/НҚ 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

18795 болып 

тіркелді. 

628

. 

02302

004 

Қазақстан 

Республика

сының 

Ұлттық 

куәландыру 

орталығын

ың тіркеу 

куәлігін 

беру және 

қайтарып 

алу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЦДИА

ӨМ 

"Ұлттық 

ақпараттық 

технологиялар

" АҚ 

Мемлекетті

к 

корпорация

, "Ұлттық 

ақпараттық 

технология

лар" АҚ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың негізгі 

куәландырушы 

орталығының, 

мемлекеттік 

органдардың 

куәландырушы 

орталығының 

және 

Қазақстан 

Республикасын

ың ұлттық 

куәландырушы 

орталығының 

тіркеу 

куәліктерін 

беру, сақтау, 

кері қайтарып 

алу және 

электрондық 

цифрлық 

қолтаңбаның 

ашық кілтінің 

тиесілілігі мен 

жарамдылығы

н растау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 26 

маусымдағы № 

727 бұйрығы. 

Нормативтік 



құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12181 болып 

тіркелді. 

02303. Мәдениет 

629

. 

02303

001 

Теле-, 

радиоарнал

арды тарату 

жөніндегі 

қызметпен 

айналысу 

үшін 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АҚДМ 

АҚДМ 

Ақпарат 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ақпарат 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ақпарат және 

қоғамдық даму 

министрінің 

2020 жылғы 2 

сәуірдегі № 

101 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20296 болып 

тіркелді 

630

. 

02303

002 

Отандық 

теле-, 

радиоарнан

ы есепке 

қою, қайта 

есепке қою, 

куәліктің 

телнұсқасы

н беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АҚДМ 

АҚДМ 

Ақпарат 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ақпарат 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ақпарат және 

қоғамдық даму 

министрінің 

2020 жылғы 2 

сәуірдегі № 

101 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 



тізілімінде № 

20296 болып 

тіркелді 

631

. 

02303

003 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағында 

таратылаты

н шетелдік 

теле-, 

радиоарнан

ы есепке 

қою, қайта 

есепке қою, 

куәліктің 

телнұсқасы

н беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АҚДМ 

АҚДМ 

Ақпарат 

комитеті 

АҚДМ 

Ақпарат 

комитеті, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Ақпарат 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ақпарат және 

қоғамдық даму 

министрінің 

2020 жылғы 2 

сәуірдегі № 

101 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20296 болып 

тіркелді 

632

. 

02303

004 

Фильмге 

прокаттау 

куәлігін 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

МСМ   МСМ  

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Фильмге 

прокаттау 

куәлігін беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

2019 жылғы 3 

мамырдағы № 

125 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

18639 болып 

тіркелді. 

633

. 

02303

005 

Мәдени 

құндылықт

арды 

уақытша 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

МСМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Мәдени 

құндылықтард

ы уақытша 

әкету 



әкету 

құқығына 

куәлік беру 

ар қалаларының 

ЖАО 

порталы құқығына 

куәлік беру" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсетудің 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

2015 жылғы 22 

қаңтардағы № 

19 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10320 тіркелді. 

634

. 

02303

006 

Ұлттық 

архив 

қорының 

мемлекетті

к 

меншіктегі 

құжаттарын 

Қазақстан 

Республика

сынан 

тысқары 

жерлерге 

уақытша 

әкетуге 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

МСМ МСМ 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Архив ісі 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

2020 жылғы 29 

мамырдағы № 

159 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20790 болып 

тіркелді 

635

. 

02303

007 

Көркемөне

рпаздар 

ұжымдарын

а 

"Халықтық

" немесе 

"Үлгілі" 

Жеке 

тұлғал

ар 

МСМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

Облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Көркемөнерпа

здар 

ұжымдарына 

"Халықтық" 

немесе 

"Үлгілі" 

атағын беру 



атағын 

беруге 

өтінімдерді 

қабылдау 

ың ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

ақпарат 

министрлігі 

2007 жылғы 28 

наурыздағы № 

93 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

4632 болып 

тіркелген. 

636

. 

02303

008 

Мемориалд

ық 

тақталарды 

орнатуға 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

МСМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

Облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Мемориалдық 

тақталарды 

орнатуға 

рұқсат беру" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы 

Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

2020 жылғы 26 

мамырдағы № 

149 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20738 болып 

тіркелді 

024. Төтенше жағдайлар 

02401. Төтенше жағдайлар саласындағы өзге де мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

637

. 

02401

001 

Қауіпті 

өндірістік 

объектілерд

е 

қолданылат

ын 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ТЖМ 

ТЖМ 

Өнеркәсіптік 

қауіпсіздік 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Қауіпті 

өндірістік 

объектілерде 

қолданылатын 

технологиялар

ды,техникалық 



технология

ларды, 

қауіпті 

техникалық 

құрылғылар

ды 

қолдануға 

рұқсат беру 

құрылғыларды, 

материалдарды

, қауіпті 

техникалық 

құрылғыларды 

қолдануға 

рұқсат беру" 

мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 16 

сәуірдегі № 

208 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20435 болып 

тіркелді 

638

. 

02401

002 

Қауіпті 

өндіріс 

объектісіні

ң 

өнеркәсіпті

к 

қауіпсіздік 

декларация

ларын 

тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ТЖМ 

ТЖМ 

Өнеркәсіптік 

қауіпсіздік 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Қауіпті 

өндіріс 

объектісінің 

өнеркәсіптік 

қауіпсіздік 

декларациялар

ын тіркеу" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 



2020 жылғы 6 

сәуірдегі № 

187 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20338 болып 

тіркелген. 

639

. 

02401

003 

Заңды 

тұлғаларды 

өнеркәсіпті

к 

қауіпсіздік 

саласындағ

ы 

жұмыстард

ы жүргізу 

құқығына 

аттестаттау 

Заңды 

тұлғал

ар 

ТЖМ 

ТЖМ 

Өнеркәсіптік 

қауіпсіздік 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Заңды 

тұлғаларды 

өнеркәсіптік 

қауіпсіздік 

саласындағы 

жұмыстарды 

жүргізу 

құқығына 

аттестаттау" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2020 жылғы 6 

сәуірдегі № 

186 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20340 болып 

тіркелген. 

639

-1. 

02401

003-1 

Өнеркәсіпті

к 

қауіпсіздік 

саласындағ

ы кәсіби 

авариялық-

Заңды 

тұлғал

ар 

ТЖМ 

ТЖМ 

Өнеркәсіптік 

қауіпсіздік 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылға) 

 

 

 

 



құтқару 

қызметтері

н 

аттестаттау 

640

. 

02401

004 

Жарылыс 

жұмыстары

н жүргізуге 

рұқсат беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ТЖМ 

ТЖМ 

Өнеркәсіптік 

қауіпсіздік 

комитетінің 

аумақтық 

департаментте

рі 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жарылғыш 

және 

пиротехникалы

қ (азаматтықты 

қоспағанда) 

заттар мен 

оларды 

қолданылып 

жасалған 

бұйымдар 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы 

және 

"Жарылыс 

жұмыстарын 

жүргізуге 

рұқсат беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2014 жылғы 30 

желтоқсандағы 

№ 350 

бұйрығына 

өзгерістер 

енгізу туралы" 

 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 27 

сәуірдегі № 

234 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 



мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20561 болып 

тіркелген. 

641

. 

02401

005 

Жарылғыш 

заттар мен 

олардың 

негізінде 

жасалған 

бұйымдард

ы ұдайы 

қолдануға 

рұқсат беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ТЖМ 

ТЖМ 

Өнеркәсіптік 

қауіпсіздік 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жарылғыш 

және 

пиротехникалы

қ (азаматтықты 

қоспағанда) 

заттар мен 

оларды 

қолданылып 

жасалған 

бұйымдар 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы 

және 

"Жарылыс 

жұмыстарын 

жүргізуге 

рұқсат беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2014 жылғы 30 

желтоқсандағы 

№ 350 

бұйрығына 

өзгерістер 

енгізу туралы" 

 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2020 жылғы 27 

сәуірдегі № 

234 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 



актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20561 болып 

тіркелген. 

 

642

.  

02401

006 

Қауіпті 

өндірістік 

объектілерд

і салуға, 

кеңейтуге, 

реконструк

циялауға, 

жаңғыртуға

, 

консерваци

ялауға және 

жоюға 

арналған 

жобалау 

құжаттамас

ын келісу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ТЖМ 

ТЖМ 

өнеркәсіптік 

қауіпсіздік 

комитеті, 

ТЖМ 

өнеркәсіптік 

қауіпсіздік 

комитетінің 

аумақтық 

департаментте

рі, 

аудандардың, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың, 

Нұр-сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

жергілікті 

атқарушы 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Қауіпті 

өндірістік 

объектілерді 

салуға, 

кеңейтуге, 

реконструкция

лауға, 

жаңғыртуға, 

консервацияла

уға және 

жоюға 

арналған 

жобалау 

құжаттамасын 

келісу" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2020 жылғы 8 

сәуірдегі № 

189 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20371 болып 

тіркелді 

643

. 

02401

007 

Мемлекетті

к емес 

өртке қарсы 

қызметтерд

і 

ұйымдардағ

Заңды 

тұлғал

ар 

ТЖМ 

ТЖМ Өртке 

қарсы қызмет 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Мемлекеттік 

емес өртке 

қарсы 

қызметтерді 

аттестаттау 

қағидаларын 



ы, елді 

мекендерде

гі және 

объектілерд

егі 

өрттердің 

алдын алу 

және 

сөндіру, 

өрт 

қауіпсіздігі

н 

қамтамасыз 

ету және 

авариялық-

құтқару 

жұмыстары

н жүргізу 

жөніндегі 

жұмыстард

ы жүргізу 

құқығына 

аттестаттау 

бекіту туралы" 

 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2018 жылғы 13 

шілдедегі № 

514 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

17281 болып 

тіркелген. 

644

. 

02401

008 

Өрт 

қауіпсіздігі 

саласындағ

ы аудит 

бойынша 

сараптама 

ұйымдарын 

аккредитте

у 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ТЖМ 

ТЖМ Өртке 

қарсы қызмет 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Өрт 

қауіпсіздігі 

саласындағы 

аудит 

жөніндегі 

қызметті 

жүзеге асыруға 

сараптама 

ұйымдарын 

аккредиттеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2015 жылғы 13 

ақпандағы № 

112 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10488 болып 

тіркелген. 



025. Дене шынықтыру және спорт 

02501. Дене шынықтыру және спорт саласындағы өзге де мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

645

. 

02501

001 

Республика

лық және 

өңірлік 

спорт 

федерациял

арын 

аккредитте

у 

Заңды 

тұлғал

ар 

МСМ 

МСМ Спорт 

және дене 

шынықтыру 

істері комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Спорт 

федерациялары

н аккредиттеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

2014 жылғы 27 

қарашадағы № 

121 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10095 тіркелді. 

646

. 

02501

002 

Жергілікті 

спорт 

федерациял

арын 

аккредитте

у 

Заңды 

тұлғал

ар 

МСМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Спорт 

федерациялары

н аккредиттеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

2014 жылғы 27 

қарашадағы № 

121 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10095 тіркелді. 

647

. 

02501

003 

Спортшыла

р мен 

жаттықтыр

ушыларға 

өмір бойы 

ай сайынғы 

материалды

қ 

қамсызданд

Жеке 

тұлғал

ар 

МСМ 

МСМ Спорт 

және дене 

шынықтыру 

істері комитеті 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Спортшылар 

мен 

жаттықтыруш

ыларға өмір 

бойы ай 

сайынғы 

материалдық 

қамсыздандыр

уды төлеу" 



ыруды 

төлеу 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

2020 жылғы 29 

мамырдағы № 

158 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20784 болып 

тіркелді 

648

. 

02501

004 

"Қазақстан 

Республика

сының 

еңбек 

сіңірген 

спорт 

шебері", 

"Қазақстан 

Республика

сының 

халықаралы

қ 

дәрежедегі 

спорт 

шебері", 

"Қазақстан 

Республика

сының 

спорт 

шебері", 

"Қазақстан 

Республика

сының 

еңбек 

сіңірген 

жаттықтыр

ушысы" 

спорттық 

атақтары 

және 

біліктілігі 

жоғары 

Жеке 

тұлғал

ар 

МСМ 

МСМ Спорт 

және дене 

шынықтыру 

істері комитеті 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Спорттық 

атақтар, 

разрядтар және 

біліктілік 

санаттарын 

беру және 

олардан айыру, 

омырауға 

тағатын 

белгілерді беру 

қағидаларын, 

сондай-ақ 

олардың 

сипаттамасын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Спорт және 

дене 

шынықтыру 

істері агенттігі 

төрағасының 

2014 жылғы 29 

шілдедегі № 

300 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

9675 тіркелді. 



деңгейдегі 

жоғары 

санатты 

жаттықтыр

ушы, 

біліктілігі 

жоғары 

деңгейдегі 

жоғары 

санатты 

жаттықтыр

ушы-

оқытушы, 

біліктілігі 

орта 

деңгейдегі 

жоғары 

санатты 

жаттықтыр

ушы, 

біліктілігі 

орта 

деңгейдегі 

жоғары 

санатты 

жаттықтыр

ушы-

оқытушы, 

біліктілігі 

жоғары 

деңгейдегі 

жоғары 

санатты 

әдіскер, 

біліктілігі 

орта 

деңгейдегі 

жоғары 

санатты 

әдіскер, 

біліктілігі 

жоғары 

деңгейдегі 

жоғары 

санатты 

нұсқаушы-

спортшы, 

жоғары 

санатты 

ұлттық 

спорт 

төрешісі, 



ұлттық 

спорт 

төрешісі 

біліктілік 

санаттарын 

беру 

649

. 

02501

005 

Қазақстан 

Республика

сының 

спорт 

шеберлігіне 

кандидат, 

1-разрядты 

спортшы 

cпорттық 

разрядтар 

және 

біліктілігі 

жоғары 

деңгейдегі 

бірінші 

санатты 

жаттықтыр

ушы, 

біліктілігі 

жоғары 

деңгейдегі 

бірінші 

санатты 

жаттықтыр

ушы-

оқытушы, 

біліктілігі 

орта 

деңгейдегі 

бірінші 

санатты 

жаттықтыр

ушы, 

біліктілігі 

орта 

деңгейдегі 

бірінші 

санатты 

жаттықтыр

ушы-

оқытушы, 

біліктілігі 

жоғары 

деңгейдегі 

бірінші 

санатты 

Жеке 

тұлғал

ар 

МСМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Спорттық 

атақтар, 

разрядтар және 

біліктілік 

санаттарын 

беру және 

олардан айыру, 

омырауға 

тағатын 

белгілерді беру 

қағидаларын, 

сондай-ақ 

олардың 

сипаттамасын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Спорт және 

дене 

шынықтыру 

істері агенттігі 

төрағасының 

2014 жылғы 29 

шілдедегі № 

300 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

9675 тіркелді. 



әдіскер, 

біліктілігі 

орта 

деңгейдегі 

бірінші 

санатты 

әдіскер, 

біліктілігі 

жоғары 

деңгейдегі 

бірінші 

санатты 

нұсқаушы-

спортшы, 

бірінші 

санатты 

спорт 

төрешісі 

біліктілік 

санаттарын 

беру 

650

. 

02501

006 

2-разрядты 

спортшы, 

3-разрядты 

спортшы, 

1-

жасөспірім

дік 

разрядты 

спортшы, 

2-

жасөспірім

дік 

разрядты 

спортшы, 

3-

жасөспірім

дік 

разрядты 

спортшы 

спорттық 

разрядтары

н және 

біліктілігі 

жоғары 

деңгейдегі 

екінші 

санатты 

жаттықтыр

ушы, 

біліктілігі 

жоғары 

Жеке 

тұлғал

ар 

МСМ 

Аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларындағ

ы аудандардың 

әкімдері 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Спорттық 

атақтар, 

разрядтар және 

біліктілік 

санаттарын 

беру және 

олардан айыру, 

омырауға 

тағатын 

белгілерді беру 

қағидаларын, 

сондай-ақ 

олардың 

сипаттамасын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Спорт және 

дене 

шынықтыру 

істері агенттігі 

төрағасының 

2014 жылғы 29 

шілдедегі № 

300 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 



деңгейдегі 

екінші 

санатты 

жаттықтыр

ушы-

оқытушы, 

біліктілігі 

орта 

деңгейдегі 

екінші 

санатты 

жаттықтыр

ушы, 

біліктілігі 

орта 

деңгейдегі 

екінші 

санатты 

жаттықтыр

ушы-

оқытушы, 

біліктілігі 

жоғары 

деңгейдегі 

екінші 

санатты 

әдіскер, 

біліктілігі 

орта 

деңгейдегі 

екінші 

санатты 

әдіскер, 

біліктілігі 

жоғары 

деңгейдегі 

екінші 

санатты 

нұсқаушы-

спортшы, 

спорт 

төрешісі 

біліктілік 

санаттарын 

беру 

9675 тіркелді. 

651

. 

02501

007 

Спорт 

мектептерін

е және 

спорт 

мектептерін

ің 

бөлімшелер

Заңды 

тұлғал

ар 

МСМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Спорт 

мектептеріне 

және спорт 

мектептерінің 

бөлімшелеріне 

"мамандандыр

ылған" деген 



іне 

"маманданд

ырылған" 

деген 

мәртебе 

беру 

веб-

порталы 

мәртебе беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 9 

маусымдағы № 

209 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11642 тіркелді. 

652

. 

02501

008 

Спорт 

түрлері 

бойынша 

Қазақстан 

Республика

сы құрама 

командалар

ының 

(спорт 

түрлері 

бойынша 

ұлттық 

құрама 

командалар

дың) 

мүшелеріне 

олардың 

халықаралы

қ спорттық 

жарыстарда 

жарақаттар 

алуы және 

мертігуі 

кезінде 

өтемақы 

төлемдерін 

төлеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

МСМ 

МСМ Спорт 

және дене 

шынықтыру 

істері комитеті 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Спорт түрлері 

бойынша 

Қазақстан 

Республикасы 

құрама 

командаларын

ың (спорт 

түрлері 

бойынша 

ұлттық құрама 

командаларды

ң) мүшелеріне 

олардың 

халықаралық 

спорттық 

жарыстарда 

жарақаттар 

алуы және 

мертігуі 

кезінде 

өтемақы 

төлемдерін 

төлеу" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Спорт және 

дене 

шынықтыру 



істері агенттігі 

Төрағасының 

2014 жылғы 28 

шілдеде № 292 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

9672 тіркелді. 

653

. 

02501

009 

Олимпиада

лық, 

Паралимпи

адалық 

және 

Сурдлимпи

адалық 

ойындарды

ң 

чемпиондар

ы мен 

жүлдегерле

ріне 

тұрғынжай 

беру және 

оны 

пайдалану 

Жеке 

тұлғал

ар 

МСМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

"Олимпиадалы

қ, 

Паралимпиада

лық және 

Сурдлимпиада

лық 

ойындардың 

чемпиондары 

мен 

жүлдегерлерін

е тұрғынжай 

беру және оны 

пайдалану 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

2020 жылғы 20 

сәуірдегі № 97 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20438 болып 

тіркелді 

654

. 

02501

010 

Спорт 

түрлерін, 

спорт 

салаларын 

тану 

Заңды 

тұлғал

ар 

МСМ 

МСМ Спорт 

және дене 

шынықтыру 

істері комитеті 

МСМ 

Спорт және 

дене 

шынықтыр

у істері 

комитеті, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Спорт 

түрлерін, спорт 

салаларын 

тану және 

спорт 

түрлерінің 

тізілімін 

қалыптастыру 

қағидаларын 



веб-

порталы 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

м.а. 2014 

жылғы 28 

қазандағы № 

55 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

9912 тіркелді. 

655

. 

02501

011 

Дене 

шынықтыр

у және 

спорт 

саласында 

кадрларды 

даярлауға, 

қайта 

даярлауға 

және 

біліктілігін 

арттыруға 

құжаттарды 

қабылдау 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

МСМ 

Кадрларды 

даярлау, қайта 

даярлау және 

біліктілігін 

арттыру 

бойынша 

қызметті 

жүзеге 

асыратын 

ұйымдар 

Кадрларды 

даярлау, 

қайта 

даярлау 

және 

біліктілігін 

арттыру 

бойынша 

қызметті 

жүзеге 

асыратын 

ұйымдар, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Дене 

шынықтыру 

және спорт 

саласындағы 

кадрларды 

даярлау, қайта 

даярлау мен 

олардың 

біліктілігін 

арттыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

2017 жылғы 29 

маусымдағы № 

194 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

15344 болып 

тіркелді. 

026. Сәулет-қала құрылысы қызметі 

02601. Сәулет-қала құрылысы саласында рұқсат құжаттарын беру (лицензиялауды, тіркеуді, сертификаттауды 

қоса алғанда) 

656

. 

02601

001 

Жобалау 

қызметіне 

лицензия 

Жеке 

және 

заңды 

ИИДМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

 

 

"Сәулет, қала 

салу және 

құрылыс 



беру тұлғал

ар 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

веб-

порталы 

рылған) қызметінде 

лицензия беру 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы 

және 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

кейбір 

бұйрықтарына 

өзгерістер мен 

толықтырулар 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 1 

сәуірдегі № 

175 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20267 болып 

тіркелді 

657

. 

02601

002 

Іздестіру 

қызметіне 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Сәулет, қала 

салу және 

құрылыс 

қызметінде 

лицензия беру 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы 

және 

Қазақстан 

Республикасы 



Ұлттық 

экономика 

министрінің 

кейбір 

бұйрықтарына 

өзгерістер мен 

толықтырулар 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 1 

сәуірдегі № 

175 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20267 болып 

тіркелді 

658

. 

02601

003 

Құрылыс-

монтаждау 

жұмыстары

на лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Сәулет, қала 

салу және 

құрылыс 

қызметінде 

лицензия беру 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы 

және 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

кейбір 

бұйрықтарына 

өзгерістер мен 

толықтырулар 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 



және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 1 

сәуірдегі № 

175 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20267 болып 

тіркелді 

659

. 

02601

004 

Ғибадат 

үйлерін 

(ғимараттар

ын) салу 

және 

олардың 

орналасаты

н жерін 

айқындау 

туралы 

шешім беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АҚДМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың ЖАО, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Діни қызмет 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ақпарат және 

қоғамдық даму 

министрінің 

2020 жылғы 31 

наурыздағы № 

97 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20256 болып 

тіркелді 

660

. 

02601

005 

Үйлерді 

(ғимараттар

ды) ғибадат 

үйлері 

(ғимараттар

ы) етіп 

қайта 

бейіндеу 

(функциона

лдық 

мақсатын 

өзгерту) 

туралы 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

АҚДМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың ЖАО, 

"электронд

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Діни қызмет 

саласындағы 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ақпарат және 

қоғамдық даму 

министрінің 

2020 жылғы 31 



шешім беру ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

наурыздағы № 

97 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20256 болып 

тіркелді 

661

. 

02601

006 

Объектілер

ді кейіннен 

кәдеге 

жарату 

(құрылыста

рды бұзу) 

жөніндегі 

жұмыстар 

кешенін 

жүргізуге 

рұқсат беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

ауданның, 

облыстық 

маңызы бар 

қаланың ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы" 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Объектілерді 

кейіннен 

кәдеге жарату 

(құрылыстард

ы бұзу) 

жөніндегі 

жұмыстар 

кешенін 

жүргізуге 

рұқсат беру" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту және 

"Объектілерді 

кейіннен 

кәдеге жарату 

(құрылыстард

ы бұзу) 

жөніндегі 

жұмыстар 

кешенін 

жүргізуге 

рұқсат беру" 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

стандартын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

2019 жылғы 28 

маусымдағы № 

452 

бұйрығының 

күшін жою 

туралы" 



 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

міндетін 

атқарушының 

2020 жылғы 30 

наурыздағы № 

167 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20232 болып 

тіркелген. 

02602. Сәулет-қала құрылысы қызметі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін өзге де қызметтер 

662

. 

02602

001 

Қазақстан 

Республика

сының 

аумағында 

жылжымай

тын мүлік 

объектілері

нің 

мекенжайы

н айқындау 

бойынша 

анықтама 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың аумағында 

жылжымайтын 

мүлік 

объектілерінің 

мекенжайын 

айқындау 

бойынша 

анықтама 

беру" 

мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

жөніндегі 

қағидаларды 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 30 

наурыздағы № 

168 бұйрығы. 

Нормативтік 



құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20291 болып 

тіркелді. 

663

. 

02602

002 

Құрылыс 

және 

реконструк

ция (қайта 

жоспарлау, 

қайта 

жабдықтау) 

жобаларын 

әзірлеу 

кезінде 

бастапқы 

материалда

рды ұсыну 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Құрылыс 

саласындағы 

құрылыс 

салуды 

ұйымдастыру 

және рұқсат 

беру 

рәсімдерінен 

өту 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2015 жылғы 30 

қарашадағы № 

750 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12684 болып 

тіркелді. 

664

. 

02602

003 

Сәулет, 

қала 

құрылысы 

және 

құрылыс 

қызметі 

салаларынд

а 

сарапшылы

қ 

жұмыстард

ы және 

инжинирин

гтік 

көрсетілеті

н 

қызметтерд

і жүзеге 

Жеке 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Сәулет, қала 

құрылысы 

және құрылыс 

қызметі 

саласындағы 

сараптама 

жұмыстарын 

және 

инжинирингтік 

көрсетілетін 

қызметтерді 

жүзеге 

асыратын 

сарапшыларды 

аттестаттау 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 



асыратын 

сарапшыла

рды 

аттестаттау 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2014 жылғы 27 

қарашадағы № 

114 бұйрығы. 

тіркелді. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10058 болып 

тіркелген. 

665

. 

02602

004 

Объектілер 

құрылысын

ың 

жобаларын

а 

ведомствод

ан тыс 

кешенді 

сараптама 

жүргізуге 

үміткер 

заңды 

тұлғаларды 

аккредитте

у 

Заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Құрылыс және 

тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылық 

істері комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Сараптама 

ұйымдарын 

аккредиттеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2015 жылғы 27 

ақпандағы № 

151 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

10640 тіркелді. 

666

. 

02602

005 

Эскизді 

(эскиздік 

жобаны) 

келісуден 

өткізу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Құрылыс 

саласындағы 

құрылыс 

салуды 

ұйымдастыру 

және рұқсат 

беру 

рәсімдерінен 

өту 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 



2015 жылғы 30 

қарашадағы № 

750 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12684 болып 

тіркелді. 

667

. 

02602

006 

Жобалау 

және 

құрылыс 

салу 

процесіне 

қатысушы 

инженер-

техник 

жұмыскерл

ерді 

аттестаттау 

жөніндегі 

мемлекетті

к емес 

аттестаттау 

орталықтар

ын 

аккредитте

у 

Заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Құрылыс және 

тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылық 

істері комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жобалау және 

құрылыс салу 

процесіне 

қатысушы 

инженер-

техник 

жұмыскерлерді 

аттестаттау 

бойынша 

мемлекеттік 

емес 

аттестаттау 

орталықтарын 

аккредиттеу 

жөніндегі 

қағидаларды 

және рұқсат 

беру 

талаптарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2015 жылғы 26 

қарашадағы № 

735 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12752 болып 

тіркелген. 

668

. 

02602

007 

Бірінші 

және екінші 

жауапкерші

лік 

деңгейіндег

Заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

ИИДМ 

Құрылыс және 

тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылық 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Бірінші және 

екінші 

жауапкершілік 

деңгейіндегі 

техникалық 



і объектілер 

бойынша 

техникалық 

қадағалауд

ы және 

техникалық 

зерттеп-

қарауды 

жүзеге 

асыратын 

заңды 

тұлғаларды 

аккредитте

у 

істері комитеті және 

технологиялық 

күрделі 

объектілердегі 

ғимараттар 

мен 

құрылыстарды

ң сенімділігін 

және 

орнықтылығын 

техникалық 

зерттеп-қарау 

бойынша 

техникалық 

қадағалау және 

сараптама 

жұмыстары 

жөніндегі 

инжинирингтік 

қызметтер 

көрсетуді 

жүзеге 

асыратын 

ұйымдарды 

аккредиттеу 

жөніндегі 

қағидаларды 

және рұқсат 

беру 

талаптарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2015 жылғы 23 

қарашадағы № 

709 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12535 болып 

тіркелген. 

669

. 

02602

008 

Сәулет, 

қала 

құрылысы 

және 

құрылыс 

Заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Сәулет, қала 

құрылысы 

және құрылыс 

саласындағы 

жобаларды 



саласындағ

ы 

жобаларды 

басқару 

жөніндегі 

ұйымдарды 

аккредитте

у 

ЖАО басқару 

жөніндегі 

ұйымдарды 

аккредиттеу 

жөніндегі 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2015 жылғы 26 

қарашадағы № 

733 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

12702 болып 

тіркелген. 

670

. 

02602

009 

Үлескерлер

дің 

ақшасын 

тартуға 

рұқсат беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Үлескерлерді

ң ақшасын 

тартуға рұқсат 

беру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2016 жылғы 29 

шілдедегі № 

352 бұйрығына 

өзгерістер 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 2 

сәуірдегі № 

178 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 



актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20358 болып 

тіркелді 

671

. 

02602

010 

Тұрғын үй 

құрылысын

а үлестік 

қатысу 

туралы 

шарттың 

есептік 

жазбасы 

туралы 

үзінді беру 

Заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Жергілікті 

атқарушы 

органдардың 

тұрғын үй 

құрылысына 

үлестік қатысу 

туралы 

шарттарды, 

сондай-ақ олар 

бойынша талап 

ету 

құқықтарын 

басқаға беру 

туралы 

шарттарды 

есепке алуды 

жүргізу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2016 жылғы 30 

қыркүйектегі 

№ 434 

бұйрығына 

өзгерістер 

енгізу туралы 

Қазақстан 

Республикасы 

Индустрия 

және 

инфрақұрылым

дық даму 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 4 

мамырдағы № 

264 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 



тізілімінде № 

20583 болып 

тіркелді 

672

. 

02602

011 

Тұрғын үй 

құрылысы 

мақсаттары 

үшін жеке 

кәсіпкерлік 

субьектілер

іне екінші 

деңгейдегі 

банктер 

беретін 

кредиттер 

бойынша 

сыйақы 

мөлшерлем

елерін 

субсидияла

у 

Заңды 

тұлғал

ар 

ИИДМ 
"Даму" КДҚ" 

АҚ 

"Даму" 

КДҚ" АҚ, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Тұрғын үй 

құрылысы 

мақсаттары 

үшін жеке 

кәсіпкерлік 

субъектілеріне 

екінші 

деңгейдегі 

банктер 

беретін 

кредиттер 

бойынша 

сыйақы 

мөлшерлемері

н субсидиялау 

қағидаларын 

бекіту туралы 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің" 

2017 жылғы 31 

қаңтардағы № 

35 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

14765 болып 

тіркелген. 

027. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

02701. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

673

. 

02701

001 

Тұрғын үй 

көмегін 

тағайындау 

Жеке 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

Тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылық 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

стандарттарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 



министрінің 

2015 жылғы 9 

сәуірдегі № 

319 бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2015 жылғы 9 

сәуірдегі № 

319 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11015 тіркелді. 

674

. 

02701

002 

Мемлекетті

к тұрғын үй 

қорынан 

тұрғын 

үйге немесе 

жеке 

тұрғын үй 

қорынан 

жергілікті 

атқарушы 

орган 

жалдаған 

тұрғын 

үйге 

мұқтаж 

азаматтард

ы есепке 

алу және 

кезекке 

қою, 

сондай-ақ 

жергілікті 

атқарушы 

органдарды

ң тұрғын үй 

беру 

туралы 

шешім 

қабылдауы 

Жеке 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылық 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

стандарттарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2015 жылғы 9 

сәуірдегі № 

319 бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2015 жылғы 9 

сәуірдегі № 

319 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11015 тіркелді. 

675 02701 Мемлекеттi Жеке ИИДМ Облыстардың, Мемлекетті Тегін Электронды  "Тұрғын үй-



. 003 к тұрғын үй 

қорынан 

берілетін 

тұрғын 

үйлерді 

жекешелен

дiру 

тұлғал

ар 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың, 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

(толық 

автоматтанды

рылған)/ қағаз 

түрінде 

 коммуналдық 

шаруашылық 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

стандарттарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2015 жылғы 9 

сәуірдегі № 

319 бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2015 жылғы 9 

сәуірдегі № 

319 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11015 болып 

тіркелген. 

676

. 

02701

005 

Тұрғын үй 

сертификат

тарын беру 

Жеке 

тұлғал

ар 

ИИДМ 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының, 

аудандардың 

және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

облыстард

ың, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларын

ың, 

аудандарды

ң және 

облыстық 

маңызы бар 

қалалардың 

ЖАО 

Тегін Қағаз түрінде 
 

 

"Тұрғын үй-

коммуналдық 

шаруашылық 

саласындағы 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызметтер 

стандарттарын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2015 жылғы 9 

сәуірдегі № 

319 бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 



экономика 

министрінің 

2015 жылғы 9 

сәуірдегі № 

319 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11015 тіркелді. 

028. Сыртқы саясат және сыртқы істер 

02801. Сыртқы саясат және сыртқы істер саласындағы өзге де мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

677

. 

02801

001 

Құжаттард

ы 

заңдастыру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

СІМ 

СІМ, 

Қазақстан 

Республикасы

ның шетелдегі 

мекемелері 

СІМ, 

Қазақстан 

Республика

сының 

шетелдегі 

мекемелері 

Ақыл

ы/тегі

н 

Қағаз түрінде 
 

 

"Құжаттарды 

заңдастыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Сыртқы істер 

министрінің 

м.а. 2017 

жылғы 6 

желтоқсандағы 

№ 11-1-2/576 

бұйрығы. 

Қазақстан 

Республикасын

ың Әділет 

министрлігінде 

2017 жылғы 25 

желтоқсанда № 

16116 болып 

тіркелді 

678

. 

02801

002 

Кеме 

шетелде 

сатып 

алынған 

жағдайда 

Қазақстан 

Республика

сының 

Мемлекетті

к Туын 

көтеріп 

жүзу 

құқығына 

уақытша 

куәлік беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

СІМ 

Қазақстан 

Республикасы

ның шетелдегі 

мекемелері 

Қазақстан 

Республика

сының 

шетелдегі 

мекемелері, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Кемелерді 

және оларға 

құқықтарды 

мемлекеттік 

тіркеу 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

м.а. 2015 

жылғы 24 

ақпандағы № 



165 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11125 тіркелді 

029. Табиғи монополияларды реттеу 

02901. Табиғи монополияларды реттеу саласындағы өзге де мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

679

. 

02901

001 

Энергиямен 

жабдықтау 

мақсатында 

электр 

энергиясын 

сатып алу 

қызметіне 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҰЭМ 

ҰЭМ Табиғи 

монополиялар

ды реттеу 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Энергиямен 

жабдықтау 

мақсатында 

электр 

энергиясын 

сатып алу 

жөніндегі 

қызметке 

лицензия беру 

"мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2020 жылғы 5 

маусымдағы № 

47 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20843 болып 

тіркелді. 

680

. 

02901

002 

Егер мәміле 

жасалатын 

мүліктің 

ағымдағы 

жылдың 

басындағы 

бухгалтерлі

к баланста 

ескерілген 

баланстық 

құны 

ағымдағы 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҰЭМ 

ҰЭМ Табиғи 

монополиялар

ды реттеу 

комитеті, ҰЭМ 

Табиғи 

монополиялар

ды реттеу 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Табиғи 

монополиялар 

субъектілеріні

ң қызметін 

жүзеге асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 



жылдың 

басындағы 

бухгалтерлі

к балансқа 

сәйкес 

оның 

активтеріні

ң 

баланстық 

құнының 

0,05 

пайызынан 

асатын 

болса, 

табиғи 

монополия 

субъектісіні

ңмүлкіне 

қатысты 

өзге 

мәмілелер 

жасасуға 

келісім 

беру, 

аэронавига

ция және 

әуежайлар 

және 

байланыс 

саласында 

көрсетілеті

н 

қызметтерд

і 

қоспағанда 

2019 жылғы 13 

тамыздағы № 

73 бұйрығына 

өзгерістер мен 

толықтырулар 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2020 жылғы 11 

шілдедегі № 53 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20970 болып 

тіркелді 

681

. 

02901

003 

Табиғи 

монополия

лар 

субъектілер

ін қайта 

ұйымдасты

руға және 

таратуға 

келісім 

беру, 

аэронавига

ция және 

әуежайлар 

және 

байланыс 

саласында 

көрсетілеті

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ҰЭМ 

ҰЭМ Табиғи 

монополиялар

ды реттеу 

комитеті, ҰЭМ 

Табиғи 

монополиялар

ды реттеу 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Табиғи 

монополиялар 

субъектілеріні

ң қызметін 

жүзеге асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2019 жылғы 13 

тамыздағы № 

73 бұйрығына 

өзгерістер мен 

толықтырулар 



н 

қызметтерд

і 

қоспағанда 

енгізу туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2020 жылғы 11 

шілдедегі № 53 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20970 болып 

тіркелді 

682

. 

02901

004 

Мемлекетті

к тіркелімге 

табиғи 

монополия

лар 

субъектілер

іненгізу 

және одан 

шығару, 

аэронавига

ция және 

әуежайлар 

және 

байланыс 

саласында 

көрсетілеті

н 

қызметтерд

і 

қоспағанда 

Заңды 

және 

жеке 

тұлғал

ар 

ҰЭМ 

ҰЭМ Табиғи 

монополиялар

ды реттеу 

комитеті, ҰЭМ 

Табиғи 

монополиялар

ды реттеу 

комитетінің 

аумақтық 

органдары 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Табиғи 

монополиялар 

субъектілеріні

ң қызметін 

жүзеге асыру 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2019 жылғы 13 

тамыздағы № 

73 бұйрығына 

өзгерістер мен 

толықтырулар 

енгізу 

туралыҚазақст

ан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2020 жылғы 11 

шілдедегі № 53 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20970 болып 

тіркелді 



030. Мемлекеттік қызмет 

03001. Мемлекеттік қызмет саласындағы басқа мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

683

. 

03001

002 

Мемлекетті

к 

қызметшіле

рді, бос 

мемлекетті

к әкімшілік 

лауазымға 

орналасуға 

үміткерлер

ді және 

құқық 

қорғау 

қызметіне 

алғаш рет 

кіретін 

азаматтард

ы тестілеу 

Жеке 

тұлғал

ар 

МҚІА 

"Мемлекеттік 

қызметшілерді

ң персоналын 

басқару 

ұлттық 

орталығы" АҚ 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Мемлекеттік 

әкімшілік 

лауазымға 

орналасудың 

кейбір 

мәселелері 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Мемлекеттік 

қызмет істері 

және сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы іс-

қимыл 

агенттігі 

Төрағасының 

2017 жылғы 21 

ақпандағы № 

40 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

14939 болып 

тіркелді. 

"Мемлекеттік 

әкімшілік 

лауазымға 

орналасудың 

кейбір 

мәселелері 

туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Мемлекеттік 

қызмет істері 

және сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы іс-

қимыл 

агенттігі 

Төрағасының 

2017 жылғы 21 

ақпандағы № 

40 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 



актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде 

14939 болып 

тіркелді. 

031. Басқа 

03101. Ғарыш кеңістігін пайдалану 

684

. 

03101

001 

Ғарыш 

кеңістігін 

пайдалану 

саласындағ

ы қызметті 

жүзеге 

асыруға 

лицензия 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЦДИА

ӨМ 

ЦДИАӨМ 

Аэроғарыш 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ғарыш 

кеңістігін 

пайдалану 

саласындағы 

қызметті 

жүзеге асыруға 

лицензия беру" 

мемлекеттік 

көрсетілетін 

қызмет 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасын

ың Цифрлық 

даму, 

инновациялар 

және 

аэроғарыш 

өнеркәсібі 

министрінің 

2020 жылғы 14 

сәуірдегі № 

140/НҚ 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20424 болып 

тіркелді 

685

. 

03101

002 

Ғарыш 

объектілері

н және 

оларға 

құқықтард

ы 

мемлекетті

к тіркеу 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЦДИА

ӨМ 

ЦДИАӨМ 

Аэроғарыш 

комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ғарыш 

объектілерін 

және оларға 

құқықтарды 

мемлекеттік 

тіркеу 

қағидаларын 

және ғарыш 

объектілері 

тіркелімінің 



нысанын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Инвестициялар 

және даму 

министрінің 

2015 жылғы 24 

сәуірдегі № 

484 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

11382 тіркелді 

03102. Апостиль қою 

686

. 

03102

001 

Қазақстан 

Республика

сының 

мемлекетті

к 

архивтеріне

н шығатын 

және 

шетелге 

жіберілетін 

архивтік 

анықтамала

рға, 

архивтік 

құжаттарды

ң 

көшірмелер

іне немесе 

архивтік 

үзінділерге 

апостиль 

қою 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

МСМ   МСМ  

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Архив ісі 

саласында 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Мәдениет және 

спорт 

министрінің 

2020 жылғы 29 

мамырдағы № 

159 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20790 болып 

тіркелді 

687

. 

03102

002 

Қазақстан 

Республика

сының 

әділет 

органдарын

ан және 

өзге 

мемлекетті

к 

органдарын

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Әділет

мині 

Облыстардың, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларының 

әділет 

департаментте

рі 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасын

ың әділет 

органдарынан 

және өзге 

мемлекеттік 

органдарынан, 

сондай-ақ 

нотариустарда

н шығатын 



ан, сондай-

ақ 

нотариуста

рдан 

шығатын 

ресми 

құжаттарға 

апостиль 

қою 

ресми 

құжаттарға 

апостиль қою" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидасын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Әділет 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 27 

мамырдағы № 

58 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20740 болып 

тіркелді 

688

. 

03102

003 

Білім беру 

ұйымдарын

ан шығатын 

ресми 

құжаттарды 

апостильде

у 

Жеке 

тұлғал

ар 

БҒМ 

БҒМ Білім 

және ғылым 

саласында 

сапаны 

қамтама 

сыз ету 

комитетінің 

аумақтық 

департаментте

рі 

Мемлекетті

к 

корпорация

, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Білім беру 

ұйымдарынан 

шығатын 

ресми 

құжаттарды 

апостильдеу" 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және 

ғылым 

министрінің 

2020 жылғы 18 

мамырдағы № 

209 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20668 болып 

тіркелді 

689

. 

03102

004 

Қазақстан 

Республика

Жеке 

және 

Қаржы

мині 

Қаржымині 

Мемлекеттік 

Мемлекетті

к 

Ақыл

ы 
Қағаз түрінде  

 "Қазақстан 

Республикасын



сы Қаржы 

министрлігі

нің 

құрылымды

қ 

бөлімшелер

інен және 

(немесе) 

олардың 

аумақтық 

бөлімшелер

інен 

шығатын 

ресми 

құжаттарға 

апостиль 

қою 

заңды 

тұлғал

ар 

кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

корпорация

, 

Қаржымині 

Мемлекетті

к кірістер 

комитетінің 

облыстар, 

Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалалары 

бойынша 

аумақтық 

органдары 

 ың 

мемлекеттік 

кірістер 

органдарының 

мемлекеттік 

қызметтер 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

м.а. 2020 

жылғы 10 

шілдедегі № 

665 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20955 болып 

тіркелді 

690

. 

03102

005 

Қазақстан 

Республика

сы 

Қорғаныс 

министрлігі

нің 

Орталық 

мұрағатына

н шығатын 

мұрағаттық 

анықтамала

рға және 

мұрағаттық 

құжаттарды

ң 

көшірмелер

іне 

апостиль 

қою 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қорған

ысмині 

Қорғаныс 

мині 

Мемлекетті

к 

корпорация 

Ақыл

ы 
Қағаз түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасы 

Қорғаныс 

министрлігінің 

Орталық 

архивінен 

шығатын 

архивтік 

анықтамаларға 

және архивтік 

құжаттардың 

көшірмелеріне 

апостиль қою" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Қорғаныс 

министрінің 

2020 жылғы 19 

маусымдағы № 

281 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 



актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20989 болып 

тіркелді 

691

. 

03102

006 

Прокуратур

а 

органдарын

ан, тергеу 

және 

анықтау 

органдарын

ан шығатын 

ресми 

құжаттарға 

апостиль 

қою 

Жеке 

тұлғал

ар 

БП 

БП ҚСАЕК, 

БП ҚСАЕК 

аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация 

Ақыл

ы 

Қағаз түрінде/ 

"бір өтініш" 

қағидаты 

бойынша 

көрсетілген 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасы 

Бас 

прокуратурасы

ның Құқықтық 

статистика 

және арнайы 

есепке алу 

жөніндегі 

комитеті және 

оның аумақтық 

органдарымен 

көрсетілетін 

мемлекеттік 

қызметтер 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Бас 

Прокурорының 

2020 жылғы 18 

мамырдағы № 

64 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20674 болып 

тіркелді 

692

. 

03102

007 

Сот 

органдарын

ан шығатын 

ресми 

құжаттарға 

апостиль 

қою 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ЖССҚ

ҚД 

ЖС СҚҚД, 

ЖС СҚҚД 

облыстардағы, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларындағ

ы аумақтық 

органдары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, ЖС 

СҚҚД, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Сот 

органдарынан 

шығатын 

ресми 

құжаттарға 

апостиль қою" 

жөніндегі 

мемлекеттік 

қызметті 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту және 

кейбір 

нормативтік 



құқықтық 

актілердің 

күші жойылды 

деп тану 

туралы 

Қазақстан 

Республикасы 

Жоғарғы 

Сотының 

жанындағы 

Соттардың 

қызметін 

қамтамасыз 

ету 

департаменті 

(Қазақстан 

Республикасы 

Жоғарғы Соты 

аппараты) 

басшысының 

2020 жылғы 13 

сәуірдегі № 13 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20393 болып 

тіркелді 

693

. 

03102

008 

Қазақстан 

Республика

сы Ішкі 

істер 

министрлігі 

арнайы 

мемлекетті

к мұрағаты 

мен оның 

аумақтық 

бөлімшелер

інен 

шығатын 

мұрағаттық 

анықтамала

рға және 

мұрағаттық 

құжаттарды

ң 

көшірмелер

іне 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ 

ІІМ, аумақтық 

полиция 

органдары, оқу 

орындары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, ІІМ, 

аумақтық 

полиция 

органдары, 

ІІМ оқу 

орындары, 

"электронд

ық үкімет" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

"Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрлігі 

арнайы 

мемлекеттік 

архиві мен 

оның аумақтық 

бөлімшелеріні

ң шегінде 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 27 

наурыздағы № 



апостиль 

қою 

256 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20270 болып 

тіркелген. 

031003. Статистикалық ақпаратты ұсыну 

694

. 

03103

001 

Ресми 

статистикал

ық 

ақпаратты 

тарату 

графигінде 

көзделмеге

н 

статистикал

ық 

ақпаратты 

беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

СЖРА 

"СЖРА 

Ұлттық 

статистика 

бюросының 

Ақпараттық-

есептеу 

орталығы" 

ШЖҚ РМК 

және оның 

облыстардағы, 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы және 

Шымкент 

қалаларындағ

ы филиалдары 

"СЖРА 

Ұлттық 

статистика 

бюросының 

Ақпараттық

-есептеу 

орталығы" 

ШЖҚ РМК 

және оның 

облыстарда

ғы, Нұр-

Сұлтан, 

Алматы 

және 

Шымкент 

қалаларынд

ағы 

филиалдар

ы, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Ақыл

ы 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Ресми 

статистикалық 

ақпаратты 

тарату 

кестесінде 

көзделмеген 

статистикалық 

ақпаратты 

беру" 

мемлекеттік 

қызметін 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы 

 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

экономика 

министрінің 

2020 жылғы 6 

сәуірдегі № 24 

бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20335 болып 

тіркелген. 

03104. Мемлекеттік кәсіпорындар және мемлекеттік меншік 

695

. 

03104

001 

Мемлекетті

к мүлік 

тізілімінен 

ақпарат 

беру 

(мемлекет 

бақылайты

н 

акционерлі

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

мүлік және 

жекешелендір

у комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

 "Мемлекеттік 

мүлікті есепке 

алу саласында 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 



к қоғамдар 

мен 

жауапкерші

лігі 

шектеулі 

серіктестікт

ердің, 

сондай-ақ 

мемлекетті

к заңды 

тұлғаларды

ң тізбесі; 

мемлекетті

к меншік 

объектілері

н сауда-

саттыққа 

қою 

кестесіне 

енгізілген 

мемлекетті

к мүлік 

туралы 

ақпарат пен 

материалда

р) 

Республикасы 

Премьер-

Министрінің 

Бірінші 

орынбасары - 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2020 жылғы 7 

сәуірдегі № 

362 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20342 болып 

тіркелді 

696

. 

03104

002 

Мемлекетті

к мүлік 

тізілімінен 

мемлекетті

к мүлікті 

жалға 

алушыға 

онымен 

жасалған 

жалдау 

шарты 

бойынша 

шарттың 

талаптары, 

осындай 

шарт 

бойынша 

есептеулер, 

өсімпұл 

мен 

бюджетке 

аударылған 

төлемдер 

бойынша 

мәліметтер

мен бірге 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

Қаржы

мині 

Қаржыминінің 

Мемлекеттік 

мүлік және 

жекешелендір

у комитеті 

"Электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(толық 

автоматтанды

рылған) 

 

 

"Мемлекеттік 

мүлікті есепке 

алу саласында 

мемлекеттік 

қызметтерді 

көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

 

Қазақстан 

Республикасы 

Премьер-

Министрінің 

Бірінші 

орынбасары - 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 

министрінің 

2020 жылғы 7 

сәуірдегі № 

362 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілерді 

мемлекеттік 



ақпарат 

беру 

тіркеу 

тізілімінде № 

20342 болып 

тіркелген. 

03105. Анықтамалар беру 

697

. 

03105

001 

Қазақстан 

Республика

сы Ішкі 

істер 

министрлігі

нің арнайы 

мемлекетті

к мұрағаты 

мен оның 

аумақтық 

бөлімшелер

інің 

шегінде 

мұрағаттық 

анықтамала

рды 

және/немес

е 

мұрағаттық 

құжаттарды

ң 

көшірмелер

ін беру 

Жеке 

және 

заңды 

тұлғал

ар 

ІІМ 

ІІМ, аумақтық 

полиция 

органдары, оқу 

орындары 

Мемлекетті

к 

корпорация

, ІІМ, 

аумақтық 

полиция 

органдары, 

оқу 

орындары, 

"электронд

ық 

үкіметтің" 

веб-

порталы 

Тегін 

Электронды 

(ішінара 

автоматтанды

рылған)/қағаз 

түрінде 

 

 

 "Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрлігі 

арнайы 

мемлекеттік 

архиві мен 

оның аумақтық 

бөлімшелеріні

ң шегінде 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

қағидаларын 

бекіту туралы" 

Қазақстан 

Республикасы 

Ішкі істер 

министрінің 

2020 жылғы 27 

наурыздағы № 

256 бұйрығы. 

Нормативтік 

құқықтық 

актілері 

мемлекеттік 

тіркеу 

тізілімінде № 

20270 болып 

тіркелді 

698

. 

 Алып тасталды - ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 15.04.2021 № 

129/НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

      Ескертпе: 

      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет коды үш секциядан тұрады: 000 00 000. 

      Бірінші позициядағы үш сан мемлекеттік қызмет көрсету саласын білдіреді. 

      Екінші позициядағы екі сан мемлекеттік қызмет көрсетудің кіші саласын 

(өмірлік жағдайды) білдіреді. 

      Үшінші позициядағы үш сан мемлекеттік көрсетілетін қызметтің кіші саласы 

ішіндегі реттік нөмірін білдіреді. 

      Аббревиатуралардың толық жазылуы: 

      БП – Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы 

      АШМ – Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі 

      Әділетмині – Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 



      БҒМ – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

      ДСМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 

      Еңбекмині – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрлігі; 

      АҚДМ – Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму 

министрлігі 

      ЦДИАӨМ – Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар 

және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі 

      ИИДМ – Қазақстан Республикасының Индустрия және нфрақұрылымдық 

даму министрлігі 

      Қаржымині – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 

      Қорғанысмині – Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі 

      МСМ – Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі 

      ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі 

      ЭМ – Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі 

      СІМ – Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі 

      ІІМ – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі 

      ЭГТРМ – Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи 

ресурстар министрлігі 

      СИМ – Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі 

      МҚІА – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 

      ҰБ – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

      БП ҚСАЕК – Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық 

статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті 

      ҰҚК – Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті 

      ЖССҚҚД – Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты жанындағы 

Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының аппараты) 

      БЖЗҚ – Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 

      ЖАО – жергілікті атқарушы органдар 

      Мемлекеттік корпорация – "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорация" коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

      АҚ – акционерлік қоғам 

      РММ – республикалық мемлекеттік мекеме 

      РМК – республикалық мемлекеттік кәсіпорын 

      ШЖҚ РМК – шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 

мемлекеттік кәсіпорын 



      РМҚК – республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын 

      КММ – коммуналдық мемлекеттік мекеме 

      БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары 

      ҚНРДА – Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу мен дамыту 

агенттігі 

      "МРҚ" РМК – Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар 

және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі "Мемлекеттік радиожиілік қызметі" 

шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны; 

      ӨБИ – ЦДИАӨМ Телекоммуникациялар комитетінің "Өңіраралық байланыс 

инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі 

      ТЖМ – Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі 

      БҚДА – Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту 

агенттігі 

      СЖРА – Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және 

реформалар агенттігі 

      "Даму" КДҚ" АҚ – "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ 

      ДББҰ – дербес білім беру ұйымы 

      ҰК – Ұлттық компания 

 

 

 

 

 

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат 

институты» ШЖҚ РМК 


