
«Сот приставтарын нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз етудің 
заттай нормалары туралы» Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  

2011 жылғы 27 маусымдағы № 710 қаулысының күші жойылды деп тану 
туралы» Қазақстан РеспубликасыныңҮкіметі қаулысының жобасына  

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 
 
 

№ Түсіндірме жазбада көрсетілуге 
тиіс мәліметтердің тізбесі  

Әзірлеуші мемлекеттік органның 
ақпараты  

1. Жобаны әзірлеуші мемлекеттік 
орган 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының жанындағы Соттардың 
қызметін қамтамасыз ету департаменті 
(Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының аппараты) 

2. Жобаны қабылдау қажеттiгiнiң 
негiздемесi 

«Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне мемлекеттік 
басқару деңгейлері арасындағы 
өкілеттіктердің аражігін ажырату 
мәселесі бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2014 
жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан 
Республикасының Заңы мен 
«Нормативтiк құқықтық актiлер 
туралы» 1998 жылғы 24 наурыздағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 
21-1-бабының  2-тармағына сәйкес     

3. Жоба қабылданған жағдайда 
болжанатын әлеуметтiк-
экономикалық және/немесе 
құқықтық салдар 

Жобаны қабылдау теріс әлеуметтік-
экономикалық және/немесе құқықтық 
салдарға әкеп соқпайды.  

4.  Жобаны іске асыруға байланысты 
болжанатын қаржылық шығындар 

Қажет етпейді 

5. Жобаны қабылдаудың нақты 
мақсаттары, күтiлетiн 
нәтижелердің мерзiмi және 
болжанатын тиiмдiлiгi 

«Сот приставтарын нысанды киіммен 
(погонсыз) қамтамасыз етудің заттай 
нормалары туралы» Қазақстан 
Республикасы Yкiметiнiң  
2011 жылғы 27 маусымдағы № 710 
қаулысының күші жойылды деп тану 
 

6. Жобада қаралатын мәселелер 
бойынша Президенттiң 
және/немесе Үкiметтiң бұрын 
қабылданған актілері және 

Жоқ 
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олардың iске асырылу нәтижелері 
туралы мәліметтер 

7.  Заңнаманы кейін жобаға  
сәйкес келтіру қажеттігі 

Қажет етпейді 

8. Премьер-Министрдің тапсырмасы 
бойынша басқа ұйымдарда 
қосымша (құқықтық, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы, 
лингвистикалық, экономикалық, 
экологиялық, қаржы және басқа 
да) сараптама жүргізілген 
жағдайда оның нәтижелері 

Жүргізілген жоқ 

9 Өзге де мәліметтер «Сот приставтарын нысанды киіммен 
(погонсыз) қамтамасыз етудің заттай 
нормаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 
жанындағы Соттардың қызметін 
қамтамасыз ету департаменті 
(Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының аппараты) басшысының 2015 
жылғы 12 наурыздағы № 159 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 
жылғы 17 сәуірде № 10746 болып 
тіркелген) 
 

10 Материалдарды (үзінді 
көшірмелерді) Үкімет 
мүшелерінің мобильдік 
құрылғыларына «Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 
мобильдік кеңсесі» ақпараттық 
жүйесі арқылы беруге рұқсат 
етіледі 

Рұқсат етіледі 

11 Қаулы жобасын мемлекеттік 
органның интернет-ресурсында 
(веб-сайтта, интранет-порталда 
немесе басқа ақпараттық жүйеде) 
орналастыру туралы ақпарат 

www.sud.gov.kz интернет-ресурсында 
орналастырылған  

12 Мемлекеттік органның интернет-
ресурсында (веб-сайтында) 
әлеуметтік мәні бар қаулы 

Қажет етпейді 
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жобасына баспасөз мәліметін 
орналастыру туралы ақпарат 
(баспасөз мәліметінің атауы, күні) 

 
 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының жанындағы Соттардың қызметін 
қамтамасыз ету департаментінің  
(Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Соты аппаратының) басшысы                                                              І.Испанов 

 
 
2015 жылғы «___» _________  


	«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы мен «Нормативтiк құқықтық актiлер туралы» 1998 жылғы 24 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының21-1-бабының  2-тармағына сәйкес    

