
1.Қазақстан Республикасының "Діни қызмет және діни 
бірлестіктер туралы" және "Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне діни қызмет және діни 
бірлестіктер мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы" 2011 жылғы 11 қазандағы 
заңдарын іске асыру жөніндегі шаралар туралы 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2011 жылғы 28 желтоқсандағы № 155-ө Өкімі 

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының 
«Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» және «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық 

Қазақстан Республикасының "Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы" және "Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне діни қызмет және 

2."Республика аумағындағы шетелдік діни бірлестіктердің 
қызметін, шетелдік діни орталықтардың Қазақстан 
Республикасындағы діни бірлестіктер басшыларын 
тағайындауын келісу" мемлекеттік қызмет көрсету 
регламентін бекіту туралы 
Күшін жойған 

Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі Төрағасының 2012 жылғы 12 желтоқсандағы № 131 
Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 26 желтоқсанда № 8244 
тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі төрағасының 2014 жылғы 18 
наурыздағы № 11 бұйрығымен 

, 15-1-бабына, Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» 2011 
жылғы 11 қазандағы Заңының 4-бабының 9) тармақшасына, Қазақстан 

"Республика аумағындағы шетелдік діни бірлестіктердің қызметін, 

шетелдік діни орталықтардың Қазақстан Республикасындағы діни бірлестіктер басшыларын 

3.Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы 

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы № 483-ІV Заңы. 

жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі). 2-бап. Қазақстан 
Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы 

Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы 

4."Діни қызмет пен діни бірлестіктер туралы" Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 қыркүйектегі № 992 Қаулысы 

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
«Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 
Қазақстан 

"Діни қызмет пен діни бірлестіктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы 
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5.Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
діни қызмет және діни бірлестіктер мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы № 484-ІV Заңы. 

Республикасының Заңы): 1) мазмұнында 375-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
"375-бап. Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңнаманы бұзу"; 2) 311 

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне діни қызмет және діни бірлестіктер 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

6.Діни қызмет саласындағы мемлекеттік қызметтер 
көрсету қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 жылғы 31 наурыздағы № 
97 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 1 сәуірде № 20256 
болып тіркелді 

бекіту туралы шешім беру" мемлекеттік қызмет көрсету қағидалары; 4) осы бұйрыққа 4-

қосымшаға сәйкес "Діни іс-шараларды өткізуге арналған үй-жайларды 

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы 

7.Діни қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер регламенттерін бекіту туралы 
Күшін жойған 

Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 4 желтоқсандағы № 477 қаулысы. Солтүстік 
Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 15 желтоқсанда № 4434 болып 
тіркелді. Күші жойылды - Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 2020 жылғы 1 сәуірдегі № 77 
қаулысымен 

орналасатын жерін бекіту туралы шешім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті; 3) 
"Діни іс-шараларды өткізуге арналған үй-жайларды ғибадат үйлерінен 

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы 

8.Діни қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы 
Күшін жойған 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі № 147 
бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 26 мамырда № 11183 
тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2020 
жылғы 31 наурыздағы № 97 бұйрығымен 

материалдарды, діни мақсаттағы заттарды тарату үшін арнайы тұрақты үй-жайлардың 
орналасатын жерін бекіту туралы шешім беру" мемлекеттiк көрсетілетін қызмет 

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы 

9.Діни қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы 
Күшін жойған 
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы № 137 қаулысы. Күші жойылды - 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 20 тамыздағы № 654 қаулысымен 

өзгерту) туралы шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты; 5) «Діни әдебиетті 
және діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материалдарды, діни 

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы 

10.Діни қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің регламенттерін бекіту туралы 
Күшін жойған 

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 10 шілдедегі № 83 қаулысы. Қызылорда облысының 
Әділет департаментінде 2015 жылғы 31 шілдеде № 5082 болып тіркелді. Күші жойылды - 
Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 11 сәуірдегі № 1091 қаулысымен.  

келісу туралы шешім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті; 3) "Діни әдебиетті 
және діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материалдарды, діни 

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттерін 
бекіту туралы 

123456789 > »295 беттен 1 бет бетте 10 жазбадан 
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