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ХАБАРЛАМА
Қазақстан Республикасының Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі, Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыретті органы ретінде,
Пайдалы қатты қазбаларды барлау немесе өндіру жөніндегі операциялар жүргізу үшін жер қойнауы учаскелері бойынша аукцион (бұдан əрі – аукцион) өткізетіндігін жариялайды
1. Аукцион мына мекенжай бойынша өткізіледі: 010000, Нұр-Сұлтан
қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 32/1-үй, Қазақстан Республикасының
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі.
Аукционның өткізілу күні, орны жəне уақыты – 2019 жылғы 1 қараша,
Нұр-Сұлтан уақыты бойынша сағат 15.00-де.
Аукционға қатысуға өтінімдер беру мерзімі – 2019 жылғы 2 шілдеден
бастап 2019 жылғы 30 тамызда сағат 16.00-ге (қоса алғанда) дейін мына
мекенжайға табысталады: 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай батыр
көшесі, 32/1-үй, ҚР Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі
(бұдан əрі – құзыретті орган).
2. Аукционның негізгі шарттары:
2.1. Жер қойнауы учаскелерінің аумақтары туралы ақпарат:
Орналасқан жері
Қол қою
Жер
Лицен- бонусының
Географиялық
№ қойнауы
зия
бастапқы
учаскесінің Өңірдің координаттары
түрі
мөлшері
атауы
солтүстік
ендік
–
атауы
(теңге)
шығыс бойлық
1
3
4
5
6
7
73° 28’ 58,15»
51° 43’ 51,02»
73° 30’ 52,72»
Ақмола 51° 44’ 7,61»
1 262500
Сарыадыр
өндіру
облысы 73° 32’ 29,62»
(500- АЕК *)
51° 39’ 59,20»
73° 30’ 37,73»
51° 39’ 39,39»
*АЕК – республикалық бюджет туралы заңда белгiленген жəне конкурс шарттары жарияланған күнге қолданыста болатын айлық есептiк
көрсеткiш
2.2. Аукционға қатысу үшiн жарна мөлшерi туралы ақпарат жəне
оны төлеу үшін банк деректемелерi– аукционға қатысу үшiн жарна
мөлшерi 40 (қырық) АЕК «Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді
қоспағанда, республикалық бюджетке түсетін басқа да салықтық емес
түсімдер» Қазақстан Республикасының 206108 бірыңғай бюджет түсімі
сыныптамасының кодына аударылады. Банк деректемелеріне қатысты
мəселелер бойынша заңды немесе жеке тұлғаның тіркелу орны бойынша
салық органдарына хабарласуы керек.
3. Аукционға қатысу үшін өтінім
3.1. Аукционға қатысуға мүдделі тұлға пайдалы қатты қазбаларды
барлауға (өндіруге) арналған лицензия беру үшін жер қойнауы учаскелері
бойынша аукционға қатысуға арналған өтінішті осы Қағидаларға
қосымшаға сəйкес нысан бойынша (бұдан əрі – өтініш) қазақ жəне орыс
тілдерінде құзыретті органға жібереді.
3.2. Өтінішке көрсетілген мəліметтерді растайтын нотариат куəландырған
көшірмелер немесе салыстыру үшін түпнұсқамен қатар құжаттардың
көшірмесі қоса беріледі. Өтінішке қоса берілетін, өзге тілде дайындалған
құжаттар көшірмелері, қазақ жəне орыс тілдеріндегі аудармасымен қоса
ұсынылады, олардың дұрыстығын нотариус куəландырады.
3.3. Осы Хабарламаның 3.4-тармағына сəйкес өтінішті қарау нəтижелері
бойынша құзыретті орган өтініш иесін аукционға қатысуға жіберу немесе
аукционға қатысуға жіберуден бас тарту туралы хабардар етеді.
3.4. Құзыретті орган:
1) қоса берілген құжаттардың осы Хабарламаның талаптарына сəйкес
келмеуі жəне толық болмаған кезде;
2) «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» ҚР 2017 жылғы
27 желтоқсандағы №125-VI кодекстің (бұдан əрі - Жер қойнауы туралы кодекс) 190-бабының 1-тармағында жəне (немесе) 207-бабының 1-тармағында
көзделген негіздемелердің бірі болған кезде аукционға қатысуға жіберуден
бас тартады.
Жер қойнауы туралы кодекстің 190-бабының 1-тармағының 6)
тармақшасында жəне 207-бабының 1-тармағының 6) тармақшасында
көзделген негіздерді қоспағанда, бас тарту осындай бас тарту үшін
негіз болған себептер көрсетілместен шығарылады, аукционға қатысуға
жіберуден бас тарту уəжді болуға тиіс.

Өтініш иесі аукционға қатысуға жіберуден бас тартуға Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес аукционға қатысуға жіберуден
бас тарту туралы хабарламаны алған күннен бастап он жұмыс күнінен
кешіктірмей шағым жасауы мүмкін.
Аукционға қатысуға жіберуден бас тарту өтініш иесін хабарламада
көрсетілген мерзім ішінде қайтадан өтініш беру құқығынан айырмайды.
3.5. Осы кодекске сəйкес жер қойнауын пайдалануға арналған лицензияны алуға үміттенетін тұлғалар үшін белгіленген талаптарға сай келетін
өтініш иелері аукционға қатысуға жіберілуі мүмкін. Өтініш иесінің мұндай
талаптарға сай келмеуі аукционға қатысуға жіберуден бас тарту үшін негіз
болып табылады.
Назар аударыңыздар! Бұдан əрі көрсетілетін ақпарат белгіленген
тəртіпте конкурсқа қатысуға жіберілген өтінім берушілерге ғана
қатысты!
4. Аукционды өткізу тəртібі
4.1. Аукционды Жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған конкурстарды өткiзу жөнiндегi комиссия өткізеді.
4.2. Аукционға, оған қатысуға жіберілген жəне аукцион қатысушысы
ретінде тіркелген өтініш иелері қатысады.
4.3. Жер қойнауы учаскесін пайдалану құқығына аукционды өткізу
күні конкурстық комиссияның хатшысы қатысушыларды жəне аукционға
қатысатын өкілдерді тіркейді.
4.4. Қатысушы ретінде аукционға тіркеу үшін мынадай құжаттарды
ұсыну қажет:
жеке тұлғалар үшін – өтініш иесінің немесе оның өкілінің жеке басын
куəландыратын құжаты. Өтініш иесінің өкілі қатысқан жағдайда, сондайақ оның өкілдігін растайтын сенімхаты қоса беріледі;
заңды тұлғалар үшін – басшының немесе оның өкілінің жеке басын
куəландыратын құжаты. Өтініш берушінің өкілі қатысқан жағдайда оның
өкілеттігін растайтын, заңды тұлғаның басшысының мөрімен (болған
жағдайда) жəне қолымен расталған сенімхат қоса беріледі.
4.5. Аукцион оны өткізу қағидасын хабарлаудан басталады.
Аукционды өткізу қағидасын бұзған қатысушылар немесе қатысушы
тұлғалар аукционшымен аукцион өткізілетін залдан шығарылады.
Əр лот бойынша саудалар аукционшымен объектілерді іске асыру,
қол қою бонусының бастапқы мөлшері мен бағаларды өзгерту қадамын
хабарландырумен басталады. Аукционшы ол туралы хабарландырумен
сауда процесінде қадамды өзгертуге жол береді. Өзгерту қадамы ағымдағы
бағаның 5-пайыздан 10-ға дейінгі пайыз мөлшерде бекітіледі.
Сауда ағылшын əдісі бойынша өткізіледі.
4.6. Егер үш мəрте хабарлағаннан кейін аукционның басқа қатысушыларынан оны көтеруге ұсыныстар келіп түспесе, аукционның
жеңімпазы қол қою бонусының ең көп мөлшерін ұсынған қатысушы
болып табылады.
4.7. Бір тақтайша көтерілген жағдайда, аукционшы өз тақтайшасын
көтерген аукционға қатысушының тіркеу нөмірін атайды. Бірнеше тақтайша
көтерілген жағдайда, аукционшы өз тақтайшасын бірінші болып көтерген
аукционға қатысушының тіркеу нөмірін атайды.
4.8. Егер қол қою бонусы мөлшерінің алғашқы мəні жарияланғаннан кейін
қатысушылардың ешқайсысы тақтайшаны көтермесе, аукцион өтпеді деп
танылады. Аукцион өтпеді деп танылған жағдайда, өтініш иелері аукционға
қатысудан бас тартқандар болып есептеледі.
4.9. Аукцион қорытындысы бойынша айқындалған, қол қою бонусының
мөлшері лицензиялар шарттарына енгізуге жатады.
Аукционның қорытындыларына оның қатысушылары Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес шағым жасауы мүмкін.
4.10. Аукционның нəтижелері олар шығарылған кезден бастап үш жұмыс
күні ішінде қазақ жəне орыс тілдерінде құзыретті органның ресми интернетресурсында орналастырылуға жəне Қазақстан Республикасының бүкіл
аумағында таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында жариялануға тиіс.
4.11. Аукцион мынадай:
1) аукционға қатысуға өтініштер болмаған;
2) аукционға қатысуға өтініш екеуден аз болған;
3) аукционға қатысуға жіберілген тұлға екеуден аз болған жағдайларда
өткізілмейді.
Егер аукцион осы тармақтың 3) тармақшасында көзделген негіз бойынша өткізілмесе, жер қойнауын пайдалануға арналған лицензия аукционға
қатысуға жіберілген жалғыз тұлғаға беріледі.

5. Аукцион мына жағдайларда:
1) аукционды өткізу күніне аукционға екі қатысушыдан кем тіркелсе;
2) аукцион өткізу күніне бір де бір аукцион қатысушы тіркелмесе өтпеді
деп танылады.
Егер аукцион осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген негіз бойынша
өткізілмеген деп танылса, жер қойнауын пайдалануға арналған лицензия
аукционның тіркелген қатысушысына беріледі.
Пайдалы қатты қазбаларды барлау немесе өндіру жөніндегі операциялар жүргізу үшін жер қойнауы учаскелері бойынша аукционды
өткізу келесі нормативтік-құқықты актілермен реттеледі:
• «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы
27 желтоқсандағы №125-VI кодексі;
• Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2018 жылғы 11 мамырдағы №315 бұйрығымен бекітілген Пайдалы
қатты қазбаларды барлау немесе өндіру жөніндегі операциялар жүргізу
үшін жер қойнауы учаскелері бойынша аукцион жүргізу қағидаларын
бекіту туралы;
• Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2018 жылғы 23 мамырдағы №366 бұйрығымен бекітілген Пайдалы қатты
қазбаларды өндіруге арналған лицензия беру үшін өтініш беру жəне оны
қарау қағидалары.
Анықтама үшін телефондар: (8 7172) 983-414, 983-416.
Қосымша
Нысан
____________________________
____________________________
(мемлекеттік органның атауы)
____________________________
____________________________
____________________________
жеке тұлғалар үшін – өтініш
иесінің тегі, аты, əкесінің аты
(бар болған жағдайда),
жеке сəйкестендiру нөмiрі, байланыс деректері;
заңды тұлғалар үшін – өтініш иесінің атауы,
бизнес-сəйкестендiру нөмiрi, байланыс деректері.
Пайдалы қатты қазбаларды барлауға (өндіруге) арналған лицензия беру үшін жер қойнауы учаскелері бойынша аукционға қатысу
өтініші
20__ жылғы «__»_________
Пайдалы қатты қазбаларды барлау (өндіру) бойынша жер қойнауын
пайдалану құқығын алу үшін аукционға қатысуға рұқсат беруді
сұраймыз
№
1.

2.

3.
4.

Өтініш иесі туралы мəлімет
жеке тұлғалар үшін – өтініш иесінің тегі, аты жəне əкесінің аты
(болған жағдайда), тұрғылықты жері, азаматтығы, өтініш иесінің
жеке басын куəландыратын құжаттар
заңды тұлғалар үшін – өтініш иесінің толық атауы, оның
орналасқан жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу туралы
мəліметтер (сауда тізілімінен үзінді көшірме немесе өтініш иесі
шет мемлекеттің заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылатынын куəландыратын басқа да заңдастырылған құжат), басшылары туралы мəліметтер;
өтініш иесін тікелей немесе жанама түрде бақылайтын заңды жəне
жеке тұлғалар, мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар туралы
мəліметтерді көрсету
жер қойнауы учаскесінің аумағын көрсету (блок (блоктар) көрсету)

Қосымшалардың тізбесі:
_______________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), уəкілетті тұлғаның
лауазымы мен қолы, өкіл өтініш берген жағдайда, өкілеттілікті
куəландыратын құжат қоса беріледі)
мөр орны
(бар болған жағдайда)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, как компетентный орган Правительства Республики Казахстан,
объявляет аукциона по участкам недр для проведения операций по разведке или добыче твердых полезных ископаемых (далее – аукцион)
1. Аукцион проводится по адресу: 010000, г. Нур-Султан, ул. Кабанбай
батыра, дом 32/1, Министерство индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан.
Дата и время проведения аукциона – 1 ноября 2019 года, 15.00 по
времени Нур-Султан.
Срок подачи заявок на участие в аукционе – с 2 июля 2019 года
до 1600 часов 30 августа 2019 года (включительно) по адресу: 010000, г.
Нур-Султан, ул. Кабанбай батыра, дом 32/1, Министерство индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – компетентный
орган).
2. Основные условия аукциона:
2.1. Информацию о территории участка недр:
Местонахождение
Стартовый
Географические
размер
НаименоВид
координаты
№
Наименование
лицен- подписсеверная
вание
ного
участка недр
зии
широта региона
бонуса
восточная
(тенге)
долгота
1
3
4
5
6
7
73° 28’ 58,15»
добыча 1 262 500
51° 43’ 51,02»
(500-МРП*)
73° 30’ 52,72»
Акмолинская 51° 44’ 7,61»
Сарыадырское
область
73° 32’ 29,62»
51° 39’ 59,20»
73° 30’ 37,73»
51° 39’ 39,39»
* МРП – месячный расчетный показатель, установленного законом о
республиканском бюджете и действующего на дату опубликования условий конкурса
2.2. Информация о размере взноса за участие в аукционе и
банковские реквизиты для его оплаты: взнос за право участия в
аукционе в размере 40 (сорок) МРП перечисляется на специфику Единой
бюджетной классификации Республики Казахстан 206108 «Другие
неналоговые поступления в республиканский бюджет, за исключением
поступлений от организаций нефтяного сектора». Относительно
банковских реквизитов следует обращаться в налоговые органы по месту
регистрации юридического или физического лица.
3. Заявка на участие в аукционе
3.1. Лицо, заинтересованное в участии в аукционе, направляет в
компетентный орган заявление на участие в аукционе по участкам недр
для выдачи лицензии на разведку (добычу) твердых полезных ископаемых
(далее – заявление) по форме согласно приложению на казахском и русском
языках.
3.2. К заявлению прилагаются нотариально засвидетельственные копии
либо копии при предоставлении оригиналов для сверки документов,
подтверждающие указанные в заявлении сведения. Копии документов,
составленных на иностранном языке, прилагаемые к заявлению,
представляются с переводом на казахский и русский языки, верность
которого засвидетельствована нотариусом.
3.3. По результатам рассмотрения заявления компетентный орган
уведомляет заявителя о допуске к участию в аукционе или об отказе в
допуске к участию в аукционе согласно пункту 3.4. настоящего Извещения.
Данное уведомление компетентным органом направляется по адресу,
указанному в заявке на участие в аукционе.
3.4. Компетентный орган отказывает в допуске к участию в аукционе:
1) в случае не полноты и не соответствия требованиям настоящих
Извещения прилагаемых документов;
2) в случае если имеется одно из оснований, предусмотренных пунктом
1 статьи 190 и (или) пунктом 1 статьи 207 Кодекса РК от 27 декабря 2017
года №125-VI «О недрах и недропользовании» (далее - Кодекс о недрах).
Отказ в допуске к участию в аукционе должен быть мотивирован,
за исключением оснований предусмотренных подпунктом 6) пункта 1

статьи 190 и подпунктом 6) пункта 1 статьи 207 Кодекса о недрах, где
отказ выносится без указания причин, послуживших основанием для
такого отказа.
Отказ в допуске к участию в аукционе может быть обжалован заявителем
в соответствии с законодательством Республики Казахстан не позднее
десяти рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в допуске
к участию в аукционе.
Отказ в допуске к участию в аукционе не лишает заявителя права на
повторную подачу заявления в течение срока, указанного в извещении.
3.5. К участию в аукционе могут быть допущены заявители,
соответствующие требованиям, установленным для лиц, претендующих
на получение лицензии на недропользование в соответствии с Кодексом о
недрах. Несоответствие заявителя таким требованиям является основанием
для отказа в допуске к участию в аукционе.
Внимание! Информация, указываемая далее, касательно только
к заявителям, допущенных в установленном порядке к участию в
аукционе!
4. Порядок проведения аукциона
4.1. Аукцион проводит Комиссия по проведению конкурсов на
предоставление права недропользования.
4.2. В аукционе участвуют заявители, допущенные к участию в аукционе
и зарегистрированные в качестве участников аукциона.
4.3. В дату проведения аукциона на право пользования участком недр
секретарь конкурсной комиссии регистрирует участников и представителей
участников аукциона.
4.4. Для регистрации в аукционе в качестве участника необходимо
представить следующие документы:
для физических лиц – документ, удостоверяющий личность заявителя
или его представителя. В случае участия представителя заявителятакже
прилагается доверенность, подтверждающая его полномочия;
для юридических лиц – документ, удостоверяющий личность
руководителя или его представителя. В случае участия представителя
заяви теля также прилагается доверенность, подтверждающая его
полномочия, заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя
юридического лица.
4.5. Аукцион начинается с объявления правил его проведения.
Участники или присутствующие лица нарушившие правила проведения
аукциона, удаляются аукционистом из зала проведения аукциона.
Торги по каждому лоту начинаются с объявления аукционистом
объекта реализации стартового размера подписного бонуса и шага
изменения цены. Аукционистом допускается изменение шага в процессе
торгов приобъявлении об этом участникам аукциона. Шаг изменения
устанавливается в размере от 5 до 10 процентов от текущей цены.
Торги проводятся по английскому методу.
4.6. Победителем аукциона становится участник, предложивший
наибольший размер подписного бонуса, после трехкратного объявления и
отсутствия предложенияот других участников аукциона на его повышение.
4.7. В случае поднятия одной таблички аукционист называет
регистрационный номер участника аукциона, поднявшего табличку.
В случае поднятия нескольких табличек аукционист называет регистрационный номер участника аукциона, который первым поднял табличку.
4.8. Если после объявления стартового размера подписного бонуса, никто
из участников не поднял табличку, аукцион признается не состоявшимся.
В случае признания аукциона не состоявшимся, заявители считаются
отказавшимися от участия в аукционе.
4.9. Размер подписного бонуса, определенный по итогам аукциона,
подлежит включению в условия лицензий.
Итоги аукциона могут быть обжалованы его участниками в соответствии
с законодательством Республики Казахстан.
4.10. Результаты аукциона в течение трех рабочих дней со дня
их подведения должны быть размещены на интернет-ресурсе
компетентного органа и опубликованы в периодическом печатном
издании, распространяемом на всей территории Республики Казахстан,
на казахском и русском языках.
4.11. Аукцион не проводится в случаях:
1) отсутствия заявлений на участие в аукционе;
2) предоставления менее двух заявлений на участие в аукционе;
3) допуска к участию в аукционе менее двух лиц.

Если аукцион не проведен по основанию, предусмотренному в
подпункте 3) настоящего пункта, лицензия на недропользование выдается
единственному лицу, допущенному к участию в аукционе.
5. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) на дату проведения аукциона зарегистрировались менее двух
участников аукциона;
2) на дату проведения аукциона не зарегистрировался ни один участник
аукциона.
Если аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному
подпунктом 1) настоящего пункта, лицензия на недропользование выдается
зарегистрированному участнику аукциона.
Проведение аукциона по участкам недр для проведения операций
по разведке или добыче твердых полезных ископаемых:
• Кодекс РК от 27 декабря 2017 года №125-VI «О недрах и недропользовании»;
• Правила проведения аукциона по участкам недр для проведения
операций по разведке или добыче твердых полезных ископаемых,
утвержденные Приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 11 мая 2018 года №315;
• Правила подачи и рассмотрения заявлений на выдачу лицензий на
добычу твердых полезных ископаемых, утвержденные Приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 мая 2018 года №366;
Телефоны для справок: (8 7172) 983-414, 983-416.
Приложение
Форма
____________________________
____________________________
(наименование
государственного органа)
от__________________________
____________________________
____________________________
для физических лиц – фамилия, имя, отчество (приналичии)
заявителя, индивидуальный идентификационный номер,
контактные данные; для юридических лиц –
наименование заявителя, бизнес идентификационный номер,
контактные данные.

Заявление на участие в аукционе по участкам недр для выдачи
лицензии на разведку (добычу) твердых полезных ископаемых
«__»_________20__года
Прошу допустить на участие в аукционе на получение права недропользования по разведке (добыче) твердых полезных ископаемых
№
Сведения о заявителе
для физических лиц – фамилию, имя и отчество (при наичии) за1. явителя, место жительства, гражданство, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность заявителя
для юридических лиц – наименование заявителя, место нахождения, сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица (выписка из торгового реестра или другой легализо2.
ванный документ, удостоверяющий, что заявитель является юридическим лицом по законодательству иностранного государства),
сведения о руководителях.
указать сведения о юридических и физических лицах, государ3. ствах и международных организациях, прямо или косвенно контролирующих заявителя
4. указание на территорию участка недр (указание на блок (блоки)
Перечень приложений:
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и подпись уполномоченного лица; в случае подачи заявления представителем, прикладывается документ, удостоверяющий полномочия)
место печати
(при наличии)

RESMI

2019 жылғы 7 ақпан

№26

Алматы қаласы

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
стандарттарын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 71 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 77, 79-нөмірлерде)
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы №26 қаулысына 32-қосымша
«Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген
жəне сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың түрлеріне немесе Қазақстан
Республикасының заңдарында белгіленген жəне сақтандырудың
жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті
сақтандырудың түрлері бойынша исламдық сақтандыру
қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша
Мəліметтердің электрондық нұсқасы

1

2

3

5

Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №
4232 болып тіркелген, Қазақстан
Республикасы Қаржы нарығын
жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен
қадағалау агенттігі Басқармасының
2006 жылғы 15 сəуірдегі № 102
қаулысымен бекітілген Сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымын
автоматтандыруға қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа, Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 8596 тіркелген,
Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2013 жылғы
28 маусымдағы № 149 қаулысымен
бекітілген Сақтандыру жəне қайта
сақтандыру операцияларының
бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі
нұсқаулыққа жəне Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15084 тіркелген, Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы №
47 қаулысымен бекітілген Бухгалтерлік
есеп жүргізуді автоматтандыру
қағидаларына сəйкес əзірленген жəне
бекітілген ішкі құжаттар
6
7

Бағдарлама-лық қамтамасыз ету лицензиясы-ның нөмірі

Жабдықтың түгендеу нөмірі
4

Бағдарлама-лық қамтамасыз етудің атауы

Жабдықтың атауы

№

Жабдықтың сериялық нөмірі

Уəкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің
талаптарына сəйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық,
оның ішінде бухгалтерлік есеп жəне бухгалтерлік есепті
жүргізуді автоматтандыру мəселелері бойынша
іс-шаралардың орындалғанын куəландыратын құжаттар

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы №26 қаулысына 33-қосымша
«Қайта сақтандыру жөніндегі қызметке немесе исламдық қайта
сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша
Нысан
________________________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің
толық атауы)
________________________________________
________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы,
бизнес сəйкестендіру нөмірі (бар болса),
телефон нөмірі, факс нөмірі)
Өтініш
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(сақтандырудың салалары, нысандары, сыныптары, қызмет түрі
көрсетілсін)
жүзеге асыру құқығына лицензия беруді сұраймын.
Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың əрқайсысы бойынша даналары мен парақтарының саны:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса беріліп отырған
құжаттардың (ақпараттың) дəйектілігін, сондай-ақ өтінішті қарауға
байланысты сұратылатын қосымша ақпараттар мен құжаттарды
көрсетілетін қызметті берушіге уақтылы беруді растайды.
Өтінішті беруге уəкілетті адамның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар
болса), лауазымы
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Көрсетілетін қызметті алушы ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісімін береді.
____________________________
(қолы)
20__ жылғы «____» ______________
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы №26 қаулысына 34-қосымша
«Қайта сақтандыру жөніндегі қызметке немесе исламдық қайта
сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша
Нысан
________________________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің
толық атауы)
________________________________________
________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы,
бизнес сəйкестендіру нөмірі (бар болса),
телефон нөмірі, факс нөмірі)
Өтініш
____________________________________________байланысты
(лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету)
_____________________________________________________
(лицензияның атауы көрсетілсін)
лицензиясын қайта ресімдеуді сұраймын
Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың əрқайсысы бойынша даналары мен парақтарының саны:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса беріліп отырған
құжаттардың (ақпараттың) дəйектілігін, сондай-ақ өтінішті қарауға
байланысты сұратылатын қосымша ақпараттар мен құжаттарды
көрсетілетін қызметті берушіге уақтылы беруді растайды.
Өтінішті беруге уəкілетті адамның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар
болса), лауазымы
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Көрсетілетін қызметті алушы ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісімін береді.
____________________________
(қолы)
20__ жылғы «____» ______________
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы №26 қаулысына 35-қосымша
«Сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша
Нысан
Кімге_______________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің
толық атауы)
кімнен_______________________________
_________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының
толық атауы, бизнес-сəйкестендіру нөмірі
(бар болса), телефон нөмірі, факс нөмірі)

Брокерлік қызмет түрлері аясында лицензия беру туралы
өтініш
________________________________________________________
________________________________________________________
(сақтандыру саласын, нысанын, сыныптарын,
қызмет түрін көрсету)
жүзеге асыру құқығына лицензия беруіңізді сұраймын
Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны жəне əрқайсысы
бойынша парақтар саны:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілетін құжаттардың
(ақпараттың) дəйектілігін, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушіге
өтінішті қарауға байланысты сұратылған қосымша ақпарат пен құжаттардың уақтылы берілуін растайды.
Өтініш беруге уəкілетті тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар
болса), лауазымы
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Көрсетілетін қызметті алушы ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пайдаланылуына келісім
береді.
____________________________
(қолы)
20__ жылғы «____» ______________
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы № 26 қаулысына 36-қосымша
«Сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру
құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 2-қосымша
Нысан
Кімге_______________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің
толық атауы)
кімнен_______________________________
_______________________________
(көрсетілетін қызметті алушының
толық атауы, бизнес-сəйкестендіру
нөмірі (бар болса)
Өтініш
_____________________________________________лицензияны
(лицензияның атауын көрсету)
____________________________________________байланысты
(лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету)
қайта ресімдеуді сұраймын.
Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны жəне əрқайсысы
бойынша парақтар саны:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілетін құжаттардың
(ақпараттың) дəйектілігін, сондай-ақ уəкілетті органға өтінішті қарауға
байланысты сұратылған қосымша ақпарат пен құжаттардың уақтылы
берілуін растайды.
Өтініш беруге уəкілетті тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар
болса), лауазымы
__________________________________________________________
Көрсетілетін қызметті алушы ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пайдаланылуына келісім
береді.
____________________________
(қолы)
20__ жылғы «____» ______________
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы № 26 қаулысына 37-қосымша
«Бағалы қағаздар нарығында Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген қызметті жүзеге асыруға
лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша
Нысан
Кімге_______________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің
толық атауы)
кімнен_______________________________
(көрсетілетін қызметті алушының
толық атауы жəне БСН)
Өтініш
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(бағалы қағаздар нарығындағы қызмет түрлерін көрсету)
жүзеге асыру құқығына лицензия беруді сұраймын.
Тұтынушы туралы мəлімет:
1. Атауы, орналасқан жері
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі)
_____________________________________________________
(телефон, факс нөмірі)
2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куəліктің нөмірі мен күні, БСН:___________________
_________________________________________________________
3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің
атауы жəне орналасқан жері, банктік сəйкестендіру коды ___________
__________________________________________________________
4. Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың əрқайсысы бойынша
даналар мен парақтар саны:________________________________
_________________________________________________________
Көрсетілетін қызметті алушы мен оның құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпараттың) дəйектілігіне толық жауап береді
__________________________________________________________
(өтініш беруге уəкілетті тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты
(ол бар болса)
Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мəліметтердің пайдаланылуына келісім беремін.
_______________________
(күні жəне қолы)
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы №26 қаулысына 38-қосымша

5. Көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) өзге
заңды тұлғаларды құруға жəне олардың қызметіне қатысушы, акционер ретінде қатысуы туралы мəліметтер (тізбесі Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген
«Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар
үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер
тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысында
белгіленген рейтингтік агенттіктердің бірі берген ВВ+тен төмен емес
шетел валютасындағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар бейрезидент заңды тұлға акционері болып табылатын жағдайларда аталған
мəліметтер ұсынылмайды):
Толық атауы (тегі, аты
(əкесінің аты
(ол бар болса)
1

Орналасқан орны
немесе тұрғылықты
жері (Қазақстан
Республикасының
резиденті немесе
бейрезиденті)
2

Дауыс беруші
акциялардың
пайызы не
жарғылық
капиталға
қатысу үлесі
3

Қызметтің
негізгі түрі

4

6. Көрсетілетін қызметті алушы акционерінің дауыс беруші
акцияларының он жəне одан асатын пайызына не көрсетілетін қызметті
алушы акционерінің (қатысушысының) жарғылық капиталының он
жəне одан асатын пайызын құрайтын жарғылық капиталына қатысу
үлесіне иелік ететін көрсетілетін қызметті алушы акционерінің
(қатысушысының) қатысушылары, акционерлері туралы мəліметтер:
Атауы (тегі,
аты жəне
əкесінің аты
(ол бар болса)

1

Орналасқан орны
немесе тұрғылықты
жері (Қазақстан
Республикасының
резиденті немесе
бейрезиденті)

Дауыс беруші
акциялардың
пайызы не
жарғылық
капиталға
қатысу үлесі

Негізгі
қызмет
түрі

2

3

4

8. Осы сауалнаманың 3-5-тармақтарына сəйкес көрсетілмеген,
бірақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес сондай болып табылатын акционердің (қатысушының), көрсетілетін қызметті
алушының басқа үлестес тұлғалары туралы мəліметтер __________
_________________________________________________________
9. Көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының)
басшысы туралы мəліметтер:______________________________
_____________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

Еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы
қызметкерлер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға
ұсынылған кандидаттар) туралы ақпарат
______________________________________________________
(еншілес ұйымның басшы қызметкерінің
(немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе
сайлауға ұсынылған кандидаттың) тегі, аты, əкесінің аты
(ол бар болса)
_______________________________________________________
жəне басшы қызметкердің лауазымы немесе кандидат еншілес
ұйымда тағайындалатын немесе сайланатын лауазым)
_______________________________________________________
(еншілес ұйымның атауы көрсетіледі)
1. Жалпы мəліметтер:
Туған күні жəне жері
Азаматтығы
Жеке басын куəландыратын құжаттың
деректерi (нөмірі, берілген күні, кім берді),
жеке сəйкестендіру нөмірі

Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) басшысының қолы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы №26 қаулысына 39-қосымша
«Бағалы қағаздар нарығында Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген қызметті жүзеге асыруға
лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 4-қосымша
Нысан
Кімге_______________________________
_______________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің
толық атауы)
кімнен_______________________________
_______________________________
(көрсетілетін қызметті алушының
толық атауы)
Өтініш
____________________________________________ лицензияны
(лицензияның атауын көрсету)
__________________________________________ байланысты
(лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету)
қайта ресімдеуді сұраймын.

№

1. Атауы, орналасқан орны ______________________________
_____________________________________________________
(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі)
_____________________________________________________
(телефон, факс нөмірі)
2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куəліктің нөмірі мен күні, бизнес-сəйкестендіру нөмірі
_____________________________________________________
_____________________________________________________
3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің
атауы жəне орналасқан жері, банктік сəйкестендіру коды _________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

№

1

___ жылғы «___» __________ № _____
Еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға, оның ішінде
бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін иеленуші еншілес
ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсат алуға өтініш
_____________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының атауы)
Көрсетілетін қызметті алушының уəкілетті органының ______
жылғы «____» ____________ № _____ шешіміне сəйкес __________
__________________________________________________________
(өткізу орны)
______________________________________________________
_________________________________________________________
(құрылатын (иеленетін) еншілес ұйымның атауы, орналасқан орны)
құруға немесе иеленуге рұқсат беруді сұрайды.
Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілетін құжаттар мен
ақпараттың дəйектілігін, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушіге
өтінішті қарауға байланысты сұратылған қосымша ақпарат пен
құжаттардың уақтылы берілуін растайды.
Қоса берілетін құжаттар (жіберілетін құжаттардың атаулы тізбесін,
əрқайсысы бойынша дана жəне бет санын көрсету қажет) ________
_________________________________________________________
Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мəліметтердің пайдаланылуына келісім береміз.
Атқарушы орган басшысы (атқарушы органның функцияларын
жеке жүзеге асыратын тұлға).
____________________________
(қолы)
Басқару органының басшысы (бар болса)
____________________________
(қолы)

4

Тегі, аты, əкесінің Туған жылы
аты (ол бар болса)
2

Туыстық
қатынасы

Жұмыс орны
мен
лауазымы

4

5

3

Заңды
Заңды
тұлғаның
тұлға
атауы жəне қызметінің
орналасқан жарғылық
жері
түрлері
2

3

Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе кандидатқа тиесілі акциялары санының дауыс беретін
акцияларының жалпы санына
арақатынасы (пайызбен)
4

5. Еңбек қызметі туралы мəліметтер.
Осы тармақта еншілес ұйымның басшы қызметкерінің (немесе
басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін
ұсынылып отырған кандидаттың) бүкіл еңбек қызметi, оның iшiнде
еншілес ұйымдағы лауазымын немесе кандидат еншілес ұйымда
тағайындалатын немесе сайланатын лауазымды көрсете отырып,
жоғарғы оқу орнын аяқтаған кезден бастап еңбек қызметi туралы
мəліметтер, сондай-ақ кандидат еңбек қызметін жүзеге асырмаған
кезең көрсетіледі.
№

1

Жұмыс Жұмыс
істеген
орны
кезеңі
(күні, айы,
жылы)
2

3

Лауазымы
(талап етілсе
келісу күнін
көрсете
отырып)

Тəртіптік
жаза
қолданудың
болуы

Жұмыстан
шығару,
лауазымнан босату
себептері

4

5

6

6. Еншілес ұйымдағы жəне (немесе) басқа ұйымдардағы инвестициялық комитеттердегі мүшелігі туралы мəліметтер:
№ Кезеңі (күні,
айы, жылы)
2

Ұйымның Лауазымы
атауы
3

4

Жұмыстан шығару,
лауазымнан босату
себептері
5

7. Алынбаған жəне өтелмеген соттылығы туралы мəліметтер:
№ Күні Соттың Соттың Жаза
Кандидат
Соттың
атауы
орнатүрі
қылмыстық
іс жүргізу
ласқан
жауапкершілікке шешімін
жері
тартылған
қабылдау
заңнамалық
күні
актінің бабы
1
2
3
4
5
6
7
8. Банк қызметімен байланысты құқық бұзушылық жасағаны үшін
əкімшілік жауапкершілікке тартылуы туралы мəліметтер:
Күні

1

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы №26 қаулысына 40-қосымша

3

Білімі туралы дипломның деректемелері,
біліктігі
5

4. Еншілес ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы
қызметкерлер лауазымдарына тағайындау немесе сайлау үшін
ұсынылып отырған кандидаттың) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы немесе акцияларын иеленуі туралы мəліметтер:

4. Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың əрқайсысы бойынша
даналар мен парақтар саны ________________________________
_______________________________________________________
Көрсетілетін қызметті алушы жəне олардың құрылтайшылары
(акционерлері) өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпараттың)
дəйектілігіне толық жауап береді
_____________________________________________________
(өтініш беруге уəкілетті тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты
(ол бар болса)
__________________________
(күні мен қолы)

2

1

1

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəлімет:

Оқу орны- Түскен күні – Маманның атауы аяқтаған күні дығы

3. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, əпкесіңлісі, балалары) жəне жекжаты (жұбайының (зайыбының) ата-анасы,
аға-інісі, əпке-сіңлісі, балалары) туралы мəліметтер:

20 __ жылғы «___» _____________

Нысан

3. Көрсетілетін қызметті алушы акцияларының төлеміне (көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесіне)
ақша енгізу алдында көрсетілетін қызметті алушы акционерінің
(қатысушысының) меншікті капиталының мөлшері жəне көрсетілетін
қызметті алушы акцияларының төлеміне (көрсетілетін қызметті
алушының жарғылық капиталында қатысу үлесіне) енгізілген сома___
_____________________________________________________

фотосуретке
арналған
орын

1
7. Ұйымдардың толық атауын, орналасқан орнын көрсете отырып,
көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) қатысатын
өнеркəсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер,
қауымдастықтар, консорциумдар туралы мəлімет: _____________
_________________________________________________________

Нысан

2. Акционерге тиесілі көрсетілетін қызметті алушының дауыс
беруші акциялары санының көрсетілетін қызметті алушының дауыс
беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы немесе
көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу үлесі:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Нысан

2. Білімі:

«Банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына
немесе сатып алуына жəне (немесе) банктің жəне (немесе)
банк холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты
қатысуына рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 1-қосымша

1. Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы):
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(толық атауы)
Орналасқан орны:________________________________________
(пошта индексі, мекенжайы)
Байланыс деректемелері:___________________________________
________________________________________________________
(телефон жəне факс нөмірі, ол бар болса электрондық
поштаның мекенжайы)
Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтер:____________
_____________________________________________________
(құжаттың атауы, берілген күні мен нөмірі, кім берді)
Қазақстан Республикасының резиденті немесе бейрезиденті:____
_____________________________________________________
Қызметтің негізгі түрі:___________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

«Банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына
немесе сатып алуына жəне (немесе) банктің жəне (немесе)
банк холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты
қатысуына рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 2-қосымша

№

«Бағалы қағаздар нарығында Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген қызметті жүзеге асыруға
лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша

Акционер (қатысушы) туралы мəліметтер
(заңды тұлға үшін)
________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы № 26 қаулысына 41-қосымша

4. Акционердің (қатысушының) жарғылық капиталына жасалған
төлемді растайтын құжаттардың деректемелері (төлем тапсырмаларының, кассалық кіріс ордерлерінің нөмірі мен күні): ___________
______________________________________________________

Əкімшілік
Əкімшілік
жауапжауапкеркершілікке
шілікке тарту
тарту тура- туралы шешім
лы шешім
қабылдаған
қабылдаған
органның
орган
орналасқан жерi
2
3

4

Кандидат
əкімшілік
жауапкершілікке
тартылған
заңнамалық
актінің бабы
5

Шешім қабылданған күн

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

13

Əкімшілік
жазаның түрі
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9. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен
қадағалау жөніндегі уəкілетті орган банкті төлем жасауға қабілетсіз
банктер санатына жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымын консервациялау не оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу,
қаржы ұйымының таратылуына жəне (немесе) қаржы нарығында
қызметін жүзеге асыруды тоқтатуына əкеп соққан қаржы ұйымын
лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға не қаржы ұйымын
мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тəртіпте оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды
күшіне енгенге дейін кемінде 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде
еншілес ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі,
атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, жеке тұлға
- ірі қатысушысы, қаржы ұйымының ірі қатысушысы - заңды тұлғаның
(банк холдингінің) басшысы болып табылғаны туралы мəліметтер
_______________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауын,
_______________________________________________________
лауазымын, жұмыс істеген кезеңiн көрсету).
10. Еншілес ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер
лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған
кандидат) қатарынан төрт жəне одан да көп кезең бойы шығарылған
эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы
қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің
сомасы купондық сыйақының төрт еселенген жəне (немесе) одан да
көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар
бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері
республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік
көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа
жол берген қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі,
атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы
(ірі акционер) – жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) – заңды
тұлға-эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы
органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болып табылғаны туралы мəліметтер
_______________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауын,
_______________________________________________________
лауазымын, жұмыс істеген кезеңiн көрсету)
11. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен
қадағалау жөніндегі уəкілетті органның басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып алу жəне қаржы
ұйымдарында, банк жəне сақтандыру холдингтерінде, «Сақтандыру
төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамында қызметтік
мiндеттерiн орындаудан шеттету туралы деректердің болуы ______
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауын,
_______________________________________________________
лауазымын, жұмыс істеген кезеңін, тағайындауға (сайлауға)
келісімді
(Жалғасы 14-бетте)

RESMI

Көрсетілетін қызметті алушының ұйымның капиталына
қомақты қатысуы на рұқсат алуға өтініш
________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының атауы)
Көрсетілетін қызметті алушының уəкілетті органының ______
жылғы «____» ____________ № _____ шешіміне сəйкес __________
__________________________________________________________
(өткізу орны)
______________________________________________________
_________________________________________________________
(ұйымның атауы, орналасқан орны)
ұйымның капиталына қомақты қатысуы на рұқсат беруді сұрайды.
Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілетін құжаттар мен
ақпараттың дəйектілігін, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушіге
өтінішті қарауға байланысты сұратылған қосымша ақпарат пен
құжаттардың уақтылы берілуін растайды.
Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мəліметтердің пайдаланылуына келісім береміз.
Қоса берілетін құжаттар (жіберілетін құжаттардың атаулы тізбесін,
əрқайсысы бойынша дана жəне парақ санын көрсету қажет) _____
________________________________________________________
Атқарушы орган басшысы (атқарушы органның функцияларын
жекедара жүзеге асыратын тұлға)
____________________________
(қолы)
Басқару органының басшысы (бар болса)
____________________________
(қолы)
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы №26 қаулысына 43-қосымша
«Банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына
немесе сатып алуына жəне (немесе) банктің жəне (немесе)
банк холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты
қатысуына рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 5-қосымша
Нысан
фотосуретке
арналған
орын
Көрсетілетін қызметті алушының капиталына қомақты қатысуы бар
ұйымның басшы қызметкерлерi (немесе басшы қызметкерлер лауазымдарына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған
кандидаттар) туралы ақпарат
_________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының капиталына қомақты қатысуы
бар ұйымның басшы қызметкерiнің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған
кандидаттың) тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
_________________________________________________________
жəне басшы қызметкердің лауазымы немесе кандидаттың
көрсетілетін қызметті алушының капиталына қомақты қатысуы бар
ұйымда тағайындалатын немесе сайланатын лауазымы)
_______________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының капиталына қомақты қатысуы бар
ұйымның атауы көрсетіледі)
1. Жалпы мəліметтер:
Туған күні жəне жері
Азаматтығы
Жеке басын куəландыратын құжаттың
деректерi (нөмірі, берілген күні, кім берді),
жеке сəйкестендіру нөмірі

1

Оқу
орнының
атауы
2

Түскен күні
– аяқтаған
күні
3

Маман- Білімі туралы дипломның
дығы
деректемелері, біліктігі
4

5

3. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, əпкесіңлісі, балалары) жəне жекжаты (жұбайының (зайыбының) ата-анасы,
аға-інісі, əпке-сіңлісі, балалары) туралы мəліметтер):
№ Тегі, аты, əкесінің аты
(ол бар болса)
1
2

Туған
жылы
3

Туыстық Жұмыс орны
қатынасы мен лауазымы
4
5

4. Банктің жəне (немесе) банк холдингінің капиталына қомақты
қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерiнің (немесе басшы қызметкер
лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған
кандидаттың) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы
немесе акцияларын иеленуі туралы мəліметтер:
№

1

Заңды
Заңды
тұлғаның
тұлға
атауы жəне қызметінің
орналасқан жарғылық
жері
түрлері
2

3

Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе кандидатқа тиесілі акциялары санының дауыс беретін
акцияларының жалпы санына
арақатынасы (пайызбен)
4

5. Еңбек қызметі туралы мəліметтер.
Осы тармақта банктің жəне (немесе) банк холдингінің капиталына
қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерiнің (немесе басшы
қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып
отырған кандидаттың) бүкіл еңбек қызметiнде атқарған лауазымдары, оның iшiнде банктің жəне (немесе) банк холдингінің капиталына
қомақты қатысуы бар ұйымдағы лауазымын немесе кандидат банктің
жəне (немесе) банк холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар
ұйымда тағайындалатын немесе сайланатын лауазымды көрсете
отырып, жоғарғы оқу орнын аяқтаған кезден бастап еңбек қызметi
туралы мəліметтер, сондай-ақ кандидат еңбек қызметін жүзеге
асырмаған кезең көрсетіледі.
№

1

Жұмыс
істеген
кезеңі
(күні, айы,
жылы)
2

Жұмыс
орны

3

Лауазымы Тəртіптік
(егер талап
жаза
етілсе, келісу қолданукүнін көрсете дың боотырып)
луы
4
5

1

Күні

2

Сот
Соттың Жаза
Кандидат
Соттың
органы- орнатүрі
қылмыстық
іс жүргізу
ның
ласқан
жауапкершілік- шешімін
атауы
жері
ке тартылған қабылдау
заңнамалық
күні
актінің бабы
3
4
5
6
7

8. Банк қызметімен байланысты құқық бұзушылық жасағаны үшін
əкімшілік жауапкершілікке тартылуы туралы мəліметтер:
Əкімшілік
Əкімшілік
жауапкершілік- жауапкершілікке
ке тарту тутарту тураралы шешім
лы шешім
қабылдаған
қабылдаған
орган
органның
орналасқан жерi
1
2
3

Кандидат
əкімшілік
жауапкершілікке тартылған
заңнамалық
актінің бабы

4

5

6

9. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен
қадағалау жөніндегі уəкілетті орган банкті төлем жасауға қабілетсіз
банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын
конвервациялау не оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу, қаржы
ұйымының таратылуына жəне (немесе) қаржы нарығында қызметін
жүзеге асыруды тоқтатуына əкеп соққан қаржы ұйымын лицензиядан
айыру не қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе оны Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте банкрот деп
тану туралы сот шешімінің заңды күшіне енуіне дейін кемінде 1
(бір) жылдан аспайтын кезеңде банк жəне (немесе) банк холдингі
капиталына қомақты қатысу үлесі бар ұйымның басшы қызметкері
(немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау
үшін ұсынылып отырған кандидат) бұрын қаржы ұйымының басқару
органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы,
мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы - жеке тұлға, қаржы ұйымының
ірі қатысушысының (банк холдингінің) - заңды тұлғаның басшысы
болып табылғаны туралы мəліметтер
_______________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауын,
_______________________________________________________
лауазымын, жұмыс істеген кезеңiн көрсету).
10. Банк жəне (немесе)банк холдингінің капиталына қомақты қатысу
үлесі бар ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат)
қатарынан төрт жəне одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық
бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа
жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша
купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық
сыйақының төрт еселенген жəне (немесе) одан да көп мөлшерін
құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі
борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе
асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген қаржы ұйымының
басқару органының бұрын басшысы, мүшесі, атқарушы органының
басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) – жеке
тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) – заңды тұлға-эмитенттің басқару
органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі,
бас бухгалтері болып табылғаны туралы мəліметтер
_______________________________________________________
иə (жоқ), ұйымның атауын,
_______________________________________________________
лауазымын, жұмыс істеген кезеңiн көрсету)
11. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен
қадағалау жөніндегі уəкілетті органның басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып алу жəне қаржы
ұйымдарында, банк жəне сақтандыру холдингтерінде, «Сақтандыру
төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамында қызметтік
мiндеттерiн орындаудан шеттету туралы деректердің болуы ______
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауын,
_______________________________________________________
лауазымын, жұмыс істеген кезеңін, тағайындауға (сайлауға)
келісімді
_______________________________________________________
қайтарып алудың негіздерін жəне осындай шешім қабылдаған
_______________________________________________________
мемлекеттік органның атауын көрсету)
12. Банктің жəне (немесе) банк холдингінің капиталына қомақты
қатысуы бар ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер
лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған
кандидат) тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін жауапкершілікке
тартылды ма
_______________________________________________________
(иə (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша
_______________________________________________________
сипаттамасы, жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып,
_______________________________________________________
тəртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің
деректемелері).
Осы өтініштегі ақпаратты өзім тексергенімді жəне оның дəйекті
жəне толық екендігін растаймын, сондай-ақ мінсіз іскерлік беделімнің
болуын растаймын.
Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді
жинауға жəне өңдеуге жəне ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісім беремін.
Тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) ______________________
(баспа əріптерімен)
Күні ___________________________________
Қолы _______________________________
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы №26 қаулысына 44-қосымша

2. Білімі:
№

7. Алынбаған жəне өтелмеген соттылығы туралы мəліметтер:
№

Жұмыстан
шығару,
лауазымнан босату
себептері
6

6. Банктің жəне (немесе) банк холдингінің капиталына қомақты
қатысуы бар ұйымдағы жəне (немесе) басқа ұйымдардағы инвестициялық комитеттерде мүшелігі туралы мəліметтер:

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің еншілес ұйымды құруына немесе
иеленуіне, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты
қатысуына рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 1-қосымша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе)
сақтандыру холдингінің капиталына қомақты қатысуы
бар ұйымдардың басшы қызметкерлері (немесе басшы
қызметкерлері лауазымына тағайындауға немесе сайлауға
ұсынылған кандидаттар) туралы ақпарат
_____________________________________________________
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе)
сақтандыру холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымдардың басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкерлері лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) тегі, аты,
əкесінің аты (ол бар болса),
______________________________________________________
жəне сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар
ұйымдардың басшы қызметкерінің лауазымы немесе кандидат
ұйымда тағайындалатын немесе сайланатын лауазым)
_____________________________________________________
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның атауы)
1. Жалпы мəліметтер:
Туған күні жəне туған жері
Азаматтығы
Жеке басын куəландыратын құжаттың деректері
(нөмірі, берілген күні, кім берді)
2. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары): __________
________________________________________________________
3. Жұмыс орнының (орындарының) мекенжайы (мекенжайлары),
байланыс телефоны: ________________________________________
________________________________________________________
4. Білімі:
№ Оқу ор- Түскен күні - Маман- Білімі тураОқу
нының бітірген күні дығы
лы диплом
орнының
атауы
деректемелері, орналасқан
біліктілігі
жері
1.
5. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апасіңлісі, қарындасы, балалары) жəне жекжаттары (ерлі-зайыптылардың
ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары) туралы
мəліметтер:
№
1.

Тегі, аты, əкесінің аты
(ол бар болса)

Туған Туыстық
Жұмыс орны
жылы қатынасы жəне лауазымы

№

Заңды
тұлғаның
атауы жəне
орналасқан
жері

Заңды тұлға
қызметінің
жарғылық
түрлері

Жарғылық капиталға қатысу
үлесі немесе кандидатқа
тиесілі акциялар санының
заңды тұлғаның дауыс беруші
акцияларының жалпы санына
арақатынасы (пайызбен)

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің еншілес ұйымды құруына немесе
иеленуіне, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты
қатысуына рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 2-қосымша
Нысан

1.

фотосуретке
арналған
орын

7. Соңғы үш жылдағы біліктілігін арттыру жөніндегі семинарлардан,
курстардан өткендігі туралы мəліметтер:
№

Ұйымның
атауы

Өткізілген күні
жəне орны

Сертификат деректемелері
(нөмірі, берілген күні)

1.
8. Еңбек қызметі туралы мəліметтер.
Осы тармақта сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы
қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға
немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) бүкіл еңбек қызметінде
атқарған (атқаратын) лауазымдары, оның ішінде сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің
қомақты қатысуы бар ұйымдағы лауазымы туралы мəліметтер
көрсетіледі:
№ Жұмыс кезеңі Жұмыс Лауа- Тəртіптік Жұмыстан шы(күні, айы,
орны зымы жазаның ғару, лауазымнан
жылы)
болуы босату себептері
1.
9. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе)
сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы
қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға
немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) қаржы ұйымдарына аудит
жүргізгені туралы мəліметтер: ________________________________
__________________________________________________________
(қаржы ұйымының атауын, кандидаттың орындаушы-аудитор
ретінде аудиторлық есепке қол қойған күнін көрсету керек)
10. Осы ұйымның жəне (немесе) басқа ұйымдардың директорлар
кеңесіндегі жəне инвестициялық комитеттердегі мүшелігі туралы
мəліметтер:
№

Кезең
Ұйымның
Лауазымы,
Жұмыстан шығару,
(күні, айы,
атауы
келісу күні (егер лауазымнан босату
жылы)
талап етілсе)
себептері

1.

1. Жалпы мəліметтер:
Туған жері жəне күні
Азаматтығы
Жеке басын куəландыратын құжат деректері
(нөмірі, берілген күні, кім берді)
2. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары): __________
__________________________________________________________
3. Жұмыс орнының (орындарының) мекенжайы (мекенжайлары),
байланыс телефоны:
______________________________________________________
4. Білімі:

11. Бар жарияланымдары, ғылыми əзірлемелері жəне басқа да жетіст
іктері:______________________________________________________
_____________________________________________________
(иə (жоқ), бар болса күнін,
қандай басылымдарда екендігін көрсету керек)
12. Алынбаған жəне өтелмеген соттылығының болуы туралы
мəліметтер (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін):
№ Күні

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе)
сақтандыру холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар
ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлері
лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған
кандидаттар) туралы ақпарат
_____________________________________________________
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе)
сақтандыру холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның
басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына
тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) тегі, аты,
əкесінің аты (ол бар болса)
_____________________________________________________
жəне басшы қызметкердің лауазымы немесе кандидат сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің
капиталына қомақты қатысуы бар ұйымда тағайындалатын немесе
сайланатын лауазым) ______________________________________
_________________________________________________________
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе)
сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның атауы)
көрсетіледі)

Кандидаттың
Соттың
қылмыстық
процессуалдық
жауаптылыққа таршешімді
тылуына сəйкес
қабылдаған
келетін заңнамалық
күні
актінің бабы

1.
13. Өзіне қабылдаған ақшалай міндеттемелерді орындамау
фактілерінің болуы туралы мəліметтер: _______________________
_____________________________________________________
(иə (жоқ), аталған фактілер болған жағдайда, ұйымның атауын
жəне міндеттемелер сомасын көрсету қажет)
14. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе)
сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы
қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға
немесе сайлауға ұсынылған кандидат) бұрын қаржы нарығы мен
қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі
уəкілетті орган қаржы ұйымын таратуға жəне (немесе) қаржы
нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, банкті
төлем жасауға қабілетсіз банктердің санатына жатқызу, сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын
мəжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін не қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тəртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне
енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының
басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушысы – жеке тұлға, қаржы
ұйымының ірі қатысушысы (сақтандыру холдингі) – заңды тұлғаның
басшысы болған-болмағандығы туралы мəліметтер:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(иə (жоқ) ұйымның атауын, лауазымын,
жұмыс кезеңін көрсету керек)
15. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе)
сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе
сайлауға ұсынылған кандидат) қатарынан төрт жəне одан да көп кезең
ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық
сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не дефолтқа жол
берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық
сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының
төрт еселенген жəне (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не
шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты
төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы
заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың
есе асып түсетін соманы құрайтын, бұрын қаржы ұйымының директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, басқарма басшысы, мүшесі, бас
бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер)-жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі
акционер)-заңды тұлға-эмитенттің директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері
болған-болмағандығы туралы мəліметтер: ______________________
_____________________________________________________
(иə (жоқ) ұйымның атауын, лауазымын,
жұмыс кезеңін көрсету керек)
16. Басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісімді кері
қайтару туралы жəне қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орган қаржы
ұйымдарындағы, банк жəне сақтандыру холдингтеріндегі, «Сақтандыру
төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамындағы қызметтік
міндеттерін орындаудан шеттету туралы деректердің болуы: ______
__________________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі, тағайындауға
(сайлауға) келісімді кері қайтару үшін негіздемелер жəне (немесе)
қызметтік міндеттерін орындаудан шеттету жəне осындай шешім
қабылдаған мемлекеттік органның атауы)
17. Қаржы ұйымының, холдингтің басшысы ретінде қаржы
ұйымының, холдингтің қызмет мəселелері бойынша сот талқылауларына жауапкер ретінде тартылды ма: ______________________
_________________________________________________________
(иə (жоқ), күнін, қаржы ұйымының, холдингтің, сот
талқылауындағы жауапкердің, атауын, қаралған мəселені жəне сот
шешімін көрсету керек)

№

Оқу
Түскен күні - МаБілімі туралы
Оқу орныорнының бітірген күні ман- диплом деректе- ның орнаатауы
дығы мел, біліктілігі ласқан жері

1.
5. Жұбайы, жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі,
қарындасы, балалары) жəне жекжаттары (ерлі-зайыптылардың атаанасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары) туралы мəліметтер:
№

Тегі, аты, əкесінің аты
(ол бар болса)

Туған
жылы

Туыстық
Жұмыс орны
қатынасы жəне лауазымы

1.
6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе)
сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкердің лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына немесе акцияларын иеленуіне қатысуы туралы
мəліметтер:
№

Заңды
тұлғаның
атауы жəне
орналасқан
жері

Заңды
тұлға
қызметінің
жарғылық
түрлері

Жарғылық капиталға қатысу үлесі
немесе кандидатқа тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беруші акцияларының жалпы
санына арақатынасы (пайызбен)

1.
7. Соңғы үш жылдағы біліктілігін арттыру жөніндегі семинарлардан,
курстардан өткендігі туралы мəліметтер:
№

Ұйымның
атауы

Өткізілген күні
жəне орны

Сертификат деректемелері
(нөмірі, берілген күні)

1.
8. Еңбек қызметі туралы мəліметтер.
Осы тармақта сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы
қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға
немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) бүкіл еңбек қызметінде
атқарған (атқаратын) лауазымдары, оның ішінде сақтандыру (қайта
сақ тандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің
қомақты қатысуы бар ұйымдағы лауазымы туралы мəліметтер
көрсетіледі:
№ Жұмыс кезеңі Жұмыс Лауа- Тəртіптік
(күні, айы,
орны зымы жазаның
жылы)
болуы
1.

Жұмыстан шығару, лауазымнан
босату себептері

9. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе)
сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы
қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға
немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) қаржы ұйымдарына аудит жүргізгені туралы мəліметтер:_____________________________
_______________________________________________________
(қаржы ұйымының атауын, кандидаттың орындаушы-аудитор
ретінде аудиторлық есепке қол қойған күнін көрсету керек)
10. Осы ұйымның жəне (немесе) басқа ұйымдардың директорлар
кеңесіндегі жəне инвестициялық комитеттердегі мүшелігі туралы
мəліметтер:
№ Кезең (күні, Ұйымайы, жылы) ның
атауы
1.

Лауазымы, келісу Жұмыстан шығару,
күні (егер талап
лауазымнан
етілсе)
босату себептері

11. Жарияланымдары, ғылыми əзірлемелері жəне басқа
жетістіктері:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(иə (жоқ), бар болса күнін, қандай басылымдарда екендігін
көрсету керек)
12. Алынбаған жəне өтелмеген соттылығының болуы туралы
мəліметтер (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін):
№ Күні

Жазаның түрі

Нысан
___ жылғы «___» _______ № _____

4

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы №26 қаулысына 45-қосымша

Соттың
орналасқан жері

«Банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына
немесе сатып алуына жəне (немесе) банктің жəне (немесе)
банк холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты
қатысуына рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 4-қосымша

3

6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе)
сақтандыру холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның
басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) заңды тұлғалардың
жарғылық капиталына немесе акцияларын иеленуіне қатысуы туралы мəліметтер:

Сот органының
атауы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы №26 қаулысына 42-қосымша

2

Жұмыстан шығару,
лауазымнан босату
себептері
5

Жазаның түрі

Тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
_____________________________________
(баспа əріптерімен)
Күні _______________________ Қолы _____________________

1

Ұйымның Лауазымы
атауы

Соттың
орналасқан жері

Осы өтініштегі ақпаратты өзім тексергенімді жəне оның дəйекті
жəне толық екендігін растаймын, сондай-ақ мінсіз іскерлік беделімнің
болуын растаймын.
Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді
жинауға жəне өңдеуге жəне ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Кезеңі (күні,
айы, жылы)

Шешім
қабылданған күн

12. Еншілес ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер
лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас
жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас
жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тəртіптік жауапкершілікке
тартылды ма
_______________________________________________________
(иə (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың
_______________________________________________________
қысқаша сипаттамасын, жауапкершілікке тарту негіздерін
_______________________________________________________
көрсете отырып, тəртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе
сот шешімінің деректемелері)

№

Əкімшілік
жазаның түрі

_______________________________________________________
қайтарып алудың негіздерін жəне осындай шешім қабылдаған
_______________________________________________________
мемлекеттік органның атауын көрсету)

Күні

(Жалғасы. Басы 13-бетте)
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Сот органының
атауы

14

Кандидаттың
Соттың
қылмыстық
процессуалдық
жауаптылыққа
шешімді
тартылуына
қабылдаған күні
сəйкес келетін
заңнамалық актінің
бабы

1.
13. Өзіне қабылдаған ақшалай міндеттемелердің орындалмау
фактілерінің болуы туралы мəліметтер: _______________________
_____________________________________________________
(иə/жоқ, аталған фактілер бар болған жағдайда ұйымның атауын
жəне міндеттемелер сомасын көрсету қажет)

18. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе)
сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы
қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидат) тағайындалған (сайланған) күнге
дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін
жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны
үшін тəртіптік жауапкершілікке тартылды ма:
_____________________________________________________
(ия (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаттамасы
_____________________________________________________
жауапкершілікке тарту негіздемелерін көрсете отырып,
_____________________________________________________
тəртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе
сот шешімінің деректемелері)

14. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе)
сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы
қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға
немесе сайлауға ұсынылған кандидат) бұрын қаржы нарығы мен
қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті
орган қаржы ұйымын таратуға жəне (немесе) қаржы нарығында
қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, банкті төлем
жасауға қабілетсіз банктердің санатына жатқызу, қаржы ұйымын
консервациялау не оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу, оны
лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін не қаржы
ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіппен оны банкрот деп тану туралы сот
шешімі заңды күшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде
қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы
органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушысы - жеке
тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы (сақтандыру холдингі) - заңды
тұлғаның басшысы болған-болмағандығы туралы мəліметтер:
_____________________________________________________
(иə (жоқ) ұйымның атауын, лауазымын,
жұмыс кезеңін көрсету керек)

Осы өтініште қамтылған ақпаратты өзімнің тексергенімді жəне
оның дəйектілігі мен толықтығын растаймын, сондай-ақ мінсіз іскерлік
беделдің болуын растаймын.
Мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті дербес деректерді жинауға
жəне өңдеуге жəне ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісім
беремін.
Тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
_____________________________________________________
(баспа əріптерімен)
Күні _________________________________

15. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе)
сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы
қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға
немесе сайлауға ұсынылған кандидат) қатарынан төрт жəне одан да
көп кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша
купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не дефолтқа
жол берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша
купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық
сыйақының төрт еселенген жəне (немесе) одан да көп мөлшерін
құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі
борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет

Қолы ________________________________

(Соңы 15-бетте)

RESMI
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(Соңы. Басы 13-14-беттерде)

туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен
он мың есе асып түсетін соманы құрайтын, бұрын қаржы ұйымының
директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, басқарма басшысы, мүшесі,
бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, ірі қатысушы
(ірі акционер) - заңды тұлға-эмитенттің директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері
болған-болмағандығы туралы мəліметтер: ____________________
______________________________________________________
(иə (жоқ) ұйымның атауын, лауазымын,
жұмыс кезеңін көрсету керек)
16. Басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісімді кері
қайтару туралы жəне қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орган қаржы
ұйымдарындағы, банк жəне сақтандыру холдингтеріндегі, «Сақтандыру
төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамындағы қызметтік
міндеттерін орындаудан шеттету туралы деректердің болуы:
___________________________________________________
_____________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі, тағайындауға
(сайлауға) келісімді кері қайтару үшін негіздемелер жəне (немесе)
қызметтік міндеттерін орындаудан шеттету жəне осындай шешім
қабылдаған мемлекеттік органның атауы)
17. Қаржы ұйымының, холдингтің басшысы ретінде қаржы
ұйымының, холдингтің қызмет мəселелері бойынша сот талқылауларына жауапкер ретінде тартылды ма: ____________________
_____________________________________________________
(иə (жоқ), күнін, қаржы ұйымының, холдингтің,
сот талқылауындағы жауапкердің атауын, қаралған мəселені жəне
сот шешімін көрсету керек)
18. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе)
сақтандыру холдингінің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы
қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидат) тағайындалған (сайланған) күнге
дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін
жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны
үшін тəртіптік жауапкершілікке тартылды ма: __________________
________________________________________________________
(ия (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаттамасы,
_____________________________________________________
жауапкершілікке тарту негіздемелерін көрсете отырып,
_____________________________________________________
тəртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе
сот шешімінің деректемелері)
Осы өтініште қамтылған ақпаратты өзімнің тексергенімді жəне
оның дəйектілігі мен толықтығын растаймын, сондай-ақ мінсіз іскерлік
беделдің болуын растаймын.
Мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті дербес деректерді жинауға
жəне өңдеуге жəне ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісім
беремін.
Тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
_____________________________________________________
(баспа əріптерімен)
Күні _________________________________
Қолы ________________________________
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 7 ақпандағы №26 қаулысына 46-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 53-қосымша
«Уəкілетті ұйымдарға қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша қызметті
жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Уəкілетті ұйымдарға қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша қызметті жүзеге
асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі
– мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан
əрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан
əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі
4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
лицензияны жəне оған қосымшаны берген кезде – 30 (отыз) жұмыс
күні ішінде;
қолданыстағы лицензияға қосымша берген кезде – 10 (он) жұмыс
күні ішінде;
лицензияны жəне (немесе) оған қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 10 (он) жұмыс күні ішінде;
лицензияның телнұсқаларын (лицензияға қосымшаның телнұсқасын) бергенде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан
құжаттарды алған сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған
құжаттардың толықтығын тексереді.
Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының
құжаттарын алған сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күн ішінде өтінішті одан
əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды береді;
5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (толық
автоматтандырылған).
6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – лицензияны жəне
оған қосымшаны, қолданыстағы лицензияға қосымшаны беру, лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу,
лицензияның жəне (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқаларын
беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12 жəне
13-тармақтарында көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартудың дəлелді жауабы.
Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны:
электрондық.
Порталда көрсетілетін мемлекеттік қызмет нəтижесі көрсетілетін
қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің
уəкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі
– ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.
7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік
қызметті көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу
құқығы үшін лицензиялық алым төленеді:
1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру
кезіндегі лицензиялық алым 40 (қырық) айлық есептік көрсеткішті
(бұдан əрі – АЕК) құрайды;
2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензияны
беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды;
3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 100 (бір жүз) пайызын құрайды.
Қолданыстағы лицензияға қосымшаларды (лицензияға қосымшалардың телнұсқаларын) беру жəне қолданыстағы лицензияға қосымшаларды қайта ресімдеу кезінде лицензиялық алым алынбайды.
Лицензиялық алымды төлеуді екінші деңгейдегі банктер немесе
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, оның ішінде
«электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы жүзеге асырады.
8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне
байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы.
Көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін,
демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау
жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күні
жүзеге асырылады.
Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі
үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.
9. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
лицензияны жəне оған қосымшаны алу үшін:
1) өтініш берушінің осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көзделген біліктілік талаптарына сəйкес
келуін растайтын құжаттар;
2) жарғының нотариат куəландырған көшірмесі;
3) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеген
жағдайларды қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгендігін растайтын
құжаттың көшірмесі;
4) шетел валютасындағы шотының бар екендігі туралы банктің
анықтамасы.
10. Қосымша айырбастау пунктін ашу кезінде қолданыстағы
лицензияға қосымшаны алу үшін көрсетілетін қызметті алушы немесе оның филиалы көрсетілетін қызметті берушіге айырбастау
пунктінің орналасқан жері бойынша осы мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартының 11-тармағында көзделген біліктілік талаптарына көрсетілетін қызметті алушының сəйкес келуін растайтын
құжаттарды ұсынады.
11. Көрсетілетін қызметті алушы біліктілік талаптарына сəйкестігін
растау ретінде портал арқылы мынадай құжаттар жібереді:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияны жəне оған

қосымшаларды алуға өтініш (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартының 9-тармағында көзделген жағдайда), осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сəйкес нысан
бойынша қосымша ашылатын айырбастау пункті үшін қолма-қол
шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға
қолданыстағы лицензияға қосымша алуға өтініш (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайда);
2) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 9801 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 қаулысымен
бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидалары (бұдан əрі
– Қағидалар) 6-тармағының талаптарына сəйкес уəкілетті ұйымның
банк шотына жарғылық капиталға жарна ретіндегі ақшаның есептелуін
растайтын екінші деңгейдегі банктің лицензияны жəне (немесе)
лицензияға қосымшаны алуға өтініш білдірген күнге дейін күнтізбелік
30 (отыз) күннен ерте емес берілген құжаты (оның ішінде клиенттің
банк шоттары бойынша ақша қозғалысы туралы үзінді-көшірме) не
қосымша айырбастау пунктін есепке алғанда уəкілетті ұйымның
жарғылық капиталы мөлшерінің белгіленген талаптарға сəйкестігін
растайтын Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қосымша
ашылатын айырбастау пункті үшін қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыруға арналған қолданыстағы
лицензияға қосымшаны алуға өтініш берген айдың біріндегі жағдай
бойынша қаржылық есептілік (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартының 10-тармағында көзделген жағдайда);
3) кассирдің қолма-қол шетел валютасымен жұмыс бойынша
дайындықтан өткендігін растайтын құжаттың көшірмесі не Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасында көзделген жəне қызметкердің
қолма-қол шетел валютасымен жұмыс істейтін кассир ретінде кемінде
алты ай еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (нотариат
куəландырған).
Уəкілетті ұйымның айырбастау пунктін оның үй-жайына жəне
техникалық жабдықталуына қойылатын талаптарға сəйкес келуін
тексеруді көрсетілетін қызметті беруші қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияны жəне
(немесе) лицензияға қосымшаны беру үшін көзделген мерзім ішінде
жүргізеді.
Бұрын қағаз нысанында берілген лицензияның телнұсқасын алу
үшін көрсетілген қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған
электрондық құжат нысанындағы сұрау салу ұсынылады.
Лицензияға қосымшаның телнұсқасын алу үшін өтініш еркін нысанда беріледі.
Лицензияны қайта ресімдеу үшін:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сəйкес нысан бойынша қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияны жəне (немесе) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға берілген лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге
өтініш;
2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу
жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеген кезде
қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық
алымның төленгенiн растайтын құжат;
3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды
қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болып табылатын
өзгерістер туралы ақпаратты құрайтын құжаттардың көшірмелері.
Лицензияның қосымшасын қайта ресімдеу үшін:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сəйкес нысан бойынша қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияны жəне (немесе) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге өтініш;
2) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды
қоспағанда, лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге негіз болып
табылатын өзгерістер туралы ақпаратты құрайтын құжаттардың
көшірмелері.
Көрсетілетін қызметті алушы қағаз жеткізгіште берілген лицензияны
жəне (немесе) лицензияға қосымшаны электрондық форматқа аудару үшін көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған
электрондық құжат нысанында сұрау салуды ұсынады.
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензиялық алым сомасының төленгені («электрондық үкіметтің» төлем
шлюзі арқылы төлеген жағдайда) туралы мəліметтерді көрсетілетін
қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады.
12. Мыналар:
1) «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 2005
жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан
əрі – Заң) сəйкес көзделген құжаттарды не мəліметтерді ұсынбау;
2) көрсетілетін қызметті алушының Заңға сəйкес белгіленген
талаптарға сəйкес келмеуі;
3) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де
негіздер;
4) Қазақстан Республикасының заңдарында заңды тұлғалардың
осы санаты үшін тыйым салынған қызмет түрімен айналысуы;
5) лицензиялық алымның енгізілмеуі;
6) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялануға тиіс
қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе
тыйым салу туралы соттың заңды күшіне енген шешімінің (үкімінің)
болуы;
7) сот орындаушысының ұсынысы негізінде сот көрсетілетін
қызметті алушы-борышкерге лицензия беруге уақытша тыйым салуы;
8) лицензия алу үшін өтініш беруші ұсынған құжаттардың жəне (немесе) ондағы деректердің (мəліметтердің) дəйексіздігінің белгіленуі
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.
Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 4-тармағында көзделген мерзімдерде
жүзеге асырылады.
13. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағының бесінші жəне (немесе) алтыншы бөліктерінде көрсетілген
құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда, көрсетілетін қызметті
беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта
ресімдеуден бас тартады.

«Уəкілетті ұйымдарға қолма-қол шетел валютасымен
Айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша
қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша
Нысан
Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау
операцияларын ұйымдастыруға лицензияны жəне оған
қосымшаны алуға өтініш

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде
электрондық нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін
ескере отырып қойылатын өзге талаптар
16. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары
көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде
орналастырылған.
17. Көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызмет көрсетудің
тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты қашықтан қол жеткізу
режимінде, порталдағы «жеке кабинет», сондай-ақ Мемлекеттік
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы
арқылы алуға рұқсат берілген.
18. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама
қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің
www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс
орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

5. Бейнебақылау жүйесінің техникалық сипаттамалары:
Жүйенің Өндіруші
Күнтізбелік
Көру аймағында
атауы (Жеткізуші) отыз күн ішінде
кассирдің жұмыс
ақпараттың жа- аймағы мен клиенттің
зылуын жəне
бейнебақылауда
сақталуын
болуын қамтамасыз ету,
қамтамасыз ету сондай-ақ бейнебақылау
үшін бөгеттің болмауын
қамтамасыз ететін
жерлерде орнату
Иə

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
(кімнен) ______________________________________________
(заңды тұлғаның атауы, БСН, орналасқан жері)
Айырбастау пунктін мына мекенжай бойынша:
_____________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көшесінің
атауы, үйінің (ғимаратының) (стационарлық үй-жайының) нөмірі,
сондай-ақ қабаты, секторы, блогы жəне басқалары (бар болса) ашу
үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға лицензияны жəне лицензияға қосымшаны беруді
сұраймын
Біліктілік талаптарына сəйкестік туралы мəліметтер:
1. Уəкілетті ұйымның жарғылық капиталына қатысушылардың
қатысу үлесі:
1) жеке тұлғалар:
жеке басын куəландыратын құжаттың деректері, (тегі, аты жəне
əкесінің аты (ол бар болса), туған күні);
ЖСН (резиденттер үшін);
тұрғылықты жері;
жарғылық капиталдағы үлесі (% (сомасы).
2) заңды тұлғалар:
заңды тұлғаның атауы;
БСН (резиденттер үшін);
орналасқан жері;
жарғылық капиталдағы үлесі (% (сомасы).
2. Ақша белгілерінің түпнұсқалығын айқындау үшін техникалық
құралдардың сипаттамалары:
Үлгісі
(Атауы)

Зауыттық
нөмірі

Банкнотты ультракүлгін
сəулемен тексеру
(қағаздың люминесценциясы жəне басқа)
Иə
Жоқ
Иə
Жоқ

Үлгісі Зауыттық
(Атауы)
нөмірі

Өндіруші
(Жеткізуші)

Айырбастау
Жасалған айырбастау
операциялаоперациялары жөніндегі
рын күнделікті
ақпараттың энергияға
түзетілмейтін тəуелсіз сақталуын оларды
тіркеуді қам- жасаған күннен бастап бес
тамасыз ету жыл ішінде қамтамасыз ету
Иə
Жоқ
Иə
Жоқ

5. Бейнебақылау жүйесінің техникалық сипаттамалары:
Жүйенің Өндіруші
атауы (Жеткізуші)

Күнтізбелік
Көру аймағында
отыз күн ішінде
кассирдің жұмыс
ақпараттың жааймағы мен клиенттің
зылуын жəне
бейнебақылауда босақталуын
луын қамтамасыз ету,
қамтамасыз ету сондай-ақ бейнебақылау
үшін бөгеттің болмауын
қамтамасыз ететін жерлерде орнату
Иə
Жоқ
Иə
Жоқ

Қоса берілетін құжаттар:
1.
2.
Электрондық пошта ____________________________________
Телефондар___________________________________________
Факс _________________________________________________
Теңгемен банктік шот____________________________________
(шоттың нөмірі, уəкілетті банктің атауы)
Осы арқылы мыналар:
көрсетілген барлық деректер лицензияны жəне лицензияға
қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері бойынша
кез келген ақпаратты жіберу үшін ресми байланыс деректері болып
табылады;
өтініш берушіге лицензияланатын қызмет түрімен айналысуға сотта тыйым салынбаған;
барлық қоса берілетін құжаттар (мəліметтер) жарамды болып табылады (сəйкес келеді).
Өтініш берушінің уəкілетті адамы:
__________ ______________________________________
(лауазымы) (тегі, аты жəне əкесінің аты (ол бар болса)
«Уəкілетті ұйымдарға қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша
қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша
Нысан
________________________________________
(Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне)
_________________________________________
(басшының тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
Қосымша ашылатын айырбастау пункті үшін қолма-қол шетел
валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға
берілген қолданыстағы лицензияға қосымшаны алуға өтініш
Лицензиат: ____________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы,
мемлекеттік тіркеу орны, БСН-і)
Лицензиаттың филиалы *:
_____________________________________________________
(филиалдың атауы, филиалдың орналасқан жері, БСН-і)
Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға берілген лицензияның нөмірі мен күні:______________
Мына мекенжай **:_______________________________________
_______ бойынша орналасқан айырбастау пунктіне қолма-қол шетел
валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға берілген
қолданыстағы лицензияға қосымша беруді сұраймын
Біліктілік талаптарына сəйкестік туралы мəліметтер:
1. Уəкілетті ұйымның жарғылық капиталына құрылтайшылардың
(қатысушылардың) қатысу үлесі:
1) Жеке тұлғалар:
жеке басын куəландыратын құжаттың деректері (тегі, аты жəне
əкесінің аты (ол бар болса), туған күні);
ЖСН (резиденттер үшін);
тұрғылықты жері;
жарғылық капиталдағы үлесі (% (сомасы).
2. Ақша белгілерінің түпнұсқалылығын айқындау үшін техникалық
құралдардың сипаттамалары:
Үлгісі Зауыт(Атауы)
тық
нөмірі

Банкнотты ультракүлгін
сəулемен тексеру
(қағаздың люминесценциясы жəне басқа)
Иə
Жоқ
Иə
Жоқ

Банкнотты магниттік
белгілердің болуына
тексеру
Иə
Иə

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға лицензияны жəне (немесе) қолма-қол шетел
валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға
берілген лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге өтініш
Лицензиат: _____________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы,
мемлекеттік тіркеу орны, БСН-і)
Лицензиаттың филиалы*:
_____________________________________________________
(филиалдың атауы, филиалдың орналасқан жері, БСН-і)
Мына мекенжай **:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
бойынша орналасқан айырбастау пунктіне ____ жылғы ____ №
_______ лицензияны жəне (немесе) ____ жылғы ____ № _______
лицензияға ____ жылғы ____ № _______ қосымшаны қайта ресімдеуді
сұраймын
Ресімдеу үшін негіздеме:
_____________________________________________________
Қоса берілетін құжаттар:
1.
2.
Өтініш берушінің уəкілетті адамы:
____________ _____________________________________
(лауазымы)
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
* лицензиаттың орналасқан жеріндегі өңірден тыс орналасқан
айырбастау пунктіне берілген лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу
туралы өтінішті беру кезінде көрсетіледі
** айырбастау пунктінің үй-жайы орналасатын мекенжай, айырбастау пункті көпфункционалды үйлер мен ғимараттарда (оның
ішінде теміржол вокзалдарында, əуежайларда, іскерлік жəне сауда орталықтарында) орналасқан жағдайда айырбастау пунктінің
орналасқан жерін нақтылайтын деректер (мысалы, қабаты, секторы, блогы)
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 22 ақпандағы Нормативтік құқықтық кесімдерді
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18340 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 10 қаңтар

Зауыттық
нөмірі

Айырбастау
операцияларын күнделікті
түзетілмейтін
тіркеуді
қамтамасыз ету
Иə
Жоқ
Иə
Жоқ

4. Бағдарламалық қамтамасыз етудің техникалық сипаттамалары:
Атауы Өндіруші
Айырбастау
Жасалған айырбастау
(Жеткізуші) операциялаоперациялары жөніндегі
рын күнделікті
ақпаратың энергияға
түзетілмейтін тəуелсіз сақталуын оларды
тіркеуді
жасаған күннен бастап бес
қамтамасыз ету жыл ішінде қамтамасыз ету
Иə
Жоқ
Иə
Жоқ

Астана қаласы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік монополия субъектісі іске асыратын көрсетілетін қызметтер бағаларын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 наурыздағы
№4-4/258 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде №11706 болып тіркелген, 2015 жылғы 30 шілдеде
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай
өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген өсімдіктер карантині саласындағы
мемлекеттік монополия субъектісі іске асыратын көрсетілетін
қызметтер бағалары осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа
редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Ветеринариялық, фитосанитариялық жəне тамақ қауіпсіздігі
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік
он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау
жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн
ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми
жариялауға жіберілуін;
4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернетресурсында орналастырылуын;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4)
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы
мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне
жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

Жоқ
Жоқ

Жасалған айырбастау
операциялары жөніндегі
ақпаратың энергияға
тəуелсіз сақталуын оларды
жасаған күннен бастап бес
жыл ішінде қамтамасыз ету
Иə
Жоқ
Иə
Жоқ

№4

«Өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік
монополия субъектісі іске асыратын
көрсетілетін қызметтер бағаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің міндетін
атқарушының 2015 жылғы 26 наурыздағы
№ 4-4/258 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2018 жылғы 10 қаңтардағы №4 бұйрығына қосымша

3. Бақылау-касса аппаратының (компьютерлік жүйенің) техникалық
сипаттамалары:
Үлгісі
(Атауы)

Жоқ

«Уəкілетті ұйымдарға қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша
қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша
__________________________________________
(Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне)
__________________________________________
(басшының тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

4. Бағдарламалық қамтамасыз етудің техникалық сипаттамалары:
Атауы

Иə

* - лицензиаттың орналасқан жеріндегі өңірден тыс жерде қосымша
айырбастау пунктін ашу кезінде көрсетіледі
** - айырбастау пунктінің үй-жайы орналасатын мекенжай, айырбастау пункті көпфункционалды үйлер мен ғимараттарда (оның
ішінде теміржол вокзалдарында, əуежайларда, іскерлік жəне сауда орталықтарында) орналасқан жағдайда айырбастау пунктінің
орналасқан жерін нақтылайтын деректер (мысалы, қабаты, секторы, блогы)

Банкнотты
магниттік
белгілердің болуына тексеру
Иə
Жоқ
Иə
Жоқ

Айырбастау
Жасалған айырбастау
операциялаоперациялары жөніндегі
рын күнделікті
ақпараттың энергияға
түзетілмейтін тəуелсіз сақталуын оларды
тіркеуді
жасаған күннен бастап бес
қамтамасыз ету жыл ішінде қамтамасыз ету
Иə
Жоқ
Иə
Жоқ
Иə
Жоқ
Иə
Жоқ

Жоқ

Қоса берілетін құжаттар:
1.
2.
Өтініш берушінің уəкілетті адамы:
__________ _____________________________________
(лауазымы)
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

3. Бақылау-касса аппаратының (компьютерлік жүйенің) техникалық
сипаттамалары:

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе)
оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер
көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
14. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымдану
жазбаша түрде:
көрсетілетін қызметті беруші басшысының не оның орнындағы
адамның атына: 050040, Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы,
21-үй мекенжайы бойынша;
көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында
көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші
басшысының атына («Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімі)
жүргізіледі.
Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы,
жіберілген нөмірі мен күні көрсетіледі.
Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған
адамның тегі жəне аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі
мен орнын көрсете отырып шағымды тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі
жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.
Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік
қызметтер көрсету мəселесі бойынша көрсетілетін қызметті
алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні
ішінде қаралады.
Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы
ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе
1414 телефоны арқылы алуға болады.
Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті
алушыға «жеке кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші шағымды өңдеген (жеткізу, тіркеу,
орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы
жауап) кезде жаңартылып отырады.
Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен келіспеген
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер
көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға
шағымданады.
Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті
алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні
ішінде қаралуға тиіс.
15. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен келіспеген
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.
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Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 наурыздағы №4-4/258
бұйрығымен бекітілген
Өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік монополия
субъектісі іске асыратын көрсетілетін қызметтер бағалары
№

1
1.

Карантиндік объекті түрі

Техника түрі* ҚҚС**сыз
баға,
теңге
2
3
4
Жемісті дақылдардың шығыс Желдеткішті 1126,4
жеміс жемірі, калифорниялық немесе
қалқаншалы сымыр, Комсток арқаға
құрты секілді карантиндік
ілінетін
зиянкестері
бүріккіштер
(Соңы 16-бетте)

ҚҚС***мен
баға,
теңге
5
1261,57

RESMI

16
(Соңы. Басы 15-бетте)

2.

Жемісті екпелердің
америкалық ақ көбелек
секілді декоративтік жəне
карантиндік зиянкестері
Бақша дақылдарының
қауын шыбыны секілді
карантиндік зиянкестері

Желдеткішті
немесе
арқаға ілінетін
бүріккіштер
3.
Желдеткішті
немесе
арқаға ілінетін
бүріккіштер
4. Жібек көбелектері секілді Жеңіл
орманның карантиндік
авиация, аса
зиянкестері
жеңіл авиация
(АЖА),
желдеткішті
бүріккіштер,
аэрозольді
генераторлар
Штангалы,
5. Қазақстан
желдеткішті
Республикасының
немесе
карантиндік объектілері
арқаға ілінетін
тізбесіне қосылған
бүріккіштер
арамшөптердің
карантиндік түрлері
6. Оңтүстік америкалық
Арқаға ілінетін
қызанақ күйесі (ашық
бүріккіштер
топырақта)
7. Оңтүстік америкалық
Арқаға ілінетін
қызанақ күйесі (жабық
бүріккіштер
топырақта)
8. Картоптың алтын түстес Трактормен
жұмырқұрты
агрегатталатын
сепкіш
9. Жемісті дақылдардың
Желдеткішті
бактериялық күйігі
бүріккіштер
10. Қарағайдың қара мұртты Желдеткішті
қоңызы
бүріккіштер

5844

6545,28

3378

3783,36

1126,4 1261,57

529

592,48

19649 22006,88
23244 26033,28
13621 15255,52
5781

6474,72

2735

3063,2

Ескертпе:
* Бүріккіш техника түрін таңдау карантиндік организмдердің даму
ерекшеліктерін, залалданған алаңдарды, химиялық өңдеу жөніндегі
жұмыстардың тиімді жəне уақтылы жүргізілуін ескере отырып
жүргізіледі.
** Қосылған құн салығын есепке алмағанда, карантиндік объектілерге қарсы 1 гектарды өңдеу бағасы.
*** Қосылған құн салығын есепке алғанда, карантиндік объектілерге
қарсы 1 гектарды өңдеу бағасы.
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 14 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18181 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 11 қаңтар

№9

Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер
мен толықтыру енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің өзгерістер мен толықтыру енгізілетін кейбір
бұйрықтарының тізбесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Ветеринариялық, фитосанитариялық жəне тамақ қауіпсіздігі
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік
он күн ішінде оның ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу
үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына
жіберілуін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн
ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми
жариялауға жіберілуін;
4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4)
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы
мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне
жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2018 жылғы 11 қаңтардағы №9 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
өзгерістер мен толықтыру енгізілетін кейбір бұйрықтарының
тізбесі
1. «Сараптама актісін (сынақ хаттамасын) беру қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 16 қаңтардағы № 7-1/19 бұйрығында (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10410 болып
тіркелген, 2015 жылғы 18 наурызда «Əділет» ақпараттық құқықтық
жүйесінде жарияланған):
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Сараптама актісін (сынақ
хаттамасын) беру қағидаларында:
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Сараптама актісін (сынақ хаттамасын) беру тəртібі»;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Ветеринариялық зертханалар сараптама актісін (сынақ
хаттамасын) сынамаларды диагностикалық зерттеулер немесе
ветеринариялық-санитариялық сараптама жүргізу үшін берген
мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторға немесе
мемлекеттік ветеринариялық дəрігерге жолдайды (береді).
Сараптама актісін (сынақ хаттамасын) өндіріс объектісінің атауы,
өнім түрі, сараптама актісінің (сынақ хаттамасының) жарамдылық
кезеңінде сынамаларды алуды жүргізу мерзімі, сынамаларды алу
көлемі, зертхананың атауы көрсетілетін, өндіріс объектісі бекіткен
жəне тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің ветеринария саласындағы
уəкілетті органы ведомствосының аумақтық бөлімшесі (бұдан əрі –
аумақтық бөлімше) келіскен Өнімді мониторингтік зерттеу жоспары
(бұдан əрі – Мониторинг жоспары) бар болған жағдайда, жануарларды
өсіруді, дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді жəне жануарларды,
жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты өткізуді жүзеге асыратын
өндіріс объектісінен (бұдан əрі – өндіріс объектісі) салқындатылған
етті, тағамдық жұмыртқаларды (бұдан əрі – өнім) əкету (экспорт) үшін
берілген сəттен бастап 1 (бір) ай ішінде пайдалануға жол беріледі.
Сараптама актісін (сынақ хаттамасын) берілген сəттен бастап 1 (бір)
ай ішінде пайдаланған кезде өндіріс объектісінің өніміне Мониторинг
жоспарына сəйкес зертханалық зерттеу жүргізіледі.
Мониторинг жоспары шеңберінде жүргізілген зертханалық
зерттеулер нəтижесінде өнімнің зерттелетін қауіпсіздік көрсеткіштері
бойынша сəйкессіздігі анықталған жағдайда, одан əрі сараптама
актісін (сынақ хаттамасын) берілген сəттен бастап 1 (бір) ай ішінде
пайдалануға жол берілмейді. Мұндай жағдайда, аумақтық бөлімшелер
«Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің жəне
биологиялық материалдың сынамаларын алу қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 30 сəуірдегі № 7-1/393 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11618 болып тіркелген)
бекітілген Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің
жəне биологиялық материалдың сынамаларын алу қағидаларына
сəйкес сынамаларды алуды ұйымдастырады.».
2. «Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің жəне
биологиялық материалдың сынамаларын алу қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 30 сəуірдегі № 7-1/393 бұйрығында (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11618 болып тіркелген,
2015 жылғы 23 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде
жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Орны ауыстырылатын
(тасымалданатын) объектілердің жəне биологиялық материалдың
сынамаларын алу қағидаларында:
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тармақтың 13) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«13) партия – бірдей жағдайларда бір өндіруші бір нормативтік
құжат бойынша өндірген (дайындаған), бір көлік құралымен бір межелі
пунктке бір алушыға жөнелтуге арналған жəне бір ветеринариялық
ілеспе құжатпен ресімделген біртекті тасымалданатын (орны ауыстырылатын) объектінің саны;»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің
жəне биологиялық материалдың сынамаларын алу тəртібі»;
мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
«6-1. Жануарларды өсіруді, дайындауды (союды), сақтауды,
өңдеуді жəне жануарларды, жануарлардан алынатын өнім мен
шикізатты өткізуді жузеге асыратын өндіріс объектісі (бұдан əрі –
өндіріс объектісі) бекіткен жəне тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің ветеринария саласындағы уəкілетті органы ведомствосының аумақтық
бөлімшесі келіскен Өнімді мониторингтік зерттеу жоспарының
шеңберінде жүргізілген зертханалық зерттеулер нəтижесінде өнімнің зерттелетін қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша сəйкессіздігі
анықталған жағдайда, зертханалық бақылау режимінде өндіріс
объектісінен əр келесі өндірілетін өнім партиясынан сынамалар алу
жүргізіледі. Сынамаларды алу өндірілетін өнімнің 10 партиясынан
3 ай ішінде жүзеге асырылады. Сынамаларды алу тек бұзушылық
анықталған сол типтегі өнімнен ғана жүзеге асырылуы тиіс.
Зерттелетін қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша өнімнің 10 партиясының сəйкестігі расталған кезде не 3 ай өткен соң зертханалық
бақылау режимінде сынамалар алу тоқтатылады.».
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Қорытынды ережелер»;
Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің жəне
био логиялық материалдың сынамаларын алу қағидаларына
1-қосымшада:
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жануарлардан алынатын өнімдердің сынамаларын алу
ерекшеліктері»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Жұмыртқаның ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық)
талаптарға жəне қауіпсіздік талаптарына сəйкестігін айқындау үшін
əр түрлі нүктелерден: 50 жұмыртқаға дейін – 4 дана, 100-ге дейін – 6
дана, 1000-ға дейін – 10 дана, 2000-ға дейін – 15 дана, 3000-ға дейін
– 20 дана, 3000-нан астам – 24 дана мөлшерінде сынама алынады.
Құрғақ жұмыртқа өнімдерін алу кезінде партиядан 200 граммнан
асырмай сынама алынады.»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Жануарлардан алынатын шикізаттың сынамаларын алу
ерекшеліктері»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Жемшөп пен жемшөп қоспаларының сынамаларын алу
ерекшеліктері»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Биологиялық материалдың сынамаларын алу ерекшеліктері»;
5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Судың, топырақтың, ауаның сынамаларын алу ерекшеліктері»;
Сынамаларды алу ерекшеліктеріне 4, 5 жəне 6-қосымшалар алып
тасталсын;
Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің жəне биологиялық материалдың сынамаларын алу қағидаларына 5-қосымша
осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.».
3. «Ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418
бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 11959 болып тіркелген, 2015 жылғы 30 қыркүйекте
«Əділет» ақпараттық құқықтық жүйесінде жарияланған):
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Экспорттау кезінде орны
ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге ветеринариялық
сертификат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
9-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты тасымалдау
кезінде – сараптама актісінің (сынақ хаттамасының) көшірмесі.
Сараптама актісін (сынақ хаттамасын):
өндіріс объектісі бекіткен жəне тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің
ветеринария саласындағы уəкілетті органы ведомствосының
аумақтық бөлімшесі келіскен Өнімді мониторингтік зерттеу жоспары
(бұдан əрі – Мониторинг жоспары) бар болған кезде;
зерттелетін қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша мониторинг Жоспары
шеңберінде зерттелетін өнім сараптама актісін (сынақ хаттамасын)
берген сəттен бастап 1 (бір ай) ішінде оны пайдалану кезеңіне
сəйкес болған кезде жануарларды өсіруді, дайындауды (союды),
сақтауды, өңдеуді жəне жануарларды, жануарлардан алынатын
өнім мен шикізатты өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілерінен
салқындатылған етті, тағамдық жұмыртқаларды əкету (экспорт) үшін
берілген сəттен бастап 1 (бір) ай ішінде пайдалануға жол беріледі;».
4. «Ветеринариялық құжаттарды беру қағидаларын жəне олардың
бланкілеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 21
мамырдағы № 7-1/453 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11898 болып тіркелген, 2015 жылғы
16 қыркүйекте «Əділет» ақпараттық құқықтық жүйесінде жарияланған):
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ветеринариялық құжаттарды
беру қағидалары жəне олардың бланкілеріне қойылатын талаптарда:
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Ветеринариялық сертификатты беру тəртібі»;
10-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) жануарлардан алынатын өнімді, шикізатты, жемшөпті
тасымалдау кезінде («Кедендік одақта ветеринариялық-санитариялық
шаралар қолдану туралы» Кедендік одақ Комиссиясының 2010
жылғы 18 маусымдағы № 317 шешімімен бекітілген ветеринариялық
бақылауға (қағадалауға) жататын тауарлардың бірыңғай тізбесінде
«*» символымен белгіленген, ол бойынша тек эпизоотиялық
саламаттылық расталатын өнімді қоспағанда) – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы № 7-1/19 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10410 болып тіркелген) бекітілген
Сараптама актісін (сынақ хаттамасын) беру қағидаларына сəйкес
мемлекеттік ветеринариялық зертхана немесе ұлттық аккредиттеу
жүйелерінде аккредиттелген жəне 2014 жылғы 29 мамырдағы
Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа сəйкес Еуразиялық
экономикалық одақтың сəйкестікті бағалау жөніндегі органдарының
бірыңғай тізіліміне енгізілген Еуразиялық экономикалық одаққа
мүше мемлекеттердің зертханалары берген сараптама актісі (сынақ
хаттамасы).
Сараптама актісін (сынақ хаттамасын):
өндіріс объектісі бекіткен жəне тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің
ветеринария саласындағы уəкілетті органы ведомствосының
аумақтық бөлімшесі келіскен Өнімді мониторингтік зерттеу жоспары
(бұдан əрі – Мониторинг жоспары) бар болған кезде;
зерттелетін қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша мониторинг Жоспары
шеңберінде зерттелетін өнім сараптама актісін (сынақ хаттамасын)
берген сəттен бастап 1 (бір ай) ішінде оны пайдалану кезеңіне
сəйкес болған кезде жануарларды өсіруді, дайындауды (союды),
сақтауды, өңдеуді жəне жануарларды, жануарлардан алынатын
өнім мен шикізатты өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілерінен
салқындатылған етті, тағамдық жұмыртқаларды əкету (экспорт) үшін
берілген сəттен бастап 1 (бір) ай ішінде пайдалануға жол беріледі;».
5. «Ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидаларды
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрінің 2015 жылғы 29 маусымдағы № 7-1/587 бұйрығында
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 11940 болып тіркелген, 2015 жылғы 30 қыркүйекте «Əділет»
ақпараттық құқықтық жүйесінде жарияланған):
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидаларында:
1389-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1389. Қазақстан Республикасының аумағына (аумағынан)
тамақ өнiмдерiн əкелу (импорттау) жəне əкету (экспорттау) кезiнде
тамақ өнiмдерін ветеринариялық-санитариялық сараптауды
ветеринариялық зертханалар немесе ұлттық аккредиттеу жүйелерінде
аккредиттелген жəне 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық
экономикалық одақ туралы шартқа сəйкес Еуразиялық экономикалық
одақтың сəйкестікті бағалау жөніндегі органдарының бірыңғай
тізіліміне енгізілген Еуразиялық экономикалық одаққа мүше
мемлекеттердің зертханалары жүзеге асырады. Сараптама актiсiн
(сынақ хаттамасын) беру мерзiмi ветеринариялық-санитариялық
сараптау аяқталған соң 1 (бір) жұмыс күнiнен аспайды. Тамақ
өнімдеріне ветеринариялық-санитариялық сараптама жүргізу
мерзімі зерттелетін өнімнің түріне, физиологиялық жай-күйіне жəне
жүргізілетін зерттеу əдісіне байланысты.
Сараптама актісін (сынақ хаттамасын) өндіріс объектісінің атауы,
өнім түрі, сараптама актісінің (сынақ хаттамасының) жарамдылық
кезеңінде сынамаларды алуды жүргізу мерзімі, сынамаларды алу
көлемі, зертхананың атауы көрсетілетін, өндіріс объектісі бекіткен
жəне тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің ветеринария саласындағы
уəкілетті органы ведомствосының аумақтық бөлімшесі (бұдан əрі –
аумақтық бөлімше) келіскен Өнімді мониторингтік зерттеу жоспары
(бұдан əрі – Мониторинг жоспары) бар болған жағдайда, жануарларды
өсіруді, дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді жəне жануарларды,
жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты өткізуді жүзеге асыратын
өндіріс объектісінен (бұдан əрі – өндіріс объектісі) салқындатылған
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етті, тағамдық жұмыртқаларды (бұдан əрі – өнім) əкету (экспорт) үшін
берілген сəттен бастап 1 (бір) ай ішінде пайдалануға жол беріледі.
Сараптама актісін (сынақ хаттамасын) берілген сəттен бастап 1 (бір)
ай ішінде пайдаланған кезде өндіріс объектісінің өніміне Мониторинг
жоспарына сəйкес зертханалық зерттеу жүргізіледі.
Мониторинг жоспары шеңберінде жүргізілген зертханалық
зерттеулер нəтижесінде өнімнің зерттелетін қауіпсіздік көрсеткіштері
бойынша сəйкессіздігі анықталған жағдайда, одан əрі сараптама
актісін (сынақ хаттамасын) берілген сəттен бастап 1 (бір) ай ішінде
пайдалануға жол берілмейді. Мұндай жағдайда, аумақтық бөлімшелер
«Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің жəне
биологиялық материалдың сынамаларын алу қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 30 сəуірдегі № 7-1/393 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11618 болып тіркелген)
бекітілген Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің
жəне биологиялық материалдың сынамаларын алу қағидаларына
сəйкес сынамаларды алуды ұйымдастырады.».
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
өзгерістер мен толықтыру енгізілетін кейбір бұйрықтарының
тізбесіне қосымша
Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің
жəне биологиялы материалдың сынамаларын алу қағидаларына
5-қосымша
Нысан
Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің
сынамаларын алу актісі
20__ жылғы «___» __________ №_____
Мен (біз) ________________________________________________
(сынамаларды іріктеуді жүргізген ветеринария саласындағы
уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесінің, ветеринария саласында қызметін жүзеге асыратын жергілікті атқарушы орган
бөлімшесінің лауазымды адамының лауазымы, аты, əкесінің аты
(бар болса), тегі)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
мал иесінің немесе оның өкілдері
____________________________________________ қатысуымен
(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса),
тегі, заңды тұлғаның атауы)
______________________________________________________
орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің атауы
жəне көлемі ______________________________________________
_____________________________________________________
сынамаларды алу орны _________________________________
(объектінің атауы жəне мекенжайы)
______________________________________________________
келіп түскен күні мен уақыты_________________________________
(көлік құралдарының атауы,
бірлік саны жəне нөмірін көрсету)
_______________________________________________________
Ілеспе құжаттар ________________________________________
(құжат түрлерін, № жəне берілген күнін тізбелеу)
Құжаттардың болмауы __________________________________
(жоқ құжаттарды көрсету)
Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің шығарылған
елі _____________________________________________________
Жарамдылық мерзім ____________________________________
(дайындаушы, дайындалған күні)
Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге қараптексеру жүргіздім(дік) жəне қарап-тексеру нəтижелері ___________
_________________________________________________________
________________________________________________________
(орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің сыртқы түрі,
иісі, ораманың бүтіндігі, таңбалау сəйкестігі, температурасы)
______________________________________________________
______________________________________________________
Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілер сынамаларын
алу үшін негіздеме:__________________________________________
(ветеринариялық-санитариялық тұрғыдан қауіптілігіне күдіктену,
сапасыздығы туралы ақпарат алу, сақтау шарттарының бұзылуы,
орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің иесі жүгінген
кезде жəне басқалары)
Сынамалар Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 20___ жылғы «___» _____________ № ______ бұйрығымен
бекітілген Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің
жəне биологиялық материалдың сынамаларын алу қағидаларына
сəйкес _____________________, мөлшерінде алынады, нөмірленді
жəне пломбаланды (мөр басылды) ___________________________
____________________________________________________ үшін
(зертханалық зерттеулер түрін көрсету)
______________________________________________жіберіледі.
(ветеринариялық зертхананың атауын көрсету)
______________________________________________________
(сынамаларды іріктеуді жүргізген ветеринария саласындағы
уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесінің, ветеринария
саласында қызметін жүзеге асыратын жергілікті атқарушы орган
бөлімшесінің лауазымды адамының лауазымы, аты, əкесінің аты (бар
болса), тегі, (қолы), əкімшілік-аумақтық бірліктің атауы)
______________________________________________________
(жеке тұлғаның немесе заңды тұлға өкілінің аты, əкесінің аты
(бар болса), тегі, (қолы)
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 16 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18202 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 14 қаңтар

№10

Астана қаласы

«Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы
дайындаушы ұйымдарды аккредиттеу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2015 жылғы
16 қарашадағы № 9-3/1001 бұйрығына өзгеріс
енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Агроөнеркəсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарды
аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 16 қарашадағы № 9-3/1001 бұйрығына (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12439 болып
тіркелген, 2016 жылғы 11 қаңтарда «Əділет» ақпараттық-құқықтық
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
«Агроөнеркəсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарды
аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы
бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру жəне қайта өңдеу департаменті
заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде
мемлекеттiк тiркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік
он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау
жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн
ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми
жариялауға жіберілуін;
4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4)
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы
мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министрiне
жүктелсiн.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ақпарат
жəне коммуникациялар министрлігі

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 14 қаңтардағы №10 бұйрығына қосымша
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 16 қарашадағы № 9-3/1001 бұйрығымен бекітілген
«Агроөнеркəсіптік кешен саласындағы дайындаушы
ұйымдарды аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Агроөнеркəсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарды
аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі –
мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан əрі – Министрлік)
əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті облыстардың Астана, Алматы жəне
Шымкент қалаларының жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі –
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінімді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
беру «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы
(бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсырған
күннен бастап - 3 (үш) жұмыс күні (құжаттарды қабылдау күні
мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді);
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілетін ең
ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;
3) қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты – 30 (отыз)
минут.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – агроөнеркəсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдар тізбесіне қосу жəне оны
көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында орналастыру.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз
түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін
қызметті алушы) тегін көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі, Мемлекеттік корпорацияның өтінімдерді
қабылдауы жəне нəтижелерін беруі - Қазақстан Республикасының
еңбек заңнамасына жəне «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы
Заңының 5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда,
дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс кестесіне
сəйкес түскі үзіліссіз, сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.
Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген
қызмет көрсетусіз кезек күту тəртібімен көрсетіледі.
9. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушы
(не сенімхат бойынша оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге осы
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес
белгіленген нысан бойынша агроөнеркəсіптік кешен саласындағы
дайындаушы ұйымдарды аккредиттеуге өтінім (бұдан əрі - өтінім)
ұсынуы қажет.
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі
арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.
Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе,
Мемлекеттік корпорация жұмыскері өтінімді қабылдағанда мемлекеттік
қызметтерді көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған,
заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға
көрсетілетін қызметті алушының жазбаша келісімін алады.
Көрсетілетін қызметті алушы белгіленген нысанда өтінім берген
кезде өтінімді қабылдау туралы қолхат өтінімнің Мемлекеттік
корпорацияда қабылданғанын растайды.
Көрсетілетін қызметті алушы белгіленген нысанға сəйкес келмейтін
өтінімді берген жағдайда Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері
өтінімді қабылдаудан бас тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес өтінімдерді қабылдаудан
бас тарту туралы колхат береді.
3-тарау. Орталық мемлекеттік органдардың, облыстардың,
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың
жергілікті атқарушы органдарының, сондай-ақ көрсетілетін
қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың лауазымды
адамдарының, Мемлекеттік корпорацияның жəне
(немесе) оның жұмыскерлерінің мемлекеттік қызметтер
көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
10. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында
көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші
басшысының атына беріледі.
Шағым жазбаша нысанда почтамен, «электрондық үкімет» вебпорталы арқылы не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы
қолма-қол беріледі.
Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне)
шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
12-тармағында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша
Мемлекеттік корпорация басшысының атына жіберіледі.
Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) Мемлекеттік
корпорацияның шағымды қабылдағанын шағымды қабылдаған
адамның аты-жөні мен тегі, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен
орны көрсетіле отырып, оның тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі жəне
күні) растайды.
Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) Мемлекеттік
корпорацияның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының
шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс.
Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжді жауап көрсетілетін қызметті
алушыға почта, «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы жіберіледі
не көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) Мемлекеттік
корпорацияның кеңсесінде қолма-қол беріледі.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген жағдайда,
көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсетудің
сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға шағыммен
жүгінеді.
Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау жəне бақылау
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде
қаралуы тиіс.
Шағымда атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі жəне күні
көрсетіледі.
11. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген
жағдайларда, көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.
4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсетудің, оның ішінде
Мемлекеттік корпорация арқылы көрсетудің ерекшеліктері
ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар
12. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары
жəне анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін
қызметті берушінің жəне Министрліктің www.moa.kz интернетресурсында, сондай-ақ Мемлекеттік корпорацияның www.gov4c.kz
интернет-ресурсында орналастырылған.
13. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін күту жəне қажетті
құжаттарды дайындау уақытына қызмет алушылар үшін жағдайлар
жасалады (күтуге арналған креслолар, құжаттарды толтыруға
арналған орындар қажетті құжаттардың тізбесі жəне оларды толтыру
үлгілері бар стенділермен жарақталады).
14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету
тəртібі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.
15. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс орталығының 1414 телефоны арқылы алуға болады.
«Агроөнеркəсіптік кешен саласындағы дайындаушы
ұйымдарды аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 1-қосымша
Нысан
Агроөнеркəсіптік кешен саласындағы дайындаушы
ұйымдарды аккредиттеуге өтінім
Кімге:_________________________________________________
(Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар,
астана əкімдіктерінің ауыл шаруашылығы басқармасының атауы)
______________________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)
______________________________ аккредиттеу жүргізуді сұрайды.
______________________________________________________
(бизнес сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/
қайта тіркеу нөмірі жəне күні)
______________________________________________________
(орналасқан жерінің мекенжайы)
Ұйым басшысы__________________________________________
(қолы) (аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)
мөр орны
(бар болса)

20 __ жылғы « __ » __________
(Cоңы 17-бетте)
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(Соңы. Басы 16-бетте)

Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісім беремін.
Қолы
Күні 20 __ «____» ___________________
«Агроөнеркəсіптік кешен саласындағы дайындаушы
ұйымдарды аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 2-қосымша
Нысан
(аты, əкесінің аты (бар болса), тегіне
көрсетілетін қызметті алушы ұйымының атауы)
_________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)
Өтінімді қабылдаудан бас тарту туралы
қолхат
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15
сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 20-бабының 2-тармағын
басшылыққа ала отырып, Мемлекеттік корпорация филиалының №__
бөлімі (мекенжайын көрсету) көрсетілетін қызметті алушы белгіленген
нысанға сəйкес келмейтін өтінім бергендіктен «Агроөнеркəсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарды аккредиттеу» мемлекеттік
қызметін көрсетуге арналған өтінімді қабылдаудан бас тартады.
Осы қолхат əр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.
______________________________________________________
(көрсетілетін қызметті беруші жұмыскерінің аты, əкесінің аты
(бар болса), тегі, қолы)
Телефон _________________________
Алды: ________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының аты,
əкесінің аты (бар болса), тегі, қолы)
20 __ жылғы « __ » __________
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 19 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18209 болып енгізілді.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Ветеринариялық, фитосанитариялық жəне тамақ қауіпсіздігі
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік
он күн ішінде оның ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу
үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына
жіберілуін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн
ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми
жариялауға жіберілуін;
4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4)
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы
мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне
жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің
міндетін атқарушы А.ЕВНИЕВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ақпарат жəне коммуникациялар Министрлігі
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
міндетін атқарушының 2019 жылғы 22 қаңтардағы
№ 21 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығына 1-қосымша
«Экспорттау кезінде орны ауыстырылатын (тасымалданатын)
объектілерге ветеринариялық сертификат беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандарты

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 22 қаңтар

№21

Астана қаласы

«Ветеринария саласындағы мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2015 жылғы
6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығына өзгерістер
енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 11959 болып тіркелген, 2015 жылғы 30 қыркүйекте
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай
өзгерістер енгізілсін:
1-тармақтың 10) тармақшасы алып тасталсын.
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Экспорттау кезінде орны
ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге ветеринариялық
сертификат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы
бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Мемлекеттік ветеринариялықсанитариялық бақылау жəне қадағалау объектілеріне ветеринариялықсанитариялық қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда
жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ветеринариялық анықтамалар
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа
3-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жануарларды өсіруді, жануарларды союға дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді жəне сатуды
жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық
препараттарды, жем жəне жемазық қоспаларын өндіру, сақтау
жəне сату бойынша өндіріс объектілеріне тіркеу нөмірлерін
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа
4-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ветеринариялық зертханалар
(сынау хаттамалары) беретін сараптама актiлерiн беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес
жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ветеринария саласындағы
қызметпен айналысуға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандарты осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Тиісті аумақтағы эпизоотиялық
жағдайды бағалауды ескере отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің экспортына, импортына жəне транзитіне
рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау . Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі»;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға құжаттар
топтамасын тапсырған күннен бастап немесе порталға жүгінген кезде:
орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні транзиттік алып
өтуге 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жəне тірі жануарлардың карантиннен
өтуіне күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде басқа мемлекеттердің
қызметтерімен транзиттік келісуді қажет ететін рұқсаттарды қоспағанда, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні импорттауға, экспорттауға – 4 (төрт) жұмыс күні;
2) көрсетілетін қызметті алушының Мемлекеттік корпорацияға
құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілетін ең ұзақ
уақыты – 15 (он бес) минут;
3) мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін алу кезінде кезекте
күтудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Мемлекеттік корпорация қабылданған өтініш пен құжаттар топтамасын уəкілетті орган ведомствосының тиісті аумақтық бөлімшесіне
(бұдан əрі – Аумақтық бөлімше) береді.
Аумақтық бөлімше ұсынылған құжаттардың көрсетілетін қызметті
алушының құжаттарын алған сəттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде
орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектiлердiң экспортына,
импортына рұқсат алу үшін қажетті мəліметтер мен ақпараттарға
сəйкестігін қарастырады жəне ведомствоға орны ауыстырылатын
(тасымалданатын) объектiнiң экспортына, импортына рұқсат алуға
арналған сұраным жолдайды.»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды
адамдарының, Мемлекеттік корпорацияның жəне (немесе) оның
жұмыскерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша
шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі»;
13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Мемлекеттік қызметті, оның ішінде электрондық
форматта жəне Мемлекеттік корпорация арқылы көрсетілетін
мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып
қойылатын өзге талаптар»;
14 жəне 15-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті
алушыларға күту жəне қажетті құжаттарды дайындау уақытында
жағдайлар жасалады (күтуге арналған креслолар, қажетті
құжаттардың тізбесі мен оларды толтыру үлгілері бар стендтермен
жарақталған, құжаттарды толтыруға арналған орындар), өртке қарсы
қауіпсіздік шаралары қабылданады, көрсетілетін қызметті берушінің
ғимараттары физикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдардың кіруіне
арналған пандустары бар кіреберіспен жабдықталған болады.
Тіршілік əрекетін шектейтін ағза функцияларының тұрақты
бұзушылығы бар, денсаулығы нашар көрсетілетін қызметті
алушыларға, қажет болған жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету
үшін құжаттарын қабылдауды Бірыңғай байланыс орталығы (1414,
8 800 080 7777) арқылы жүгіну арқылы Мемлекеттік корпорацияның
жұмыскері олардың тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.
15. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары
Министрліктің www.moa.gov.kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.»;
18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама
қызметтерінің байланыс телефондары Министрліктің www.moa.gov.
kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер»
бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8-800080-7777.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ауыл шаруашылығы жануарларын ветеринариялық паспорт бере отырып бірдейлендіруді
жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа
7-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Экспорттау кезінде орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге ветеринариялық сертификат беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан əрі – Министрлік)
əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Астана, Алматы жəне Шымкент қалаларының, ауданның, облыстық маңызы бар қалалардың бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторы жəне оның
орынбасары бекіткен тізім негізінде Астана, Алматы жəне Шымкент
қалаларының, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың бас
мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторы жəне
оның орынбасарлары, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық
инспекторлар (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
беру:
1) Министрліктің Ветеринариялық бақылау жəне қадағалау комитетінің Астана, Алматы жəне Шымкент қалалары, аудандар жəне
облыстық маңызы бар қалалар бойынша аумақтық инспекциялары;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz, www.elicense.kz вебпорталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге
немесе порталға құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап – 3
(үш) жұмыс күні ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге
құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілетін ең ұзақ
уақыты – 30 (отыз) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілетін
ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының
құжаттарын алған сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған
құжаттардың толықтығын тексереді.
Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың толық топтамасын
ұсынбаған жəне (немесе) мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған
жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде
өтінішті əрі қарай қараудан жазбаша уəжді бас тартады.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (ішінара
автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – экспорт кезінде орны
ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге арналған ветеринариялық сертификат (бұдан əрі – ветеринариялық сертификат) не
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында
көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауап.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз
түрінде.
Ветеринариялық сертификат электрондық нысанда ресімделеді,
бланкке басып шығарылады, көрсетілетін қызметті беруші
басшысының қолы қойылады жəне мөрмен расталады.
Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін
қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық
қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат
нысанында ветеринариялық сертификатты алу орны, күні мен уақыты
туралы хабарлама жолданады.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі
– көрсетілетін қызметті алушылар) «Ветеринария туралы» 2002
жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы
2-тармағының 6) тармақшасына сəйкес ақылы түрде (ветеринариялық
сертификат бланкісі үшін) көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы екінші деңгейдегі банктер немесе банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
арқылы көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында
жəне/немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
16-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша мемлекеттік қызметті
көрсету орындарында орналастырылған бланктің құнын төлейді.
Портал арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға
электрондық сұраным берілген жағдайда, төлем «электрондық
үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан əрі – ЭҮТШ) арқылы немесе екінші
деңгейдегі банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.
8. Мыналардың:
1) көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – дүйсенбіден
бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі
үзіліспен, сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін, демалыс жəне мереке
күндері – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына жəне
«Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы
13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі –
«Мерекелер туралы» Заң) 5-бабына сəйкес көрсетілетін қызметті
беруші белгілеген жұмыс уақыты кестесіне сай.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
беру сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден
17.30-ға дейін жүзеге асырылады.
Белгіленген жұмыс уақыты ұзақтығының шегінен тыс өтінім
қабылдауды жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беруді
жұмыс уақыты кестесіне сай көрсетілетін қызметті беруші белгілейді.
Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген
қызмет көрсетусіз кезек тəртібімен көрсетіледі;
2) порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін
қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
жəне «Мерекелер туралы» Заңның 5-бабына сəйкес жұмыс уақыты
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген жағдайда,
өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).
9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі) жүгінген кезде
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
көрсетілетін қызметті берушіге:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға
сəйкес нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куəландыратын құжат жəне өкілдің өкілеттігін растайтын құжат (сəйкестендіру үшін);
3) жануарлардан алынатын өнімдерді, шикізатты, азықтарды
(«Кеден одағында ветеринариялық-санитариялық шараларды
қолдану туралы» Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 18
маусымдағы № 317 шешімімен бекітілген Ветеринариялық бақылауға
(қадағалауға) жататын тауарлардың бірыңғай тізбесінде «*»
символымен белгіленген өнімдерді қоспағанда) тасымалдау кезінде
– сараптама актісінің (сынақ хаттамасының) көшірмесі;
4) иттер мен мысықтардың орнын ауыстыру (тасымалдау) кезінде
– ветеринариялық паспорт көшірмесі;
5) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерге немесе үшінші елдерге (Еуразиялық экономикалық одақ мүшелері болып
табылмайтын мемлекеттер) əкету мақсатында республиканың бір
əкімшілік-аумақтық бірлігінен республиканың басқа əкімшілік-аумақтық
бірлігіне орны ауыстырылған (тасымалданған) объектілердің орнын
ауыстырған (тасымалдаған) кезде жəне/немесе республиканың
бір əкімшілік-аумақтық бірлігі шегінде орны ауыстырылатын
(тасымалданатын) объектінің иесі ауысқанда – ветеринариялық
анықтама көшірмесі (ақпараттық жүйеде болмаған жағдайда);

6) ветеринариялық сертификат бланкісі үшін ақы төленгенін
растайтын құжаттың көшірмесі;
порталға:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға
сəйкес, көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған
электрондық құжат нысанындағы өтініш;
2) жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты тасымалдау кезінде
–сараптама актісінің (сынақ хаттамасының) электрондық көшірмесі;
3) иттер мен мысықтардың орнын ауыстыру (тасымалдау) кезінде
– ветеринариялық паспорттың электрондық көшірмесі;
4) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерге немесе үшінші елдерге (Еуразиялық экономикалық одақ мүшелері болып
табылмайтын мемлекеттер) əкету мақсатында республиканың бір
əкімшілік-аумақтық бірлігінен республиканың басқа əкімшілік-аумақтық
бірлігіне орны ауыстырылған (тасымалданған) объектілердің орнын
ауыстырған (тасымалдаған) кезде жəне/немесе республиканың бір
əкімшілік-аумақтық бірлігі шегінде орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің иесі ауысқанда – ветеринариялық анықтаманың
электрондық көшірмесі (ақпараттық жүйеде болмаған жағдайда);
5) ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, ветеринариялық сертификат бланкісі үшін ақы төленгенін растайтын құжаттың
электрондық көшірмесі.
Жеке басын куəландыратын құжат, заңды тұлғаны тіркеу (қайта
тіркеу) туралы, дара кəсіпкерді тіркеу туралы, ауыл шаруашылығы
жануарының ветеринариялық паспорты туралы, асыл тұқымдық
куəлік немесе оған балама құжат туралы, балықтың қайдан ауланғаны
туралы, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді тиісті
аумақтағы эпизоотиялық жағдайды ескере отырып экспортауға
рұқсат беру туралы, ветеринариялық анықтама туралы мəліметтерді
көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.
Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алуға
болатын құжаттарды талап етуге жол берілмейді.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған
кезде:
1) көрсетілетін қызметті берушіге – қағаз тасығыштағы өтініштің
қабылданғанын көшірмесінде құжаттар топтамасын қабылдау күні,
уақыты, құжаттарды қабылдаған жауапты адамның аты, əкесінің аты
(бар болса), тегі көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің
кеңсесінде тіркелгені туралы белгі қойылғаны растайды;
2) портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке
кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұранымның
қабылданғаны туралы мəртебе көрінеді.
10. Мемлекеттiк қызметті көрсетуден бас тартуға мыналар негіз
болып табылады:
1) көрсетілетін қызметті беруші ветеринариялық сертификат
алу үшін ұсынған құжаттардың жəне/немесе оларда қамтылған
деректердің (мəліметтердің) дұрыс еместігінің анықталуы;
2) саламатсыз жəне буферлік аймақтарда белгіленген компартменттерді қоспағанда, орны ауыстырылатын (тасымалданатын)
объектінің осы аймақтардан шығуы;
3) импортаушы елдің Қазақстан Республикасынан орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіге қатысты уақытша ветеринариялық-санитариялық шаралар енгізуі;
4) орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің, көлік
құралының ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптар мен қағидаларға сəйкес келмеуі;
5) тиісті аумақтағы эпизоотиялық ахуалды бағалауды ескере
отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді
экспорттауға рұқсаттың болмауы (үшінші елдерге (Еуразиялық
экономикалық одақ мүшелері болып табылмайтын мемлекеттер)
экспорттау кезінде);
6) Қазақстан Республикасына үшінші елдерден (Еуразиялық
экономикалық одақ мүшелері болып табылмайтын мемлекеттер)
Біріңғай ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптардан ерекшеленетін талаптар бойынша əкелінген орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің жəне олардан өндірілген
өнімдердің Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерге
əкетілуі;
7) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты ветеринариялық
сертификат алуды талап ететін қызметке немесе жекелеген қызмет
түрлеріне тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің
(үкімінің) болуы;
8) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты заңды күшіне енген
сот шешімінің болуы, оның негізінде өтініш беруші ветеринариялық
сертификат алуға байланысты арнайы құқығынан айрылуы.
3-тарау.Орталық мемлекеттік органдардың, сондайақ көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе)
олардың лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтер
көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды
адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша
шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану:
шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
16-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін
қызметті беруші басшысының атына беріледі.
Шағым жазбаша нысанда почтамен немесе жұмыс күндері
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.
Мыналардың:
жеке тұлғаның шағымында оның аты, əкесінің аты (жеке басын
куəландыратын құжатта бар болса), тегі, почталық мекенжайы
көрсетіледі;
заңды тұлғаның шағымында оның атауы, почталық мекенжайы,
шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Арызға көрсетілетін қызметті
алушы қол қояды.
Шағымның қабылданғанын шағымды қабылдаған адамның атыжөні мен тегі, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле
отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде оның тіркелуі
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) растайды.
Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс
күні ішінде қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжді
жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта байланысы арқылы
жолданады не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолмақол беріледі.
Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты
бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефондары
арқылы алуға болады.
Портал арқылы электрондық арыз жолдаған кезде көрсетілетін
қызметті алушыға «жеке кабинетінен» арыз туралы ақпарат қолжетімді
болады, ол көрсетілетін қызметті берушінің арызды өңдеуі барысында
(жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгілер, қарау немесе
қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.
12. Мемлекеттік қызметті көрсетудің нəтижелерімен келіспеген
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер
көрсетудің сапасын бағалау мен бақылау жөніндегі уəкілетті органға
шағыммен жүгінеді.
Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау мен бақылау
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні
ішінде қаралады.
13. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.
4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле
отырып қойылатын өзге талаптар
14. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті
алушыларға күту жəне қажетті құжаттарды дайындау уақытында
жағдайлар жасалады (күтуге арналған креслолар, қажетті құжаттардың
тізбесі мен оларды толтыру үлгілері бар стендтермен жарақталған,
құжаттарды толтыруға арналған орындар), өртке қарсы қауіпсіздік
шаралары қабылданады.
15. Көрсетілетін қызметті берушінің ғимараттары физикалық
мүмкіндіктері шектеулі адамдардың кіруіне арналған пандустары бар
кіреберіспен жабдықталған болады.
16. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары
Министрліктің www.moa.gov.kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.
17. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда,
оның мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электрондық
нысанда алуға мүмкіндігі бар.
18. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету
мəртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде
порталдағы «жеке кабинеті», сондай-ақ мемлекеттік қызметтер
көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы
алуға мүмкіндігі бар.
19. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама
қызметтерінің байланыс телефондары Министрліктің www.moa.gov.
kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер»
бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8-800080-7777.
«Экспорттау кезінде орны ауыстырылатын
(тасымалданатын) объектілерге ветеринариялық сертификат
беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына қосымша
Нысан
(кімге)__________________________________
(аумақтық бөлімшенің атауы)
(кімнен)________________________________
(аты, əкесiнiң аты (бар болса), тегi,
жеке сəйкестендіру нөмірі/заңды тұлғаның
атауы, бизнес-сəйкестендіру нөмірі)
Мемлекеттік тіркеу анықтамасының
(куəлігінің)* нөмірі ______________________
Мекенжайы______________________________
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Өтініш нөмірі:
Өтініш
_________________ ветеринарлық сертификат беруіңізді сұраймын
(өндіріс объектісінің
атауы, қызмет түрі)
Жануардың (балықтардан, аралардан, қосмекенділерден,
жəндіктерден басқа), жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың
орнын ауыстырған кезде – жануардың жеке нөмірі, ветеринариялық
паспорттың нөмірі __________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
асыл тұқымды жануарлардың орнын ауыстыру (тасымалдау)
кезінде əр жануар басына жəне асыл тұқымды өнімге (материалға)
– асыл тұқымдық куəліктің немесе оған балама құжаттың нөмірі жəне
күні_______________________________________________________
__________________________________________________________
балықтарды жəне басқа да су жануарларын (тірі, жаңа ауланған,
салқындатылған, мұздатылған балық, сондай-ақ шаяндар, гаммарус,
салина (циста) артемиясы) 5 килограммнан артық тасымалдау кезінде
орны ауыстырылатын (тасымалданатын) көлемге берілетін балықтың
қайдан ауланғаны туралы анықтаманың нөмірі мен күні _________
________________________________________________________
Орналасқан мекенжайы_________________________________
Өндіріс объектісінің есепке алу нөмірі ______________________
Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің атауы_______
Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің саны,
өлшем бірлігі___________________________________________
______________________________________________________
Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні экспорттаушы
ел жəне межелі орны _______________________________________
_____________
______________________________________________________
______________
Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні экспорттауда
пайдаланылуы болжанатын көлік түрі__________________________
_______________________
Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектіні алып өту
болжанатын мемлекеттік шекарадағы өткізу пункттері көрсетілген о
рны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектінің жол жүру
бағдары___________________________
Экспорттау мақсаты (тірі жануарлар үшін – көбейту жəне күтіпбағу, сату, етке сою; өнім жəне шикізат үшін – өткізу, өңдеу; азық жəне
азықтық қоспалар үшін – олар арналған жануарлар түрі)__________
_________________________________________________________
Экспортқа арналған рұқсат нөмірі, күні ______________________
Мынадай құжаттарды қоса беріп отырмын ___________________
______________________________________________________
Байланыс телефондары ____________________
E-mail _____________________
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мəліметтерді пайдалануға келісемін.
Ұсынылған мəліметтердің дұрыстығын растаймын.
_________________________________20___жылғы __________
(көрсетілетін қызметті алушының аты,
əкесiнiң аты (бар болса), тегi, қолы )
Қосымша: 1 данада _________________________ _________ парақ
Ескертпе: * «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу жəне филиалдар
мен өкілдіктерді есептік тіркеу мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгенге дейін берілген
заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу
(қайта тіркеу) туралы куəлік заңды тұлға қызметін тоқтатқанға дейін
жарамды болып табылады.
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі
міндетін атқарушының 2019 жылғы 22 қаңтардағы
№ 21 бұйрығына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығына 2-қосымша
«Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау жəне
қадағалау объектілеріне ветеринариялық-санитариялық
қорытынды беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау жəне
қадағалау объектілеріне ветеринариялық-санитариялық қорытынды
беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік
көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан əрі –
Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Астана, Алматы жəне Шымкент
қалаларының, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың
жергілікті атқарушы органдары бекіткен тізім негізінде мемлекеттік
ветеринариялық дəрігер (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші)
көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
беру:
1) Астана, Алматы жəне Шымкент қалаларының, аудандардың
жəне облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz, www.elicense.kz вебпорталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге
немесе порталға құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап – 5
(бес) жұмыс күні;
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге
құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілетін ең ұзақ
уақыты – 30 (отыз) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілетін
ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының
құжаттарын алған сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған
құжаттардың толықтығын тексереді.
Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың толық топтамасын
ұсынбаған жəне (немесе) мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған
жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде
өтінішті əрі қарай қараудан жазбаша уəжді бас тартады.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (ішінара
автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – объектінің ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидаларға жəне талаптарға
сəйкестігі туралы ветеринариялық-санитариялық қорытынды
немесе анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсынымдар бере
отырып, объектінің ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық)
қағидаларға жəне талаптарға сəйкес еместігі туралы ветеринариялықсанитариялық қорытынды (бұдан əрі – ветеринариялық-санитариялық
қорытынды) не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауап.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз
түрінде.
Ветеринариялық-санитариялық қорытынды электрондық нысанда
ресімделеді, бланкке басып шығарылады, көрсетілетін қызметті
берушінің қолы қойылады жəне мөрмен расталады.
Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін
қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық
қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат
нысанында ветеринариялық-санитариялық қорытындыны алу орны,
күні мен уақыты туралы хабарлама жолданады.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі –
көрсетілетін қызметті алушылар) «Ветеринария туралы» 2002 жылғы
10 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 2-тармағының
6) тармақшасына сəйкес ақылы түрде (ветеринариялық-санитариялық
қорытынды бланкісі үшін) көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы екінші деңгейдегі банктер немесе банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
арқылы көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында
жəне/немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
16-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша мемлекеттік қызметті
көрсету орындарында орналастырылған бланктің құнын төлейді.
Портал арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға
электрондық сұраным берілген жағдайда, төлем «электрондық
үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан əрі – ЭҮТШ) арқылы немесе екінші
деңгейдегі банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.
8. Мыналардың:
1) көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына жəне «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасы Заңының (бұдан əрі – «Мерекелер туралы» Заң) 5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден
бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі
үзіліспен, сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
беру сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден
17.30-ға дейін жүзеге асырылады.
Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген
қызмет көрсетусіз кезек тəртібімен көрсетіледі;
2) порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін
қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
(Жалғасы 18-бетте)
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жəне «Мерекелер туралы» Заңның 5-бабына сəйкес жұмыс уақыты
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген жағдайда,
өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).
9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі) жүгінген кезде
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
көрсетілетін қызметті берушіге:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға
сəйкес нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куəландыратын құжат жəне өкілдің өкілеттігін растайтын құжат (сəйкестендіру үшін);
3) меншік құқығында тиісті үй-жайлардың бар екенін немесе жалдау
шарты құқығында тиісті үй-жайлардың бар екенін растайтын құқық
белгілейтін құжаттың көшірмесі;
4) ветеринариялық-санитариялық қорытынды бланкісіне ақы
төленгенін растайтын құжат;
порталға:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға
сəйкес, көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған
электрондық құжат нысанындағы өтініш;
2) меншік құқығында тиісті үй-жайлардың бар екенін немесе жалдау
шарты құқығында тиісті үй-жайлардың бар екенін растайтын құқық
белгілейтін құжаттың электрондық көшірмесі;
3) ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, ветеринариялық-санитариялық қорытындының бланкісі үшін ақы төленгенін
растайтын құжаттың электрондық көшірмесі.
Жеке басын куəландыратын құжаттар туралы, заңды тұлғаны тіркеу
(қайта тіркеу) туралы, дара кəсіпкерді тіркеу туралы, меншік құқығында
тиісті үй-жайлардың бар болуы туралы мəліметтерді көрсетілетін
қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы мемлекеттік
ақпараттық жүйелерден алады.
Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алуға
болатын құжаттарды талап етуге жол берілмейді.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды:
1) көрсетілетін қызметті берушіге тапсырған кезде – қағаз
тасығыштағы өтініштің қабылданғанын көшірмесінде құжаттар топтамасын қабылдау күні, уақыты, құжаттарды қабылдаған жауапты адамның аты, əкесінің аты (бар болса), тегі көрсетіле отырып,
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелгені туралы белгі
қойылғаны растайды;
2) портал арқылы тапсырған кезде – көрсетілетін қызметті
алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге
арналған сұранымның қабылданғаны туралы мəртебе көрінеді.
10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға мыналар негіз
болып табылады:
1) көрсетілетін қызметті алушы ветеринариялық-санитариялық
қорытынды алу үшін ұсынған құжаттардың жəне (немесе) оларда
қамтылған деректердің (мəліметтердің) дұрыс еместігінің анықталуы;
2) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты ветеринариялықсанитариялық қорытынды алуды талап ететін қызметке немесе
жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу туралы заңды күшіне енген
сот шешімінің (үкімінің) болуы;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты заңды күшіне енген
сот шешімінің болуы, оның негізінде өтініш беруші ветеринариялықсанитариялық қорытынды алуға байланысты арнайы құқығынан
айрылуы.
3-тарау. Мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін
қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың лауазымды
адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері
бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне)
шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды
адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша
шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану:
шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
16-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін
қызметті беруші басшысының атына не тиісті жергілікті атқарушы
орган басшысының атына беріледі.
Шағым жазбаша нысанда почтамен немесе жұмыс күндері
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.
Мыналардың:
жеке тұлғаның шағымында оның аты, əкесінің аты (жеке басын
куəландыратын құжатта бар болса), тегі, почталық мекенжайы
көрсетіледі;
заңды тұлғаның шағымында оның атауы, почталық мекенжайы,
шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Арызға көрсетілетін қызметті
алушы қол қояды.
Шағымның қабылданғанын шағымды қабылдаған адамның атыжөні мен тегі, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле
отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде оның тіркелуі
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) растайды.
Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс
күні ішінде қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжді
жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта байланысы арқылы
жолданады не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолмақол беріледі.
Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты
бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефондары
арқылы алуға болады.
Портал арқылы электрондық арыз жолдаған кезде көрсетілетін
қызметті алушыға «жеке кабинетінен» арыз туралы ақпарат қолжетімді
болады, ол көрсетілетін қызметті берушінің арызды өңдеуі барысында
(жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгілер, қарау немесе
қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.
12. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер
көрсетудің сапасын бағалау мен бақылау жөніндегі уəкілетті органға
шағыммен жүгіне алады.
Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау мен бақылау
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні
ішінде қаралады.
13. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.
4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле
отырып қойылатын өзге талаптар
14. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті
алушыларға күту жəне қажетті құжаттарды дайындау уақытында
жағдайлар жасалады (күтуге арналған креслолар, қажетті құжаттардың
тізбесі мен оларды толтыру үлгілері бар стендтермен жарақталған
құжаттарды толтыруға арналған орындар), өртке қарсы қауіпсіздік
шаралары қабылданады.
15. Көрсетілетін қызметті берушінің ғимараттары физикалық
мүмкіндіктері шектеулі адамдардың кіруіне арналған пандустары бар
кіреберіспен жабдықталған болады.
16. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары
Министрліктің www.moa.gov.kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.
17. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда,
оның мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электрондық
нысанда алуға мүмкіндігі бар.
18. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету
мəртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде
порталдағы «жеке кабинеті», сондай-ақ мемлекеттік қызметтер
көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы
алуға мүмкіндігі бар.
19. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама
қызметтерінің байланыс телефондары Министрліктің www.moa.gov.
kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер»
бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8-800080-7777.
«Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау
жəне қадағалау объектілеріне ветеринариялық-санитариялық
қорытынды беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет
стандартына қосымша
Нысан
(кімге)_______________________________
(жергілікті атқарушы органның ветеринария
____________________________________
саласындағы қызметті жүзеге асыратын
____________________________________
бөлімшесінің атауы)
____________________________________
(кімнен)______________________________
(аты, əкесiнiң аты (бар болса), тегi,
жеке сəйкестендіру нөмірі/заңды тұлғаның
атауы, бизнес-сəйкестендіру нөмірі)
Мемлекеттік тіркеу анықтамасының
(куəлігінің*) нөмірі ____________________
Мекенжайы___________________________
Өтініш нөмірі:
Өтініш
______________________________________________________
(объектінің түрі)
ветеринариялық-санитариялық қорытынды беруіңізді сұраймын
________________________________________________________
Объектінің атауы_________________________________________
Объектінің мақсаты________________________________________
Объектінің сипаты_________________________________________
Объектінің шығарылған жері _____________________________
Объектінің құрамы ______________________________________

Үй-жайға арналған меншік құқығы _________________________
Орналасқан мекенжайы _________________________________
Үй-жай иесінің деректері____________________________________
Шарттың жасалған күні_____________________________________
Шарттың қолданылу мерзімі________________________________
Шарттың ерекше талаптары_________________________________
Үй-жайды мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің нөмірі, күні__________
Мынадай құжаттарды қоса беріп отырмын:
______________________________________________________
Байланыс телефондары _________________
E-mail ________________________
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мəліметтерді пайдалануға келісемін.
Ұсынылған мəліметтердің дұрыстығын растаймын.
____________________________ ________________ 20___ жыл
(көрсетілетін қызмет алушының
аты, əкесінің аты (бар болса), тегі, қолы)
Қосымша: 1 данада__________________________ _______ парақ
Ескертпе: * «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу жəне филиалдар
мен өкілдіктерді есептік тіркеу мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгенге дейін берілген
заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу
(қайта тіркеу) туралы куəлік заңды тұлға қызметін тоқтатқанға дейін
жарамды болып табылады.
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі
міндетін атқарушының 2019 жылғы 22 қаңтардағы
№ 21 бұйрығына 3-қосымша
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығына 4-қосымша
«Ветеринариялық анықтамалар беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Ветеринариялық анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан əрі – Министрлік)
əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Астана, Алматы жəне Шымкент қалаларының, аудандардың жəне облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті
атқарушы органдары құрған мемлекеттік ветеринариялық ұйымдар
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz, www.elicense.kz вебпорталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге
құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап жүгінген күн ішінде;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілетін ең
ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;
3) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің
рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут.
Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартының 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың
толық топтамасын ұсынбаған жəне (немесе) мерзімі өтіп кеткен
құжаттарды ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде өтінішті əрі қарай қараудан жазбаша уəжді бас
тартады.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (ішінара
автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – ветеринариялық
анықтама не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
10-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауап.
Берілген ветеринариялық анықтамалар туралы мəліметтер
ақпараттық жүйеге енгізіледі.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз
түрінде.
Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін
қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық
қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат
нысанында ветеринариялық анықтама алу орны, күні мен уақыты
туралы хабарлама жолданады.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі –
көрсетілетін қызметті алушылар) тегін көрсетіледі.
8. Мыналардың:
1) көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына жəне «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасы Заңының (бұдан əрі – «Мерекелер туралы» Заң) 5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден
бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі
үзіліспен, сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
беру сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден
17.30-ға дейін жүзеге асырылады.
Белгіленген жұмыс уақыты ұзақтығының шегінен тыс өтініш
қабылдауды жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беруді
жұмыс уақыты кестесіне сай көрсетілетін қызметті беруші белгілейді.
Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген
қызмет көрсетусіз кезек күту тəртібімен көрсетіледі;
2) порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін
қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
жəне «Мерекелер туралы» Заңның 5-бабына сəйкес жұмыс уақыты
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген жағдайда,
өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).
9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі) жүгінген кезде
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға
сəйкес нысан бойынша өтініш;
2) жеке басты куəландыратын құжат жəне өкілдің өкілеттігін растайтын құжат (сəйкестендіру үшін);
3) бес килограммнан жоғары балықтарды жəне басқа су жануарларын (тірі, жаңа ауланған, салқындатылған, мұздатылған балықтар,
сондай-ақ шаяндар, гаммарус, артемия салина (цисталар)) тасымалдау кезінде – ауланған жері туралы анықтаманың көшірмесі.
4) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдерден жəне
үшінші елдерден (Еуразиялық экономикалық одақ мүшелері болып табылмайтын мемлекеттерден) əкелінген ветеринариялық
(ветеринарниялық-санитариялық) бақылау объектілерінің Қазақстан
Республикасының аумағы бойынша орнын ауыстыру кезінде –
ветеринариялық-санитариялық бақылау жəне қадағалау объектісі
əкелінген ветеринариялық құжаттың көшірмесі.
порталға:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға
сəйкес көрсетілетін қызмет алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған
электрондық құжат нысанындағы өтініш;
2) бес килограммнан жоғары балықтарды жəне басқа су жануарларын (тірі, жаңа ауланған, салқындатылған, мұздатылған балықтар,
сондай-ақ шаяндар, гаммарус, артемия салина (цисталар)) тасымалдау кезінде – ауланған жері туралы анықтаманың электрондық
көшірмесі;
3) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдерден жəне
үшінші елдерден (Еуразиялық экономикалық одақ мүшелері болып табылмайтын мемлекеттерден) əкелінген ветеринариялық
(ветеринарниялық-санитариялық) бақылау объектілерінің Қазақстан
Республикасының аумағы бойынша орнын ауыстыру кезінде –
ветеринариялық-санитариялық бақылау жəне қадағалау объектісі
əкелінген ветеринариялық құжаттың электрондық көшірмесі.
Жеке басты куəландыратын құжаттар туралы, заңды тұлғаны
тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кəсіпкерді тіркеу туралы, ауыл
шаруашылығы жануарының ветеринариялық паспорты туралы
мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет»
шлюзі арқылы мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.
Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алуға
болатын құжаттарды талап етуге жол берілмейді.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды:
1) көрсетілетін қызметті берушіге тапсырған кезде – қағаз тасығыштағы өтініштің қабылданғанын көшірмесінде құжаттар топтамасын
қабылдау күні, уақыты, құжаттарды қабылдаған жауапты адамның
аты, əкесінің аты (бар болса), тегі көрсетіле отырып, көрсетілетін
қызметті берушінің кеңсесінде тіркелгені туралы белгі қойылғаны
растайды.
2) портал арқылы тапсырған кезде – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған
сұранымның қабылданғаны туралы мəртебе көрінеді.
10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға мыналар негіз
болып табылады:
1) көрсетілетін қызметті алушы ветеринариялық анықтама алу үшін
ұсынған құжаттардың жəне (немесе) оларда қамтылған деректердің
(мəліметтердің) дұрыс еместігінің анықталуы;
жануардың жеке нөмірінің болмауы;
жануардың, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың, көлік
құралының ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптар мен қағидаларға сəйкес келмеуі;
2) жануар, жануарлардан алынатын өнім мен шикізат шығарылатын
(орналасқан) жерде жануарлардың инфекциялық аурулары бойынша
эпизоотиялық ахуалдың өзгеруі (нашарлауы);
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3) жануар, жануарлардан алынатын өнім мен шикізат шығарылатын
(орналасқан) жердің саламатсыз аймақ деп белгіленуі;
4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты ветеринариялық
анықтама алуды талап ететін қызметке немесе жекелеген қызмет
түрлеріне тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің
(үкімінің) болуы;
5) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты заңды күшіне енген
сот шешімінің болуы, оның негізінде көрсетілетін қызметті алушы
ветеринариялық анықтама алуға байланысты арнайы құқығынан
айрылуы.
3-тарау. Мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін
қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың лауазымды
адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері
бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне)
шағымдану тəртібі
11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану:
шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
16-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін
қызметті беруші басшысының атына беріледі.
Шағым жазбаша нысанда почтамен не жұмыс күндері көрсетілетін
қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.
Мыналардың:
жеке тұлғаның шағымында оның аты, əкесінің аты (жеке басын
куəландыратын құжатта бар болса), тегі, почталық мекенжайы
көрсетіледі;
заңды тұлғаның шағымында оның атауы, почталық мекенжайы,
шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Арызға көрсетілетін қызметті
алушы қол қояды.
Шағымның қабылданғанын шағымды қабылдаған адамның атыжөні мен тегі, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле
отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде оның тіркелуі
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) растайды.
Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс
күні ішінде қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжді
жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта байланысы арқылы
жолданады не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолмақол беріледі.
Портал арқылы жүгінен кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты
бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефондары
арқылы алуға болады.
Портал арқылы электрондық арыз жолдаған кезде көрсетілетін
қызметті алушыға «жеке кабинетінен» арыз туралы ақпарат қолжетімді
болады, ол көрсетілетін қызметті берушінің арызды өңдеуі барысында
(жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгілер, қарау немесе
қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.
12. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер
көрсетудің сапасын бағалау мен бақылау жөніндегі уəкілетті органға
шағыммен жүгіне алады.
Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау мен бақылау
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні
ішінде қаралады.
13. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.
4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле
отырып қойылатын өзге талаптар
14. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті
алушыларға күту жəне қажетті құжаттарды дайындау уақытында
жағдайлар жасалады (күтуге арналған креслолар, қажетті құжаттардың
тізбесі мен оларды толтыру үлгілері бар стендтермен жарақталған
құжаттарды толтыруға арналған орындар), өртке қарсы қауіпсіздік
шаралары қабылданады.
15. Көрсетілетін қызметті берушінің ғимараттары физикалық
мүмкіндіктері шектеулі адамдардың кіруіне арналған пандустары бар
кіреберіспен жабдықталған болады.
16. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары
Министрліктің www.moa.gov.kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.
17. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда,
оның мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электрондық
нысанда алуға мүмкіндігі бар.
18. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті
көрсету мəртебесі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға
мүмкіндігі бар.
19. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама
қызметтерінің байланыс телефондары Министрліктің www.moa.gov.
kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер»
бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8-800080-7777.
«Ветеринариялық анықтамалар беру» мемлекеттiк
көрсетілетін қызмет стандартына қосымша
Нысан
(кімге)________________________________________
(мемлекеттік ветеринариялық ұйымның атауы)
________________________________________
(кімнен)_______________________________________
(аты, əкесiнiң аты (бар болса), тегi,
жеке сəйкестендіру нөмірі/заңды тұлғаның атауы,
бизнес-сəйкестендіру нөмірі)
Мекенжайы_________________________
Өтініш нөмірі:
Өтініш
______________________________________________________
(жануарға, жануарлардан алынатын өнім мен шикізатқа, азыққа)*
____________________________ветеринариялық анықтама
беруіңізді сұраймын
Байланыс телефондары ________________
E-mail _________________________
____________________________________ 20__жылғы __________
(көрсетілетін қызметті алушының аты,
əкесiнiң аты (бар болса), тегi, қолы)
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мəліметтерді пайдалануға келісемін.
Ұсынылған мəліметтердің дұрыстығын растаймын.
Ескертпе:* жануарларды тасымалдау кезінде жануардың түрі,
паспортының бірдейлендіру нөмірі; жануарлардан алынатын өнімдер
мен шикізатты тасымалдау кезінде өнімнің атауы, салмағы, орамасы,
таңбалануы, бірдейлендіру нөмірі көрсетіледі.
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі
міндетін атқарушының 2019 жылғы 22 қаңтардағы
№ 21 бұйрығына 4-қосымша
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығына 5-қосымша
«Жануарларды өсіруді, жануарларды союға дайындауды
(союды), сақтауды, өңдеуді жəне сатуды жүзеге асыратын
өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық
препараттарды, жем жəне жемазық қоспаларын өндіру, сақтау
жəне сату бойынша өндіріс объектілеріне тіркеу нөмірлерін
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Жануарларды өсіруді, жануарларды союға дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді жəне сатуды жүзеге асыратын өндіріс
объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жем
жəне жемазық қоспаларын өндіру, сақтау жəне сату бойынша өндіріс
объектілеріне тіркеу нөмірлерін беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан əрі – Министрлік)
əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана, Алматы жəне
Шымкент қалаларының жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі –
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
беру:
1) Астана, Алматы жəне Шымкент қалаларының, аудандардың
жəне облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz, www.elicense.kz вебпорталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге
немесе порталға құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы
органының ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын
бөлімшесіне – 7 (жеті) жұмыс күні;
республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті
атқарушы органының ветеринария саласындағы қызметті жүзеге
асыратын бөлімшесіне – 5 (бес) жұмыс күні;
өндіріс объектісінің жүзеге асырылатын қызмет түрін өзгертуге əкеп
соқтырмай, атауы жəне/немесе ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген
жағдайда – 5 (бес) жұмыс күні;

өндіріс объектісі қызметінің түрі өзгерген жағдайда, осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартында белгіленген мерзімдерде есепке
алу нөмірін беру рəсімінен қайта өтеді;
сою алаңдары қолда бар есепке алу нөмірін растау үшін осы
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында белгіленген мерзімдерде есепке алу нөмірін қайта ресімдеу рəсімінен өтеді.
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілетін ең
ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;
3) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің
рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының
құжаттарын алған сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған
құжаттардың толықтығын тексереді.
Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың толық топтамасын
ұсынбаған жəне (немесе) мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған
жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде
өтінішті əрі қарай қараудан жазбаша уəжді бас тартады.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (ішінара
автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – жануарларды өсіруді,
жануарларды, жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді жəне өткізуді жүзеге асыратын
өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды,
азық мен азықтық қоспаларды өндіру, сақтау жəне өткізу жөніндегі
ұйымдарға есепке алу нөмірдің берілгені туралы растама (бұдан əрі
– растама) немесе берілген есепке алу нөмірдін қайта ресімдеу не
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында
көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауап.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық.
Растама электрондық нысанда ресімделеді, басып шығарылады,
қол қойылады жəне мөрмен расталады.
Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін
қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық
қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат
нысанында жануарларды өсіруді, жануарларды союға дайындауды
(союды), сақтауды, өңдеуді жəне өткізуді жүзеге асыратын өндіріс
объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, азық жəне
азықтық қоспаларды өндіру, сақтау жəне өткізу жөніндегі ұйымдарға
есепке алу нөмірлерін алу орны, күні мен уақыты туралы хабарлама
жолданады.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі –
көрсетілетін қызметті алушылар) тегін көрсетіледі.
8. Мыналардың:
1) көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына жəне «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасы Заңының (бұдан əрі – «Мерекелер туралы» Заң) 5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден
бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі
үзіліспен, сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
беру сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден
17.30-ға дейін жүзеге асырылады.
Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген
қызмет көрсетусіз кезек тəртібімен көрсетіледі;
2) порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін
қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
жəне «Мерекелер туралы» Заңның 5-бабына сəйкес жұмыс уақыты
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген жағдайда,
өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).
9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі) жүгінген кезде
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
көрсетілетін қызметті берушіге:
есепке алу нөмірін беру үшін:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға
сəйкес нысан бойынша өтініш;
2) жеке басты куəландыратын құжат жəне өкілдің өкілеттігін растайтын құжат (сəйкестендіру үшін);
3) өндіріс объектісі қызметінің түрі, өндірілетін өнімнің көлемі мен
түрі туралы еркін нысанда жасалған ақпарат.
Есепке алу нөмірін қайта ресімдеу кезінде, есепке алу нөмірінің
атауын жəне (немесе) ұйымдастырушылық-құқықтық нысанын өзгерту
кезінде, сою алаңына арналған есепке алу нөмірін растау кезінде:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға
сəйкес нысан бойынша өтініш;
2) жеке басты куəландыратын құжат жəне өкілдің өкілеттігін растайтын құжат (сəйкестендіру үшін);
порталға:
есепке алу нөмірін беру үшін:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға
сəйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған
электрондық құжат нысанындағы өтініш;
2) өндіріс объектісі қызметінің түрі, өндірілетін өнімнің көлемі
мен түрі туралы еркін нысанда жасалған ақпараттың электрондық
көшірмесі.
Есепке алу нөмірін қайта ресімдеу кезінде, есепке алу нөмірінің
атауын жəне (немесе) ұйымдастырушылық-құқықтық нысанын өзгерту
кезінде, сою алаңына арналған есепке алу нөмірін растау кезінде:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға
сəйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған
электрондық құжат нысанындағы өтініш;
Жеке басты куəландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны тіркеу
(қайта тіркеу) туралы, дара кəсіпкерді тіркеу туралы, ветеринариялықсанитариялық қорытынды туралы, бұрын берілген есепке алу нөмірі
туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық
үкімет» шлюзі арқылы мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.
Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алуға
болатын құжаттарды талап етуге жол берілмейді.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды:
1) көрсетілетін қызметті берушіге, аудандардың жəне облыстық
маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарына тапсырған
кезде – қағаз тасығыштағы өтініштің қабылданғанын көшірмесінде
құжаттар топтамасын қабылдау күні, уақыты, құжаттарды қабылдаған
жауапты адамның аты, əкесінің аты (бар болса), тегі көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелгені туралы
белгі қойылғаны растайды;
2) портал арқылы тапсырған кезде – көрсетілетін қызметті
алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге
арналған сұранымның қабылданғаны туралы мəртебе көрінеді.
10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға мыналар негіз
болып табылады:
1) көрсетілетін қызметті алушы есепке алу нөмірін алу үшін
ұсынған құжаттардың жəне (немесе) оларда қамтылған деректердің
(мəліметтердің) дұрыс еместігінің анықталуы;
2) есепке алу нөмірін беру үшін қажетті ұсынылған құжаттардың,
объектілердің, деректер мен мəліметтердің сəйкес келмеуі, оның
ішінде, берілген ветеринариялық-санитариялық қорытындыға
сəйкес өндіріс объектісінің Қазақстан Республикасының ветеринария
саласындағы заңнамасының талаптарына сəйкес келмеуі, сондай-ақ,
егер, өтініш беруші өндіріс объектісі экспорттаушы болып табылса,
экспорт жүзеге асырылатын елдің ветеринариялық (ветеринариялықсанитариялық) талаптарына сəйкес келмеуі;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты өндіріс объектісіне
есепке алу нөмірін алуды талап ететін қызметке немесе жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот
шешімнің (үкімнің) болуы;
4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты заңды күшіне енген сот
шешімнің болуы, оның негізінде көрсетілетін қызметті алушы өндіріс
объектісіне есепке алу нөмірін алуға байланысты арнайы құқығынан
айрылуы.
3-тарау. Мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін
қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың лауазымды
адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері
бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне)
шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды
адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша
шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану:
шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
16-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін
қызметті беруші басшысының атына беріледі.
Шағым жазбаша нысанда почтамен не жұмыс күндері көрсетілетін
қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.
Мыналардың:
жеке тұлғаның шағымында оның аты, əкесінің аты (жеке басын
куəландыратын құжатта бар болса), тегі, почталық мекенжайы
көрсетіледі;
заңды тұлғаның шағымында оның атауы, почталық мекенжайы,
шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Арызға көрсетілетін қызметті
алушы қол қояды.
Шағымның қабылданғанын шағымды қабылдаған адамның атыжөні мен тегі, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле
отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде оның тіркелуі
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) растайды.
Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 бес жұмыс күні
ішінде қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжді жауап
көрсетілетін қызметті алушыға почта байланысы арқылы жолданады
не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолма-қол беріледі.
Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты
бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефондары
арқылы алуға болады.
Портал арқылы электрондық арыз жолдаған кезде көрсетілетін
қызметті алушыға «жеке кабинетінен» арыз туралы ақпарат қолжетімді
болады, ол көрсетілетін қызметті берушінің арызды өңдеуі барысында
(Жалғасы 19-бетте)

RESMI

29 CƏУІР 2019 ЖЫЛ

(Жалғасы. Басы 17-18-беттерде)

(жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгілер, қарау немесе
қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.
12. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер
көрсетудің сапасын бағалау мен бақылау жөніндегі уəкілетті органға
шағыммен жүгіне алады.
Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау мен бақылау
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні
ішінде қаралады.
13. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.
4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле
отырып қойылатын өзге талаптар
14. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті
алушыларға күту жəне қажетті құжаттарды дайындау уақытында
жағдайлар жасалады (күтуге арналған креслолар, қажетті құжаттардың
тізбесі мен оларды толтыру үлгілері бар стендтермен жарақталған
құжаттарды толтыруға арналған орындар), өртке қарсы қауіпсіздік
шаралары қабылданады.
15. Көрсетілетін қызметті берушінің ғимараттары физикалық
мүмкіндіктері шектеулі адамдардың кіруіне арналған пандустары бар
кіреберіспен жабдықталған болады.
16. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары
Министрліктің www.moa.gov.kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.
17. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда,
оның мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электрондық
нысанда алуға мүмкіндігі бар.
18. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету
мəртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде
порталдағы «жеке кабинеті», сондай-ақ мемлекеттік қызметтер
көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы
алуға мүмкіндігі бар.
19. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама
қызметтерінің байланыс телефондары Министрліктің www.moa.gov.
kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер»
бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8-800080-7777.
«Жануарларды өсіруді, жануарларды союға дайындауды
(союды), сақтауды, өңдеуді жəне сатуды жүзеге асыратын
өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық
препараттарды, жем жəне жемазық қоспаларын өндіру, сақтау
жəне сату бойынша өндіріс объектілеріне тіркеу нөмірлерін
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша
Нысан
(кімге)____________________________________
(жергілікті атқарушы органның ветеринария
саласындағы қызметті жүзеге асыратын
________________________________________
бөлімшесінің атауы)
(кімнен)___________________________________
(аты, əкесінің аты (бар болса), тегі,
жеке сəйкестендіру нөмірі/заңды тұлғаның атауы,
бизнес сəйкестендіру нөмірі)
Мемлекеттік тіркеу анықтамасының
(куəлігінің*) нөмірі___________________________
Мекенжайы________________________________
Өтініш нөмірі:
Өтініш
______________________________________________________
(өндіріс объектісінің, атауы қызмет түрі)
_______________________________________есепке алу нөмірін
беруіңізді сұраймын.
Орналасқан мекенжайы: _________________________________
Ветеринариялық-санитариялық қорытындының нөмірі жəне
берілген күні ______________________________________________
Мынадай құжаттарды қоса беріп отырмын:
______________________________________________________
Байланыс телефондары _________________
E-mail ________________________
_________________________________ 20__жылғы ___________
(көрсетілетін қызметті алушының аты,
əкесінің аты (бар болса), тегі. қолы)
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мəліметтерді пайдалануға келісемін.
Ұсынылған мəліметтердің дұрыстығын растаймын.
Қосымша: 1 данада __________ _____ парақта
Ескертпе: «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу жəне филиалдар
мен өкілдіктерді есептік тіркеу мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы күшіне енгенге дейін берілген
заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу
(қайта тіркеу) туралы куəлік, заңды тұлға қызметін тоқтатқанға дейін
жарамды болып табылады.
«Жануарларды өсіруді, жануарларды союға дайындауды
(союды), сақтауды, өңдеуді жəне сатуды жүзеге асыратын
өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық
препараттарды, жем жəне жемазық қоспаларын өндіру, сақтау
жəне сату бойынша өндіріс объектілеріне тіркеу нөмірлерін
беру» мемлекеттiк көрсетілетінқызмет стандартына
2-қосымша
Нысан
(кімге)_________________________________
(жергілікті атқарушы органның ветеринария
саласындағы қызметті жүзеге асыратын
_______________________________________
бөлімшесінің атауы)
(кімнен)________________________________
(аты, əкесінің аты (бар болса), тегі,
жеке сəйкестендіру нөмірі/заңды тұлғаның
атауы, бизнес-сəйкестендіру нөмірі)
Мемлекеттік тіркеу анықтамасының
(куəлігінің*) нөмірі________________________
Мекенжайы_____________________________
Өтініш нөмірі:
Өтініш
______________________________________________________
(өндіріс объектісінің атауы, қызмет түрі)
_____________________________________________________сою
алаңының есепке алу нөмірін қайта ресімдеуіңізді, растауыңызды
(керектісінің астын сызу қажет) сұраймын.
Орналасқан мекенжайы:__________________________________
Ветеринариялық-санитариялық қорытындының нөмірі жəне
берілген күні
______________________________________________________
Мынадай құжаттарды қоса беріп отырмын:
______________________________________________________
Байланыс телефондары _________________
E-mail ________________________
__________________________________ 20__жылғы ____________
(көрсетілетін қызметті алушының
аты, əкесінің аты (бар болса). тегі. қолы)
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мəліметтерді пайдалануға келісемін.
Ұсынылған мəліметтердің дұрыстығын растаймын.
Қосымша: 1 данада __________ _____ парақта
Ескертпе: «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу жəне филиалдар
мен өкілдіктерді есептік тіркеу мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы күшіне енгенге дейін берілген
заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу
(қайта тіркеу) туралы куəлік, заңды тұлға қызметін тоқтатқанға дейін
жарамды болып табылады.
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі
міндетін атқарушының 2019 жылғы 22 қаңтардағы
№ 21 бұйрығына 5-қосымша
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығына 6-қосымша
«Ветеринариялық зертханалар (сынау хаттамалары)
беретін сараптама актiлерiн беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Ветеринариялық зертханалар (сынау хаттамалары) беретін
сараптама актiлерiн беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан
əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан əрі – Министрлік)
əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Ветеринариялық бақылау
жəне қадағалау комитетінің (бұдан əрі – Комитет) «Республикалық
ветеринариялық зертхана» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнының облыстық жəне аудандық
филиалдары жəне «Ветеринария бойынша ұлттық референттік

орталық» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кəсіпорны жəне оның филиалы (бұдан əрі – көрсетілетін
қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
беру:
1) Комитеттің аумақтық инспекциялары, облыстардың, Астана,
Алматы жəне Шымкент қалаларының, аудандардың жəне облыстық
маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі
– уəкілетті органдар);
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz, www.elicense.kz вебпорталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттiк қызметті көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушы уəкілетті органдарға немесе
порталға құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап – диагностикалық зерттеулер немесе ветеринариялық-санитариялық сараптама аяқталғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күнінен көп емес.
Диагностикалық зерттеулер немесе ветеринариялық-санитариялық
сараптама мынадай мерзімдерде жүргізіледі:
серологиялық зерттеулер бойынша:
классикалық – 5 (бес) жұмыс күні ішінде;
иммундық-ферменттік талдау (ИФТ) – 20 (жиырма) жұмыс күні
ішінде (сынамалардың жиналуына қарай);
вирусологиялық зерттеулер – 25 (жиырма бес) жұмыс күні ішінде
(зерттеулер жөніндегі əдістемелерге байланысты);
молекулярлық-генетикалық зерттеулер (МГЗ) – 20 (жиырма) жұмыс
күні ішінде (сынамалардың жиналуына қарай);
бактериялогиялық зерттеулер бойынша:
микроскопия – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
биологиялық сынама – 70 (жетпіс) жұмыс күні ішінде (зерттеулер
жөніндегі əдістемелерге байланысты);
паразитологиялық зерттеулер бойынша – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
тамақ өнімдерінің, азық жəне азықтық қоспалардың қауіпсіздігі
көрсеткіштерін анықтау бойынша – 8 (сегіз) жұмыс күні ішінде;
тамақ өнімдерін міндетті жəне қосымша зерттеулер бойынша – 1
(бір) жұмыс күні ішінде.
Сынамаларды алу жəне оларды зерханаға зерттеуге жолдау – 3
(үш) жұмыс күні ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге
құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілетін ең ұзақ
уақыты – 30 (отыз) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілетін
ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының
құжаттарын алған сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған
құжаттардың толықтығын тексереді.
Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың толық топтамасын
ұсынбаған жəне (немесе) мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған
жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде
өтінішті əрі қарай қараудан жазбаша уəжді бас тартады.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (ішінара
автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – сараптама актісі (сынақ
хаттамасы) не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауап.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз
түрінде.
Сараптама актісі (сынақ хаттамасы) қағаз нысанда ресімделеді,
көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолы қойылады жəне
мөрмен куəландырылады.
Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін
қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық
қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат
нысанында сараптама актісін (сынақ хаттамасын) алу орны, күні мен
уақыты туралы ақпарат жолданады.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі
– көрсетілетін қызметті алушылар) «Ветеринария туралы» 2002
жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы
2-тармағының 3), 5), 6-1) жəне 7) тармақшаларына сəйкес ақылы
түрде көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті беруші беретін тауарларының (жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердің) бағалары Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес белгіленеді.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметке
екінші деңгейдегі банктер жəне банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы аудару жолымен
қолма-қол жəне қолма-қол ақшасыз нысанда не зертханалардың
кассаларына қолма-қол ақшамен немесе шарттық міндеттемелер
шеңберінде ақы төлейді.
Уəкілетті орган қызметкері мемлекеттік ветеринариялық бақылау
жəне қадағалау объектілерінен диагностика немесе ветеринариялықсанитариялық сараптама үшін сынамалар алуды тегін жүзеге
асырады.
8. Мыналардың:
1) көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – дүйсенбіден
бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі
үзіліспен, сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, демалыс жəне мереке
күндері – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына жəне
«Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы
13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі –
«Мерекелер туралы» Заң) 5-бабына сəйкес көрсетілетін қызметті
беруші белгілеген жұмыс уақыты кестесіне сай.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
беру сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден
17.30-ға дейін жүзеге асырылады.
Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген
қызмет көрсетусіз кезек тəртібімен көрсетіледі;
2) порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін
қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
жəне «Мерекелер туралы» Заңның 5-бабына сəйкес жұмыс уақыты
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген жағдайда,
өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).
9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі) жүгінген кезде
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
уəкілетті органға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға
сəйкес нысан бойынша өтініш;
жеке басты куəландыратын құжат жəне өкілдің өкілеттігін растайтын
құжат (бірдейлендіру үшін);
порталға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға
сəйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған
электрондық құжат нысанындағы өтініш.
Жеке басты куəландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны тіркеу
(қайта тіркеу) туралы, дара кəсіпкерді тіркеу туралы мəліметтерді
уəкілетті орган қызметкері мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.
Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алуға
болатын құжаттарды талап етуге жол берілмейді.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды:
1) уəкілетті органға тапсырған кезде – қағаз тасығыштағы өтініштің
қабылданғанын көшірмесінде құжаттар топтамасын қабылдау күні,
уақыты, құжаттарды қабылдаған жауапты адамның аты, əкесінің аты
(бар болса), тегі көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің
кеңсесінде тіркелгені туралы белгі қойылғаны растайды;
2) портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке
кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұранымның
қабылданғаны туралы мəртебе көрінеді.
Сынамаларды алғаннан жəне оларды зерттеу үшін зертханаға
жібергеннен кейін уəкілетті органның қызметкері көрсетілетін қызметті
алушының «жеке кабинетіне» осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік
органның уəкілетті адамының ЭЦҚ-сымен куəландырылған диагностикалық зертеулер немесе ветеринариялық-санитариялық сараптама
жүргізу құны мен мерзімдері туралы хабарлама жолдайды.
10. Мемлекеттiк қызметті көрсетуден бас тартуға мыналар негіз
болып табылады:
1) көрсетілетін қызметті алушы сараптама актiсiн (сынақ хаттамасын) алу үшін ұсынған құжаттардың жəне (немесе) оларда қамтылған
деректердің (мəліметтердің) дұрыс еместігінің анықталуы;
2) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты сараптама актiсiн (сынақ
хаттамасын) алуды талап ететін қызметке немесе жекелеген қызмет
түрлеріне тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің
(үкімінің) болуы;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты заңды күшіне енген
сот шешімінің болуы, оның негізінде өтініш беруші сараптама актiсiн
(сынақ хаттамасын) алуға байланысты арнайы құқығынан айырылуы.
3-тарау. Орталық мемлекеттік органдардың, сондайақ көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе)
олардың лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтер
көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды
адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша
шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану:
шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
16-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін
қызметті беруші басшысының атына беріледі.
Шағым жазбаша нысанда почтамен немесе жұмыс күндері
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.
Мыналардың:
жеке тұлғаның шағымында оның аты, əкесінің аты (жеке басын
куəландыратын құжатта бар болса), тегі, почталық мекенжайы
көрсетіледі;
заңды тұлғаның шағымында оның атауы, почталық мекенжайы,
шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Арызға көрсетілетін қызметті
алушы қол қояды.
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Шағымның қабылданғанын шағымды қабылдаған адамның атыжөні мен тегі, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле
отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде оның тіркелуі
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) растайды.
Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс
күні ішінде қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжді
жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта байланысы арқылы
жолданады не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолмақол беріледі.
Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты
бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефондары
арқылы алуға болады.
Портал арқылы электрондық арыз жолдаған кезде көрсетілетін
қызметті алушыға «жеке кабинетінен» арыз туралы ақпарат қолжетімді
болады, ол көрсетілетін қызметті берушінің арызды өңдеуі барысында
(жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгілер, қарау немесе
қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.
12. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер
көрсетудің сапасын бағалау мен бақылау жөніндегі уəкілетті органға
шағыммен жүгіне алады.
Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау мен бақылау
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні
ішінде қаралады.
13. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.
4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері
ескеріле отырып қойылатын өзге талаптар
14. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті
алушыларға күту жəне қажетті құжаттарды дайындау уақытында
жағдайлар жасалады (күтуге арналған креслолар, қажетті құжаттардың
тізбесі мен оларды толтыру үлгілері бар стендтермен жарақталған
құжаттарды толтыруға арналған орындар), өртке қарсы қауіпсіздік
шаралары қабылданады.
15. Көрсетілетін қызметті берушінің ғимараттары физикалық
мүмкіндіктері шектеулі адамдардың кіруіне арналған пандустары бар
кіреберіспен жабдықталған болады.
16. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары
Министрліктің www.moa.gov.kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.
17. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда,
оның мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электрондық
нысанда алуға мүмкіндігі бар.
18. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету
мəртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде
порталдағы «жеке кабинеті», сондай-ақ мемлекеттік қызметтер
көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы
алуға мүмкіндігі бар.
19. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама
қызметтерінің байланыс телефондары Министрліктің www.moa.gov.
kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер»
бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8-800080-7777.
«Ветеринариялық зертханалар (сынау хаттамалары) беретін
сараптама актiлерiн беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет
стандартына 1-қосымша
Нысан
(кімге)_________________________________
(жергілікті атқарушы органның ветеринария
саласындағы қызметті жүзеге
______________________________________
асыратын аумақтық
______________________________________
бөлімшесінің/бөлімшесінің атауы)
(кімнен)_______________________________
(аты, əкесінің аты (бар болса), тегі,
жеке сəйкестендіру нөмірі/заңды тұлға атауы,
бизнес-сəйкестендіру нөмірі )
Мемлекеттік тіркеу анықтамасының
(куəлігінің*) нөмірі _______________________
Мекенжайы____________________________
Өтініш нөмірі:
Өтініш
______________________________________________________
(мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау жəне
қадағалау
______________________________________________________
объектісінің атауы, түрі)
______________________________________________________
ветеринариялық зертханалары беретін сараптама актісін (сынақ
хаттамасын) беруді сұраймын.
Байланыс телефондары _____________________
E-mail ___________________
Зертхана беретін тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер)
бағаларына сəйкес зертхана көрсететін қызметтерге ақы төлеуге өз
келісімімді растаймын.
Зертхана беретін тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер)
бағаларымен таныстым.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметке ақы төлеуді:
зертханалар кассаларына қолма-қол ақша нысанында;
екінші деңгейдегі банктер жəне банктік операциялардың жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы аудару жолымен қолмақол жəне қолма-қол ақшасыз нысанда;
шарттағы міндеттемелер шеңберінде жүргізуге міндеттенемін.
Зертхана беретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің) құнын төлемеген жағдайда, Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын.
Ветеринариялық инспектордың немесе ветеринариялық дəрігердің
ветеринариялық бақылау жəне қадағалау объектілерінен сынамалар
алуына келісемін.
Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісемін.
Ұсынылған мəліметтердің дұрыстығын растаймын.
_________________________________ 20__жылғы ____________
(көрсетілетін қызметті алушының аты,
əкесінің аты (бар болса), тегі, қолы)
Ескертпе: * «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу жəне филиалдар
мен өкілдіктерді есептік тіркеу мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгенге дейін берілген
заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу
(қайта тіркеу) туралы куəлік заңды тұлға қызметін тоқтатқанға дейін
жарамды болып табылады.
«Ветеринариялық зертханалар (сынау хаттамалары) беретін
сараптама актiлерiн беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет
стандартына 2-қосымша
Нысан
ХАБАРЛАМА
№ _______
20____жылғы «____» ________________
Көрсетілетін қызметті алушы
______________________________________________________
(аты, əкесінің аты (бар болса), тегі, жеке сəйкестендіру нөмірі/
заңды тұлғаның атауы, бизнес-сəйкестендіру нөмірі)
Мемлекеттік тіркеу анықтамасының (куəлігінің) нөмірі
Жүгінген күні 20__жылғы « » ____________
Сараптама атауы__________________________________________
Сараптама актісін беру мерзімі ___________________________
Көрсетілетін қызмет құны: _______________________________
______________________________________________________
(ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын жергілікті
атқарушы органның аумақтық бөлімшесінің/бөлімшесінің атауы,
аты, əкесінің аты (бар болса), тегі, лауазымы)
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі
міндетін атқарушының 2019 жылғы 22 қаңтардағы
№ 21 бұйрығына 6-қосымша
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығына 7-қосымша
«Ветеринария саласындағы қызметпен айналысуға лицензия
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Ветеринария саласындағы қызметпен айналысуға лицензия
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік
көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан əрі – Министрлік)
əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті:
1) ветеринариялық мақсаттағы ветеринариялық препараттарды
өндіру жөніндегі қызметпен айналысуға лицензия беруді –
Министрліктің Ветеринариялық бақылау жəне қадағалау комитеті
(бұдан əрі – Комитет), (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші);
2) жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатқа

вете ри на риялық-санитариялық сараптама жүргізу жөніндегі
қызметпен айналысуға лицензия беруді – облыстардың, Астана,
Алматы жəне Шымкент қалаларының жергілікті атқарушы органдары
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz, www.elicense.kz вебпорталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге
немесе порталға құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап:
лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша беру кезінде – 15
(он бес) жұмыс күнінен кеш емес ;
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу
кезінде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
лицензияның жəне (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқаларын беру кезінде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге
құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілетін ең ұзақ
уақыты – 30 (отыз) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілетін
ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының
құжаттарын алған сəттен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған
құжаттардың толықтығын тексереді.
Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың толық топтамасын
ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген
мерзімдерде өтінішті əрі қарай қараудан жазбаша уəжді бас тартады.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (ішінара
автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – ветеринария
сала сындағы қызметпен айналысуға лицензия жəне (немесе)
лицензияға қосымша беру, лицензияны жəне (немесе) лицензияға
қосымшаны қайта ресімдеу, лицензияның жəне (немесе) лицензияға
қосымшаның телнұсқасын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген жағдайларда
жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту
туралы уəжді жауап.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге
жүгінген жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі электрондық нысанда ресімделеді, басып шығарылады, көрсетілетін қызметті
беруші басшысының қолы қойылады жəне мөрмен расталады.
Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесі көрсетілетін қызметті
алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ)
куəландырылған электрондық құжат нысанында жолданады.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан
əрі – көрсетілетін қызметті алушылар) ақылы негізде көрсетіледі.
Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушы
орналасқан жері бойынша бюджетке «Салық жəне бюджетке төленетін
басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының
Кодексіне (Салық кодексі) сəйкес ветеринария саласындағы
қызметпен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым төлейді, ол:
1) лицензия беру үшін 6 айлық есептік көрсеткішті;
2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензия беру кезіндегі
мөлшерлеменің 10 %-ын;
3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензия беру кезіндегі
мөлшерлеменің 100 %-ын құрайды.
Лицензиялық алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер жəне банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
арқылы қолма-қол жəне қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге
асырылады.
Портал арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға арналған
электрондық сұраным берген жағдайда, төлем «электрондық
үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан əрі – ЭҮТШ) немесе екінші деңгейдегі
банктер жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.
8. Мыналардың:
1) көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына жəне «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасы Заңының (бұдан əрі – «Мерекелер туралы» Заң) 5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден
бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-ден 14.30-ге дейінгі түскі
үзіліспен, сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
беру сағат 13.00-ден 14.30-ге дейінгі түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден
17.30-ға дейін жүзеге асырылады.
Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген
қызмет көрсетусіз кезек тəртібімен көрсетіледі;
2) порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін
қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
жəне «Мерекелер туралы» Заңның 5-бабына сəйкес жұмыс уақыты
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген жағдайда,
өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін
беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады)
9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі) жүгінген кезде
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
1) лицензия алу үшін:
көрсетілетін қызметті берушіге:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға
сəйкес белгіленген нысан бойынша жеке тұлғаның лицензияны жəне
(немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған өтiнiші;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға
сəйкес белгіленген нысан бойынша заңды тұлғаның лицензияны жəне
(немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған өтiнiші;
заңды тұлға үшін – заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтама (сəйкестендіру үшін);
жеке басын куəландыратын құжат немесе өкілдің өкілеттілігін
растайтын құжат (сəйкестендіру үшін);
дара кəсіпкер ретінде көрсетілетін қызметті алушы қызметінің
басталғаны туралы хабарлама;
ветеринария саласындағы қызметпен айналысу құқығына
лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;
меншік құқығында тиісті үй-жайлардың бар екенін немесе жалдау
шарты құқығында тиісті үй-жайлардың бар екенін растайтын құқық
белгілейтін құжаттың көшірмесі;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға
сəйкес құжат нысанындағы ветеринариялық мақсаттағы препараттарды өндіру бойынша ветеринария саласындағы қызметті жүзеге
асыруға арналған мəліметтер нысаны;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға
сəйкес құжат нысанындағы жануарлардан алынатын өнімдер мен
шикізаттың ветеринариялық-санитариялық сараптамасы бойынша
ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған мəліметтер нысаны;
порталға:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған, осы
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес
электрондық құжат нысанындағы жеке тұлғаның лицензияны жəне
(немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған өтiнiші;
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған, осы
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес
электрондық құжат нысанындағы заңды тұлғаның лицензияны жəне
(немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған өтiнiші;
ЭҮТШ арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, ветеринария
саласындағы қызметпен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның
бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;
меншік құқығында тиісті үй-жайлардың бар екенін немесе жалдау
шарты құқығында тиісті үй-жайлардың бар екенін растайтын құқық
белгілейтін құжаттың электрондық көшірмесі;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға
сəйкес ветеринариялық мақсаттағы препараттарды өндіру бойынша
ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған
мəліметтер нысаны;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға
сəйкес жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың ветеринариялық-санитариялық сараптамасы бойынша ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған мəліметтер нысаны;
2) лицензиясы бар қызмет түрі шеңберінде лицензияға қосымша
алу үшін:
көрсетілетін қызметті берушіге:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға
сəйкес белгіленген нысан бойынша жеке тұлғаның лицензияны жəне
(немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған өтiнiші;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға
сəйкес белгіленген нысан бойынша заңды тұлғаның лицензияны жəне
(немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған өтiнiші;
заңды тұлға үшін – заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтама (сəйкестендіру үшін);
жеке басын куəландыратын құжат немесе өкілдің өкілеттілігін
растайтын құжат (сəйкестендіру үшін);
дара кəсіпкер ретінде көрсетілетін қызметті алушы қызметінің
басталғаны туралы хабарлама (сəйкестендіру үшін);
жалдау шарты құқығында тиісті үй-жайларының бар екендігін
растайтын құқық белгілеуші құжаттың көшірмесі;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға
сəйкес ветеринариялық мақсаттағы препараттарды өндіру бойынша
ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған
мəліметтер нысаны;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға
сəйкес жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың ветеринариялық-санитариялық сараптамасы бойынша ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған мəліметтер нысаны;
(Жалғасы 20-бетте)
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порталға:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған, осы
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес
электрондық құжат нысанындағы жеке тұлғаның лицензияны жəне
(немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған өтiнiші;
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған, осы
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес
электрондық құжат нысанындағы заңды тұлғаның лицензияны жəне
(немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған өтiнiші;
жалдау шарты құқығында тиісті үй-жайларының бар екендігін
растайтын құқық белгілеуші құжаттың электрондық көшірмесі;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға
сəйкес ветеринариялық мақсаттағы препараттарды өндіру бойынша
ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған
мəліметтер нысаны;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға
сəйкес жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың ветеринариялық-санитариялық сараптамасы бойынша ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған мəліметтер нысаны;
3) лицензияны қайта ресімдеу үшін:
көрсетілетін қызметті берушіге:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға
сəйкес белгіленген нысан бойынша жеке тұлғаның лицензияны жəне
(немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған өтiнiші
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымшаға
сəйкес белгіленген нысан бойынша заңды тұлғаның лицензияны жəне
(немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған өтiнiші;
заңды тұлға үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтама (сəйкестендіру үшін);
жеке басын куəландыратын құжат немесе өкілдің өкілеттілігін
растайтын құжат (сəйкестендіру үшін);
дара кəсіпкер ретінде көрсетілетін қызметті алушы қызметінің
басталғаны туралы хабарлама (сəйкестендіру үшін);
лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алымның бюджетке
төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
ақпараттық жүйеде мəліметтер болмаған жағдайда, лицензияны
жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз
болатын өзгерістер туралы ақпарат қамтылған құжаттардың
көшірмелері;
порталға:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған, осы
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға сəйкес
электрондық құжат нысанындағы жеке тұлғаның лицензияны жəне
(немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған өтiнiші;
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған, осы
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымшаға сəйкес
электрондық құжат нысанындағы заңды тұлғаның лицензияны жəне
(немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған өтiнiші;
ЭҮТШ арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта
ресімдеу үшін лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын
құжаттың электрондық көшірмесі;
ақпараттық жүйеде мəліметтер болмаған жағдайда, лицензияны
жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз
болатын өзгерістер туралы ақпарат қамтылған құжаттардың
электрондық көшірмесі;
4) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны жоғалтқан,
бүлдірген кезде лицензия туралы мəліметтерді тиісті ақпараттық
жүйелерден алу мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана лицензияның
телнұсқасын алу үшін;
көрсетілетін қызметті берушіге:
лицензияның жəне (немесе) лицензияға қосымшаның жоғалғаны,
бүлінгені туралы еркін нысандағы өтініш;
заңды тұлға үшін – заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтама (сəйкестендіру үшін);
жеке басын куəландыратын құжат немесе өкілдің өкілеттілігін
растайтын құжат (сəйкестендіру үшін);
дара кəсіпкер ретінде көрсетілетін қызметті алушы қызметінің
басталғаны туралы хабарлама (сəйкестендіру үшін);
лицензияның телңұсқасын беру үшін лицензиялық алымның
бюджетке төленгенін растайтын құжат;
порталға:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған
электрондық құжат нысанындағы сұраным.
ЭҮТШ арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта
ресімдеу үшін лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын
құжаттың электрондық көшірмесі.
Жеке басын куəландыратын құжат туралы, заңды тұлғаны
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кəсіпкерді тіркеу
туралы, меншік құқығында тиісті үй-жайларының бар екендігі туралы,
ветеринариялық-санитариялық қорытынды туралы, лицензия туралы
мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет»
шлюзі арқылы мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.
Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алуға
болатын құжаттарды талап етуге жол берілмейді.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды:
1) көрсетілетін қызметті берушіге тапсырған кезде – қағаз
тасығыштағы өтініштің қабылданғанын көшірмесінде құжаттар топтамасын қабылдау күні, уақыты, құжатты қабылдаған жауапты адамның
аты, əкесінің аты (бар болса), тегі көрсетіле отырып, көрсетілетін
қызметті берушінің кеңсесінде тіркелгені туралы белгі қойылғаны
растайды;
2) портал арқылы тапсырған кезде – көрсетілетін қызметті
алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге
арналған сұранымның қабылданғаны туралы мəртебе көрінеді.
10. Мемлекеттiк қызметті көрсетуден бас тартуға мыналар негіз
болып табылады:
1) Қазақстан Республикасының заңдарында жеке немесе заңды
тұлғалардың осы санаты үшін қызмет түрімен айналысуға тыйым
салынуы;
2) лицензиялық алымның енгізілмеуі;
3) көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына сəйкес
келмеуі;
4) көрсетілетін қызметті берушінің тиісті келісуші мемлекеттік органнан көрсетілетін қызметті алушының лицензиялау кезінде қойылатын
талаптарға сəйкес келмейтіндігі туралы жауап алуы;
5) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялауға жататын қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің
(үкімінің) болуы;
6) сот орындаушысының ұсынысы негізінде соттың борышкер
көрсетілетін қызметті алушыға лицензия беруге уақытша тыйым
салуы.
7) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті
алушы ұсынған құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің
(мəліметтердің) дұрыс еместігінің анықталуы.
3-тарау. Орталық мемлекеттік органдардың,
сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе)
олардың лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтер
көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды
адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша
шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану:
шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
16-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін
қызметті беруші басшысының атына беріледі.
Шағым жазбаша нысанда почтамен не жұмыс күндері көрсетілетін
қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.
Мыналардың:
жеке тұлғаның шағымында оның аты, əкесінің аты (жеке басын
куəландыратын құжатта бар болса), тегі, почталық мекенжайы
көрсетіледі;
заңды тұлғаның шағымында оның атауы, почталық мекенжайы,
шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Арызға көрсетілетін қызметті
алушы қол қояды.
Шағымның қабылданғанын шағымды қабылдаған адамның атыжөні мен тегі, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле
отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде оның тіркелуі
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) растайды.
Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс
күні ішінде қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжді
жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта байланысы арқылы
жолданады не Комитеттің, Министрліктің жəне көрсетілетін қызметті
берушінің кеңсесінде қолма-қол беріледі.
Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты
бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефоны
арқылы алуға болады.
Портал арқылы электрондық арыз жолдаған кезде көрсетілетін
қызметті алушыға «жеке кабинетінен» арыз туралы ақпарат
қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті берушінің арызды өңдеуі
(жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгілер, қарау немесе
қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.
12. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер
көрсетудің сапасын бағалау мен бақылау жөніндегі уəкілетті органға
шағыммен жүгіне алады.
Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау мен бақылау
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні
ішінде қаралады.
13. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.
4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері
ескеріле отырып қойылатын өзге талаптар
14. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті
алушыларға күту жəне қажетті құжаттарды дайындау үшін жағдайлар
жасалады (күтуге арналған креслолар, қажетті құжаттардың тізбесі

мен оларды толтыру үлгілері бар стендтермен жарақталған құжаттарды толтыруға арналған орындар), өртке қарсы қауіпсіздік шаралары қабылданады.
15. Көрсетілетін қызметті берушінің ғимараттары физикалық
мүмкіндіктері шектеулі адамдардың кіруіне арналған пандустары бар
кіреберіспен жабдықталған болады.
16. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары
Министрліктің www.moa.gov.kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.
17. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда,
оның мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электрондық
нысанда алуға мүмкіндігі бар.
18. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету
мəртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде
порталдағы «жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ мемлекеттік
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы
арқылы алуға мүмкіндігі бар.
19. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама
қызметтерінің байланыс телефондары Министрліктің www.moa.gov.
kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер»
бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8-800-080-7777.
«Ветеринария саласындағы қызметпен айналысуғалицензия
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша
Жеке тұлғаның лицензияны жəне (немесе) лицензияға
қосымшаны алуға арналған өтiнiші
(кімге)_________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)
(кімнен)________________________________________________
(дара кəсіпкердің атауы, дара кəсіпкер ретінде көрсетілетін қызметті
алушы қызметінің басталғаны туралы хабарламаның (бар болса) №
жəне берілген күні, жеке тұлғаның аты, əкесiнiң аты (бар болса), тегi,
жеке сəйкестендіру нөмірі)
______________________________________________________
(қызмет түрiнің жəне (немесе) қызметтне кіші түрінің(-лерінің)
толық атауын көрсету керек)
жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет
болған жағдайда, Х белгісін қою керек) беруiңiздi сұраймын.
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы
______________________________________________________
(почталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше
атауы, үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық почтасы ___________________________________
Факсы ________________________________________________
Банктік шоты___________________________________________
(шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылдарды (операцияларды) жүзеге асыратын объектінің мекенжайы ___________________________________
__________________________________________________________
(почталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше
атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жай) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып
табылатындығы жəне оларға лицензияны жəне (немесе) лицензияға
қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері бойынша кез
келген ақпаратты жіберуге болатындығы;
көрсетілетін қызметті алушыға қызметтің лицензияланатын түрімен
жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға сот тыйым салмағандығы;
қоса беріліп отырған құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес
келетіні жəне жарамды болып табылатындығы расталады;
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде
ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға
келісемін.
Жеке тұлға __________ ____________________________________
(қолы)
(аты, əкесiнiң аты (бар болса), тегi)
Мөр (бар болса) орны
Толтырылған күні: 20___ жылғы «__» _______
«Ветеринария саласындағы қызметпен айналысуға лицензия
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша
Заңды тұлғаның лицензияны жəне (немесе) лицензияға
қосымшаны алуға арналған өтiнiші
(кімге)________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)
(кімнен)_______________________________________________
(заңды тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық
атауы, орналасқан жері, бизнес-сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның
бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды
тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)
______________________________________________________
(қызмет түрiнің жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лерінің)
толық атауын көрсету керек)
______________________________________________________
жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет
болған жағдайда, Х белгісін қою керек) беруiңiздi сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы ______________________________
(почталық индексі, елі (шетелдік заңды тұлға үшін), облысы,
қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық
үй-жай) нөмірі)
Электрондық почтасы ___________________________________
Телефондары __________________________________________
Факсы ________________________________________________
Банктік шоты __________________________________________
(шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылдарды (операцияларды) жүзеге асыратын объектінің мекенжайы ___________________________________
__________________________________________________________
(почталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше
атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жай) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып
табылатындығы жəне оларға лицензияны жəне (немесе) лицензияға
қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері бойынша кез
келген ақпаратты жіберуге болатындығы;
көрсетілетін қызметті алушыға қызметтің лицензияланатын түрімен
жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға сот тыйым салмағандығы;
қоса беріліп отырған құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес
келетіні жəне жарамды болып табылатындығы расталады;
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде
ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға
келісемін.
Басшы ____________ ______________________________________
(қолы)
(аты, əкесiнiң аты (бар болса), тегi)
Мөр (бар болса) орны
Толтырылған күні: 20__ жылғы «__» _________________
«Ветеринария саласындағы қызметпен айналысуға лицензия
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
3-қосымша
Ветеринариялық мақсаттағы препараттарды өндіру бойынша
ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған
мəліметтер нысаны
1. Тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің мемлекеттік ветеринариялық
дəрігері берген, ветеринариялық талаптарға жəне технологиялық
жабдықты жинақтау нормативтеріне сəкестігі туралы ветеринариялықсанитариялық қорытынды туралы мəліметтер:
Бірдейлендіру нөмірі ____________________________________
2. Өндірілетін ветеринариялық препаратқа арналған техникалық
шарттарға сəйкес ветеринариялық мақсаттағы препараттарды
өндіруге арналған технологиялық, өлшеу жəне сынау жабдықтарының;
өндiрiлетiн ветеринариялық препараттардың сапасын бақылауды
жүзеге асыру үшiн аспаптармен жəне жабдықтармен жарақталған
аккредиттелген зертханалардың не көрсетілген зертханалары бар
ұйымдардың сынау жұмыстарын орындауы (қызметтер көрсетуі)
туралы шарттың болуы:
1) əзірлеуші зауыттардың жабдықтарға арналған пайдалану
паспорттарының деректері:
паспорттың нөмірі _____________________________________
берілген күні __________________________________________
паспортты берген орган _________________________________
жабдықтың мақсаты ____________________________________
2) «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» 2000 жылғы 7
маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген
тəртіппен тексеруден жəне/немесе калибрлеуден өткені туралы
растама:
нөмірі ________________________________________________
берілген күні __________________________________________
сертификатты берген орган ______________________________
сертификаттың қолданылу мерзімі __________ бастап __________
дейін;
3) зертхананың акредиттеуден өткені туралы мəліметтер немесе
акредиттелген зертханамен жасалған шарттар мəліметтері:
нөмірі ________________________________________________
берілген күні __________________________________________
акредиттеу туралы құжатты берген орган __________________
құжаттың қолданылу мерзімі __________ бастап _________ дейін;
шарттың нөмірі ________________________________________
жасалған күні _________________________________________
шарттың қолданылу мерзімі __________ бастап __________ дейін
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3. Ветеринариялық препараттар өндіруді регламенттейтін
нормативтік-техникалық құжаттаманың болуы:
1) ветеринариялық препарат өндіру жөніндегі ұйым стандарты,
өндіруші басшысы бекіткен, өндірілетін ветеринариялық препаратқа
арналған техникалық шарттар (иə/жоқ)________________________
2) ұйым басшысы бекіткен ветеринариялық препараттарды қолдану
(пайдалану) жөніндегі басшылық (иə/жоқ)______________________
3) микроорганизмдердің өндірістік жəне бақылау штамдарына
арналған паспорт:
штамның мақсаты ______________________________________
штамның нөмірі ________________________________________
шартты белгісі _________________________________________
штамды кім алды ______________________________________
алынған күні __________________________________________
штамм қандай жануарлардан алынды _____________________
штамм қандай мекемеден алынды ________________________
материалдың сипаттамасы______________________________
_____________________________________________________
(түрі, өлшеп-салу, тұрақтандыру тəсілі)
серологиялық қасиеттері ________________________________
титрлеу нəтижелері ____________________________________
4. Заңды тұлғалар үшін: басшылар мен мамандардың білікті
құрамының болуы: тікелей ветеринариялық препараттар өндірумен
айналысатын жəне өндірістік бақылау бөлімшелерінде «ветеринариялық медицина», «ветеринариялық санитария» мамандықтары
бойынша жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейiнгi білімі
жəне (немесе) «ветеринария» мамандығы бойынша техникалық жəне
кəсiптік (колледж) білімі бар мамандар (кемінде бір ветеринариялық
дəрігер немесе фельдшер); тікелей ветеринариялық препараттар
өндірумен айналысатын жəне өндірістік бақылау бөлімшелерінде
биотехнологиялық, химиялық немесе биологиялық жоғары немесе
орта білімі бар мамандар; тікелей ветеринариялық препараттар
өндірумен айналысатын бөлімшелер басшыларының жəне/немесе
өндірістік бақылау бөлімшесі жұмыскерінің мамандығы бойынша
кемінде екі жыл жұмыс өтілі, соңғы 5 жылда мамандануы немесе
біліктілігін жетілдіруі жəне біліктілігін арттырудың басқа да түрлері.
Жеке тұлғалар үшін: «ветеринариялық медицина», «ветеринариялық
санитария» мамандықтары бойынша жоғары жəне (немесе) жоғары
оқу орнынан кейiнгi білім жəне (немесе) «ветеринария» мамандығы
бойынша техникалық жəне кəсiптік (колледж) білім; мамандығы
бойынша кемінде екі жыл жұмыс өтілі, соңғы 5 жылда мамандануы
немесе біліктілігін жетілдіруі жəне біліктілігін арттырудың басқа да
түрлері:
1) техникалық басшылар мен мамандардың білікті құрамы туралы мəлімет:
жоғарғы оқу орнының атауы_________________________________
мамандық жəне біліктілік ___________________________________
лицензияланатын қызмет түрінің бейіні бойынша жоғары/орта
білімі туралы дипломның нөмірі _____________________________
дипломның берілген күні ________________________________
2) маманданудан/біліктілігін арттырудан өткені туралы мəліметтер:
маманданудан/біліктілігін арттырудан өткен мекеменің атауы
______________________________________________________
пəн __________________________________________________
сертификаттың нөмірі __________________________________
сертификаттың берілген күні _____________________________
«Ветеринария саласындағы қызметпен айналысуға лицензия
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
4-қосымша
Жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың
ветеринариялық-санитариялық сараптамасы бойынша
ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған
мəліметтер нысаны
1. Тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің мемлекеттік ветеринариялық
дəрігері берген ветеринариялық талаптарға жəне технологиялық
жабдықты жинақтау нормативтеріне сəкестігі туралы ветеринариялықсанитариялық қорытынды туралы мəліметтер:
Бірдейлендіру нөмірі ___________________________________
2. Сынау əдістерін регламенттейтін нормативтік құжаттардың,
сондай-ақ «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» 2000 жылғы
7 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген
тəртіппен тексеруден жəне (немесе) калибрлеуден өткен, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатқа ветеринариялық-санитариялық
сараптама жүргізуге арналған өлшеу, сынау жабдықтарының болуы:
1) стандарттар, əдістемелік нұсқамалар (иə/жоқ)
2) көрсетілетін қызметті алушының қолымен расталған, əзірлеуші
зауыттардың жабдықтарға арналған пайдалану паспорттарынан
алынған мəліметтер:
паспортың нөмірі_________________________________________
берілген күні _____________________________________________
паспорты берген орган _____________________________________
жабдықтың мақсаты _______________________________________
3) «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» 2000 жылғы 7 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тəртіппен тексеруден жəне/немесе калибрлеуден өткені туралы растама:
нөмірі ________________________________________________
берілген күні __________________________________________
сертификатты берген орган _____________________________
сертификаттың қолданылу мерзімі _______ бастап ________ дейін;
4) базарларда ветеринариялық-санитариялық сараптамалар
жүргізуге арналған стандарттық тесттер ______________________
____________________
3. Заңды тұлға басшысының «ветеринариялық медицина»,
«ветеринариялық санитария» мамандытары бойынша жоғары жəне
(немесе) жоғары оқу орнынан кейiнгi білімінің, мамандығы бойынша
кемінде 3 (үш) жыл жұмыс өтілінің болуы.
Заңды тұлғаның немесе заңды тұлғаның мамандандырылған
бөлімшесінің штатында: ветеринариялық-санитариялық сараптама
зертханасында «ветеринариялық медицина», «ветеринариялық
санитария» мамандықтары бойынша жоғары жəне (немесе) жоғары
оқу орнынан кейiнгi білімі жəне (немесе) «ветеринария» мамандығы
бойынша техникалық жəне кəсiптік (колледж) білімі бар мамандар
(ветеринариялық дəрігер немесе фельдшер), соңғы 5 (бес) жылда
мамандануы немесе біліктілігін жетілдіруі жəне біліктілігін арттырудың
басқа да түрлері:
1) техникалық басшылар мен мамандардың білікті құрамы туралы мəліметтер:
мамандық жəне біліктілік ________________________________
лицензияланатын қызмет түрінің бейіні бойынша жоғары/орта
білімі туралы дипломның нөмірі _____________________________
дипломның берілген күні ________________________________
оқу орнының атауы _____________________________________
2) маманданудан/біліктілігін арттырудан өткені туралы куəлік:
маманданудан/біліктілігін арттырудан өткен мекеменің атауы
______________________________________________________
пəн __________________________________________________
сертификаттың нөмірі ___________________________________
сертификаттың берілген күні _____________________________
«Ветеринария саласындағы қызметпен айналысуға лицензия
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
5-қосымша
Жеке тұлғаның лицензияны жəне (немесе) лицензияға
қосымшаны қайта ресімдеуге арналған өтiнiші
(кімге)________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)
(кімнен)_______________________________________________
(жеке тұлғаның аты, əкесiнiң аты (бар болса), тегi, жеке
сəйкестендіру нөмірі (дара кəсіпкердің атауы, дара кəсіпкер ретінде
көрсетілетін қызметті алушы қызметінің басталғаны туралы хабарлама № жəне берілген күні))
______________________________________________________
(қызмет түрiнің жəне (немесе) кіші түрінің(-лерінің) толық атауы)
_________________________________________жүзеге асыруға
________________________________________________ берген
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға
қосымшаны(ларды) берген лицензиардың атауы)
20_____ жылғы « » ____________________ № __________________
(лицензияның жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың)
берілген күні, нөмірі(лері))
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны (керектісінің
асты сызылсын) қағаз тасығышта ___ (лицензияны жəне (немесе)
лицензияға қосымшаны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда,
Х белгісін қою керек) мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті ұяшыққа Х
қою қажет) қайта ресімдеуді сұраймын:
1) жеке тұлға-лицензиаттың аты, əкесінің аты (бар болса), тегі
өзгеруі __________________________________________________
2) дара кəсіпкер-лицензиаттың қайта тіркелуі, атауының өзгеруі
_________________________________________________________
3) дара кəсіпкер-лицензиаттың қайта тіркелуі, заңды мекенжайының
өзгеруі ___________________________________________________
4) егер, лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар
жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген болса, лицензиаттың үшінші тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге
берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензияны иеліктен
шығаруы _________________________________________________
5) «объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілген
лицензия үшін немесе лицензияға қосымшалар үшін объектілерді
көрсете отырып, объект нақты көшірілмей, орналасқан жері мекенжайының өзгеруі __________________________________________
_________________________________________________________
6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы
талаптың болуы ___________________________________________
7) қызмет түрі атауының өзгеруі __________________________
8) қызметтің кіші түрі атауының өзгеруі _____________________
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы ______________
______________________________________________________
(почталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше
атауы, үй/ғимарат нөмірі)

Электрондық почтасы ___________________________________
Телефондары __________________________________________
Факсы ________________________________________________
Банктік шоты __________________________________________
(шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылдарды (операцияларды) жүзеге асыратын объектінің мекенжайы ___________________________________
__________________________________________________________
(почталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше
атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жай) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып
табылатындығы жəне оларға лицензияны жəне (немесе) лицензияға
қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері бойынша кез
келген ақпаратты жіберуге болатындығы;
көрсетілетін қызметті алушыға қызметтің лицензияланатын түрімен
жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға сот тыйым салмағандығы;
қоса беріліп отырған құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес
келетіні жəне жарамды болып табылатындығы расталады;
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде
ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға
келісемін.
Жеке тұлға __________ ___________________________________
(қолы)
(аты, əкесiнiң аты (бар болса), тегi)
Мөр (бар болса) орны
Толтырылған күні: 20__ жылғы «__» ________
«Ветеринария саласындағы қызметпен айналысуға лицензия
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
6-қосымша
Заңды тұлғаның лицензияны жəне (немесе) лицензияға
қосымшаны қайта ресімдеуге арналған өтiнiші
(кімге)_________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)
(кімнен)________________________________________________
(заңды тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық
атауы, орналасқан жері, бизнес-сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның
бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды
тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі
(мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманың № жəне берілген күні)
______________________________________________________
(қызмет түрiнің жəне (немесе) кіші түрінің(-лерінің) толық атауы)
________________________________________ жүзеге асыруға
_______________________________________________ берген
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға
қосымшаны(ларды) берген лицензиардың атауы)
20_____ жылғы « » ____________________ № __________________
(лицензияның жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың)
берілген күні, нөмірі(лері))
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны (керектісінің
асты сызылсын) қағаз тасығышта ___ (лицензияны жəне (немесе)
лицензияға қосымшаны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда,
Х белгісін қою керек) мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті ұяшыққа Х
қою қажет) қайта ресімдеуді сұраймын:
1) заңды тұлға-лицензиаттың «Рұқсаттар жəне хабарламалар
туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасы
Заңының 34-бабында айқындалған тəртіпке сəйкес (тиісті ұяшыққа
Х қою қажет):
бірігу ____
қайта құру ____
қосылу ____
бөліп шығару ____
бөліну ____ жолымен қайта ұйымдастырылуы
2) заңды тұлға-лицензиат атауының өзгеруі _________________
3) заңды тұлға-лицензиаттың орналасқан жерінің өзгеруі
______________
4) егер, лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар
жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген болса,
лицензиаттың үшінші тұлғалардың пайдасына объектімен бірге
«объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензияны иеліктен шығаруы _________________________
5) «объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілген
лицензия үшін немесе лицензияға қосымшалар үшін объектілерді
көрсете отырып, объект нақты көшірілмей, орналасқан жері мекенжайының өзгеруі ___________________________________________
6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы
талаптың болуы ___________________________________________
7) қызмет түрі атауының өзгеруі __________________________
8) қызметтің кіші түрі атауының өзгеруі _____.
Заңды тұлғаның мекенжайы _____________________________
(елі (шетелдік заңды тұлға үшін), почталық индексі, облысы,
қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық
үй-жай) нөмірі)
Электрондық почтасы __________________________________
Телефондары _________________________________________
Факсы ________________________________________________
Банктік шоты __________________________________________
(шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылдарды (операцияларды) жүзеге асыратын объектінің мекенжайы
_____________________________________________________
(почталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше
атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жай) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып
табылатындығы жəне оларға лицензияны жəне (немесе) лицензияға
қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері бойынша кез
келген ақпаратты жіберуге болатындығы;
көрсетілетін қызметті алушыға қызметтің лицензияланатын түрімен
жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға сот тыйым салмағандығы;
қоса беріліп отырған құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес
келетіні жəне жарамды болып табылатындығы расталады;
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде
ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға
келісемін.
Басшы
_____________________________________________________
(қолы) (аты, əкесiнiң аты (бар болса), тегi)
Мөр (бар болса) орны
Толтырылған күні: 20__ жылғы «__» _________________
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі
міндетін атқарушының 2019 жылғы 22 қаңтардағы
№ 21 бұйрығына 7-қосымша
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығына 9-қосымша
«Ауыл шаруашылығы жануарларын ветеринариялық паспорт бере отырып бірдейлендіруді жүргізу» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандарты
1 тарау. Жалпы ережелер
1. «Ауыл шаруашылығы жануарларын ветеринариялық паспорт
бере отырып бірдейлендіруді жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін
қызметі (бұдан əрі – мемлекеттiк көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан əрі – Министрлік)
əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Астана, Алматы жəне Шымкент қалаларының, аудандардың жəне облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті
атқарушы органдары құрған мемлекеттік ветеринариялық ұйымдар
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.
Ветеринариялық паспорттан үзінді-көшірме алу қажет болған
жағдайда өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету
нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz, www.elicense.kz вебпорталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттiк қызметті көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын тапсырған
күннен бастап мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін алу сəтіне
дейін – облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)
жергілікті атқарушы органдары айқындаған өткізу мерзімдеріне сəйкес
жүзеге асырылады;
ветеринариялық паспорттан үзінді-көшерме беру – 30 (отыз) минут;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін кезекте күтудің рұқсат
етілетін ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;
3) қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;
4) сырғалар (сырға) жоғалған, бүлінген кезде (жеке нөмірін
айқындау мүмкін емес болғанда) қайталама мемлекеттік қызмет
жануарларға жаңа жеке нөмір бере отырып, көрсетілетін қызметті
берушіге сырғалар келіп түскен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні
ішінде көрсетіледі.
Ірі жануардың сырғалары жоғалған немесе бүлінген жағдайда –
көрсетілетін қызметті берушіге аспалы сырға телнұсқасы келіп түскен
күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде.
(Соңы 21-бетте)
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(Соңы. Басы 17-20-беттерде)

Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың толық топтамасын
ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген
мерзімдерде өтінішті əрі қарай қараудан жазбаша уəжді бас тартады.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (ішінара
автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – ауыл шаруашылығы
жануарын бірдейлендіру тəсілдерінің бірімен жануарларға
ветеринариялық паспорт бере отырып, жеке нөмір беру, телнұсқа
беру, ветеринариялық паспорттан үзінді-көшірме беру не осы
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында
көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас
тарту туралы уəжді жауап.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық/
қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі –
көрсетілетін қызметті алушылар) тегін көрсетіледі. «Ветеринария
туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының
35-бабы 2-тармағының 6) тармақшасына сəйкес чиптердің құнын
қайтару ақылы негізде жүзеге асырылады.
Көрсетілетін қызметті алушы екінші деңгейдегі банктер немесе банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
арқылы көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында
жəне/немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
16-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша мемлекеттік қызметті
көрсету орындарында орналастырылған бланктің құнын төлейді.
8. Мыналардың:
1) көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына жəне «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасы Заңының (бұдан əрі – «Мерекелер туралы» Заң) 5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден
бастап жұманы қоса алғанда,сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі
үзіліспен, сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
беру сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден
17.30-ға дейін жүзеге асырылады.
Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген
қызмет көрсетусіз кезек тəртібімен көрсетіледі;
2) порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін
қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
жəне «Мерекелер туралы» Заңның 5-бабына сəйкес жұмыс уақыты
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген жағдайда,
өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).
9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның өкілі) жүгінген кезде
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
көрсетілетін қызметті берушіге:
1) ауыл шаруашылығы жануарларын ветеринариялық паспорт
бере отырып, бастапқы бірдейлендіру үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға
сəйкес нысан бойынша өтініш;
жеке басын куəландыратын құжат немесе өкілдің өкілеттілігін
растайтын құжат (сəйкестендіру үшін);
чиптер үшін ақы төленгенін растайтын құжат (чиптеу кезінде);
2) ауыл шаруашылығы жануарларына бірдейлендіру жүргізуге
арналған сырға (сырғалар) жоғалған немесе бүлінген кезде
телнұсқасын алу үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға
сəйкес нысан бойынша өтініш;
жеке басын куəландыратын құжат немесе өкілдің өкілеттілігін
растайтын құжат (сəйкестендіру үшін);
3) жоғалған немесе ескірген кезде ветеринариялық паспорттың
телнұсқасын алу үшін:
ветеринариялық паспорттың телнұсқасын алу үшін осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
(ветеринариялық паспорттың жоғалғанын, бүлінгенін растайтын
құжаттардың қосымшасымен қоса) өтініш;
жеке басын куəландыратын құжат немесе өкілдің өкілеттілігін
растайтын құжат (сəйкестендіру үшін);
4) ветеринариялық паспорттан үзінді-көшірме алу үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға
сəйкес нысан бойынша ветеринариялық паспорттан үзінді-көшірме
алуға арналған өтініш;
жеке басын куəландыратын құжатт немесе өкілдің өкілеттілігін
растайтын құжат (сəйкестендіру үшін);
порталға ветеринариялық паспорттан үзінді-көшірме алу үшін:
көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куəландырылған, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ветеринариялық
паспорттан үзінді-көшірме алуға арналған электронды құжат нысанындағы өтініш;
Жеке басын куəландыратын құжат, заңды тұлғаны тіркеу (қайта
тіркеу) туралы, дара кəсіпкерді тіркеу туралы, ветеринариялық паспорт
туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық
үкімет» шлюзі арқылы мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.
Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алуға
болатын құжаттарды талап етуге жол берілмейді.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды:
1) көрсетілетін қызметті берушіге тапсырған кезде – қағаз
тасығыштағы өтініштің қабылданғанын көшірмесінде құжаттар топтамасын қабылдау күні, уақыты, құжаттарды қабылдаған жауапты адамның аты, əкесінің аты (бар болса), тегі көрсетіле отырып,
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелгені туралы белгі
қойылғаны растайды;
2) портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке
кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұранымның
қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.
10. Мемлекеттiк қызметті көрсетуден бас тартуға мыналар негіз
болып табылады:
1) ветеринариялық паспорт бере отырып, жануарға жеке нөмір
алу үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың жəне
(немесе) оларда қамтылған деректердің (мəліметтердің) дұрыс
еместігінің анықталуы;
2) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты ветеринариялық паспорт
бере отырып, жануарға жеке нөмір алуды талап ететін қызметке
немесе жекелеген қызмет түріне тыйым салу туралы заңды күшіне
енген сот шешімінің (үкімінің) болуы;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты заңды күшіне енген сот
шешімінің болуы, оның негізінде көрсетілетін қызметті алушының
ветеринариялық паспорт бере отырып, жануарға жеке нөмір алуға
байланысты арнайы құқығынан айрылуы.
3-тарау. Орталық мемлекеттік органдардың,
сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе)
олардың лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтер
көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды
адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша
шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану:
шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
16-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін
қызметті берушінің басшысының атына беріледі.
Шағым почта арқылы немесе көрсетілетін қызмет берушінің кеңсесі
арқылы қолма-қол жазбаша нысанда жұмыс күндері беріледі.
Мыналардың:
жеке тұлғаның шағымында оның аты, əкесінің аты (жеке басын
куəландыратын құжатта бар болса), тегі, почталық мекенжайы
көрсетіледі;
заңды тұлғаның шағымында оның атауы, почталық мекенжайы,
шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Арызға көрсетілетін қызметті
алушы қол қояды.
Шағымның қабылданғанын шағымды қабылдаған адамның атыжөні мен тегі, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле
отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде оның тіркелуі
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) растайды.
Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс
күні ішінде қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжді
жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта байланысы арқылы
жолданады не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолмақол беріледі.
Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты
бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефоны
арқылы алуға болады.
Портал арқылы электрондық арыз жолдаған кезде көрсетілетін
қызметті алушыға «жеке кабинетінен» арыз туралы ақпарат қолжетімді
болады, ол көрсетілетін қызметті беруші арызды өңдеуі (жеткізілгені,
тіркелгені, орындалғаны туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас
тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.
12. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер
көрсетудің сапасын бағалау мен бақылау жөніндегі уəкілетті органға
шағыммен жүгіне алады.
Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау мен бақылау
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні
ішінде қаралуы тиіс.
13. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.
4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле
отырып қойылатын өзге талаптар
14. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті
алушыларға күту жəне қажетті құжаттарды дайындау үшін жағдайлар
жасалады (күтуге арналған креслолар, қажетті құжаттардың тізбесі мен оларды толтыру үлгілері бар стендтермен жарақталған

құжаттарды толтыруға арналған орындар), өртке қарсы қауіпсіздік
шаралары қабылданады.
15. Көрсетілетін қызметті берушінің ғимараттары физикалық
мүмкіндіктері шектеулі адамдардың кіруіне арналған пандустары бар
кіреберіспен жабдықталған болады.
16. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары
Министрліктің www.moa.gov.kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.
17. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда,
оның мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электрондық
нысанда алуға мүмкіндігі бар.
18. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету
мəртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде
порталдағы «жеке кабинеті» арқылы, сондай-ақ мемлекеттік
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы
арқылы алуға мүмкіндігі бар.
19. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама
қызметтерінің байланыс телефондары Министрліктің www.moa.gov.
kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер»
бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8-800080-7777.
«Ауыл шаруашылығы жануарларын ветеринариялық паспорт
бере отырып бірдейлендіруді жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына 1-қосымша
Нысан
(кімге)____________________________________
(ветеринариялық ұйымның атауы)
(кімнен)___________________________________
(аты, əкесінің аты (бар болса), тегі,
жеке сəйкестендіру нөмірі/заңды тұлғаның
атауы, бизнес-сəйкестендіру нөмірі)
Мекенжайы _____________________________
Өтініш нөмірі:
Өтініш
Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізуге
арналған бұйымдардың (құралдардың) жоғалуына, бүлінуіне, төл
алынуына, тағы басқаларға* (қажеттісінің астын сызыңыз) байланысты,
ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендірулеріңізді жəне
аспалы сырғаның телңұсқасын (телнұсқа алу үшін көрсетіледі)
берулеріңізді сұраймын.
жануар түрі ____________________________________________;
жануарлар саны ________________________________________;
ауыл шаруашылығы жануарының жеке нөмірі (аспалы сырғаның
телнұсқасын алу үшін):______________________________________
Бірдейлендіру тəсілі (сырғалау, таңбалау, чиптеу, татуировка)
(қажеттісінің астын сызыңыз);
Мынадай құжаттарды қоса беріп отырмын:
чиптерге ақы төленгені туралы түбіртек;
ауыл шаруашылығы жануары паспортының көшірмесі:
басқа да құжаттар (көрсету керек)
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мəліметтерді пайдалануға келісемін.
Ұсынылып отырған мəліметтердің дұрыстығын растаймын.
Байланыс телефондары ____________________
E-mail ___________________
20 __ жылғы ____________ _________________________
(көрсетілетін қызметті алушының қолы)
Қосымша: 1 данада _______________________ ________ парақ
Құжаттар 20 __ жылғы _____________ қабылданды
__________________________________
(құжаттарды қабылдаған адамның қолы)
Ескертпе: *ауыл шаруашылығы жануарларына бірдейлендіру
жүргізу қажеттілігінің себебін көрсету.
«Ауыл шаруашылығы жануарларын ветеринариялық паспорт
бере отырып бірдейлендіруді жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына 2-қосымша

Өтініш нөмірі:

Нысан
(кімге)____________________________________
(ветеринариялық ұйымның атауы)
(кімнен)___________________________________
(аты, əкесінің аты (бар болса), тегі,
жеке сəйкестендіру нөмірі/заңды тұлғаның атауы,
бизнес сəйкестендіру нөмірі)
Мекенжайы ________________________________
Өтініш

Ветеринариялық паспорттың телнұсқасын беруді сұраймын.
Себебі:_______________________________________________
Жануар түрі: ___________________________________________
Жануарлар саны: _______________________________________
Ауыл шаруашылығы жануарының жеке нөмірі:_______________
Ветеринариялық паспорттың жоғалу, бүліну фактісін растайтын
мынадай құжаттарды қоса беріп отырмын:_________________________
Байланыс телефондары _____________________
E-mail ___________________
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мəліметтерді пайдалануға келісемін.
Ұсынылып отырған мəліметтердің дұрыстығын растаймын.
20 __ жылғы ____________ _________________________
(көрсетілетін қызметті алушының қолы)
Қосымша: 1 данада _______________________ ________ парақ
Құжаттар 20 __ жылғы _______ қабылданды___________________
(құжаттарды қабылдаған адамның қолы)
«Ауыл шаруашылығы жануарларын ветеринариялық паспорт
бере отырып бірдейлендіруді жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына 3-қосымша

Өтініш нөмірі:

Нысан
(кімге)_____________________________________
(ветеринариялық ұйымның атауы)
(кімнен)____________________________________
(аты, əкесінің аты (бар болса), тегі,
жеке сəйкестендіру нөмірі/заңды тұлғаның атауы,
бизнес сəйкестендіру нөмірі)
Мекенжайы ________________________________
Өтініш

Ветеринариялық паспорттан үзінді-көшірме беруді сұраймын.
Ауыл шаруашылығы жануарының жеке нөмірі:_______________
______________________________________________________
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мəліметтерді пайдалануға келісемін.
Ұсынылып отырған мəліметтердің дұрыстығын растаймын.
___________________________________20__жылғы____________
(көрсетілетін қызметті алушының аты,
əкесінің аты (бар болса), тегі, қолы)
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 28 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18234 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 24 қаңтар

№26

Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер
мен толықтыру енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің өзгерістер мен толықтыру енгізілетін кейбір
бұйрықтарының тізбесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Ветеринариялық, фитосанитариялық жəне тамақ қауіпсіздігі департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік
он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау
жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн
ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми
жариялауға жіберілуін;
4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4)
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы
мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне
жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейін күнтiзбелiк
он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.
Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне
коммуникациялар министрлігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрлігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 24 қаңтардағы №26 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
өзгерістер мен толықтыру енгізілетін кейбір бұйрықтарының
тізбесі
1. «Ветеринариялық бақылау бекеттеріндегі мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың нысанды киімнің (погонсыз)
үлгілерін жəне Ветеринариялық бақылау бекеттеріндегі мемлекеттік
ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың нысанды киімнің
(погонсыз) киіп жүру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 13 наурыздағы №30/98
бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде №7528 болып тіркелген, 2012 жылғы 26 мамырда «Егемен
Қазақстан» газетінің №269-273 (27347) сандарында жарияланған)
мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ветеринариялық бақылау
бекеттеріндегі мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың нысанды киімді (погонсыз) киіп жүру туралы ережесінде:
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектордың
нөмірлі кеуде белгісі мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық
инспектордың жеке нөмірі бар кеуде белгісі ретінде тиісті нысанды
киімге тағып жүруге арналады.
Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектордың жеке
нөмірі төрт символдан тұрады:
1) бірінші символ – латын əліпбиімен белгіленген, Қазақстан
Республикасының облыстарына жəне республикалық маңызы бар
қалаларына, астанаға бекітілген литерлік код;
2) соңғы үш символ – мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық
бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыратын ветеринария
саласындағы уəкілетті органның ведомствосы бекіткен жəне берген
ветеринариялық бақылау бекеттеріндегі мемлекеттік ветеринариялықсанитариялық инспекторлардың жеке нөмірі.
Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың
шегінде мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың
жеке нөмірлерін беру осы Қағидаларға қосымшаға сəйкес рет-ретімен
жүзеге асырылады.»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Ветеринариялық бақылау бекеттеріндегі мемлекеттік
ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың нысанды киiмді
(погонсыз) киіп жүру тəртібі»;
көрсетілген Қағидаларға қосымша осы Тізбеге 1-қосымшаға сəйкес
жаңа редакцияда жазылсын.
2. «Ветеринария саласындағы нормативтік құқықтық актілерді
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрінің 2014 жылғы 30 қазандағы №7-1/559 бұйрығына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№9891 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 2014 жылғы
27 қарашадағы №232 (28455) санында жарияланған) мынадай
өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттiк ветеринариялықсанитариялық бақылау жəне қадағалау туралы ережеде:
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Қазақстан Республикасында мемлекеттiк ветеринариялықсанитариялық бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру»;
7 жəне 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Осы Ереженiң 5 жəне 6-тармақтарында көрсетілген объектілерде мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды жəне
қадағалауды тиісті аумақтардың мемлекеттік ветеринариялықсанитариялық инспекторлары, мемлекеттік ветеринариялық дəрігерлері ветеринариялық ілеспе құжаттарды қарауды қоса алғанда,
тексеріс жəне профилактикалық бақылау жəне қадағалау түрінде
жүзеге асырады.
8. Бақылау жəне қадағалау субъектісіне (объектісіне) бара отырып
тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 2015 жылғы 29
қазандағы Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне (бұдан
əрі – Кодекс) сəйкес жүзеге асырылады. Бақылау жəне қадағалау
субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау мен
қадағалау Кодекске жəне Заңға сəйкес жүзеге асырылады.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жеке жəне заңды тұлғаларға
жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауiп төндiретiн,
алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың немесе жануарлардың
саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай
залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) жəне қайта өңделген
жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың
құнын өтеу қағидалары мен шарттарында;
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп
төндіретін, алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың,
жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың не жануарлардың
саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, жануарларды,
жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты алып қоймай залалсыздандыру (зарарсыздандыру) жəне өңдеу құнын жеке жəне заңды
тұлғаларға өтеу тəртібі»;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Арнайы комиссияның құрамына жергілікті өкілдік жəне
атқарушы органдардың, ветеринария саласындағы уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелерінің, мемлекеттік
ветеринариялық ұйымның, кəсіпкерлік субъектілерінің қоғамдық
бірлестіктерінің өкілдері кіреді.
Арнайы комиссия мүшелерінің жалпы саны тақ санды құрауы жəне
кемінде бес адам болуы тиіс. Комиссияның төрағалары облыстың
(республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың) əкімдері немесе олардың орынбасарлары болып табылады.»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына
қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен
шикізатты алып қою жəне жою немесе жануарлардың саулығы мен
адамның денсаулығына қауіп төндіретін, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты алып қоймай залалсыздандыру
(зарарсыздандыру) жəне өңдеу кезіндегі құнын өтеудің шарттары»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп
төндіретін, алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың,
жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын жеке жəне
заңды тұлғаларға өтеу кезіндегі сомаларды төлеу тəртібі»;
5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына
қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) жəне қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан
алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын жеке жəне заңды тұлғаларға
өтеу кезіндегі сомаларды төлеу тəртібі»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Орны ауыстырылатын (тасылатын) объектiлердi Кеден одағының кедендiк шекарасымен тұспа-тұс
келетiн Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы
өткiзу кезiнде мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылауды
жəне қадағалауды жүзеге асыру қағидаларында:
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Орны ауыстырылатын (тасылатын) объектiлердi Кеден
одағының кедендiк шекарасымен тұспа-тұс келетiн Қазақстан
Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзу кезiнде
мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылауды жəне
қадағалауды жүзеге асыру тəртiбi»;
17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Орны ауыстырылатын (тасылатын) объектіні импорттау
кезінде оның соңғы межелі пунктінде сынамаларды іріктеп алу жəне
оның ветеринариялық-санитариялық сараптамасы жүзеге асырылады.
Мəліметтер мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектордың қолымен жəне мөрімен расталады.».
3. «Жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын
өнім мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді
жəне өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ
ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын
өндіру, сақтау жəне өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік нөмірлер
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беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 23 қаңтардағы №7-1/37
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде 10466 болып тіркелген, 2015 жылғы 1 сəуірде «Əділет»
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер
енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты дайындауды
(союды), сақтауды, қайта өңдеуді жəне өткізуді жүзеге асыратын
өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды,
жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау жəне өткізу жөніндегі
ұйымдарға есептік нөмірлер беру қағидаларында:
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Өтініштерді қабылдау жəне өндіріс объектісіне есепке алу
нөмірлерінің нəтижелерін беру ветеринария саласындағы қызметті
жүзеге асыратын ауданның (облыстық маңызы бар қаланың),
республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы
органының тиісті бөлімшелерінің кеңселері немесе «электрондық
үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы
жүзеге асырылады.»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Өндіріс объектілеріне есепке алу нөмірлерін беру
тəртібі»;
15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Ведомство алынған растау көшірмесінің негізінде өндіріс
объектісін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
www.mоа.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылатын тізілімге
енгізеді.»;
көрсетілген Қағидаларға 1-қосымша осы Тізбеге 2-қосымшаға
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
4. «Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру қағидаларын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрі нің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 7-1/68 бұйрығына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №
11127 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 2015 жылғы 28
мамырдағы № 98 (28576) санында жарияланған) мынадай өзгерістер
мен толықтыру енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру қағидаларында:
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2, 3 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген тəсілмен
бірдейлендіруге Қазақстан Республикасының аумағындағы ауыл
шаруашылығы жануарлары жатады.
Ауыл шаруашылығы жануарларының төлі мынадай жасқа жеткен
күнінен бастап он төрт жұмыс күнінен кешіктірілмей бірдейлендіріледі:
бұзаулар, қозылар, лақтар, боталар – туған күнінен бастап жеті
күн өткеннен кейін;
құлындар – төрт айлық жасынан бастап (таңбалау кезінде), туған
күнінен бастап жеті күн өткеннен кейін (чиптеу кезінде);
тақ тұяқты жануарлардың төлі (есектер, қашырлар, пони, зебра,
құлан жəне басқа жануарлар) – төрт айлық жасынан бастап (таңбалау
кезінде), туған күнінен бастап жеті күн өткеннен кейін (чиптеу кезінде);
асыл тұқымды торайлар, əрі қарай өсіруге жəне өсімін молайтуға
арналған торайлар жəне халықтың шаруашылықтарында күтіпбағылатын торайлар – туған күнінен бастап жеті күн өткеннен кейін;
ауыл шаруашылығы кəсіпорындарында, шаруа жəне фермерлік
қожалықтарда күтіп-бағылатын жəне өнеркəсіптік өсіруге, кейіннен
сою үшін тоғыз айлық жасқа жеткенге дейін бордақылауға арналған
торайлар – туған күнінен бастап жеті күн өткеннен кейін;
тоғыз айлық жасқа дейін сойылмаған, ауыл шаруашылығы
кəсіпорындарында, шаруа жəне фермерлік қожалықтарда күтіпбағылатын жəне өнеркəсіптік өсіруге жəне бордақылауға арналған
торайлар – тоғыз айлық жасқа толған күнінен бастап жеті күн өткеннен
кейін.
3. Тоғыз айлық жасқа дейінгі жылқылар, тақ тұяқты жануарлар мен
торайларды қоспағанда, ауыл шаруашылығы кəсіпорындарында,
шаруа жəне фермерлік қожалықтарда күтіп-бағылатын жəне өнеркəсіптік өсіруге, кейіннен сою үшін бордақылауға арналған ауыл
шаруашылығы жануарларының жеке нөмірі он екі символдан тұрады,
олардың мынадай белгілері бар:
бірінші екі символ – ISO – Стандарттау жөніндегі халықаралық
ұйымның кодына сəйкес Қазақстан Республикасының литерлік коды
(екі латын бас əрпі);
үшінші символ – облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың литерлік коды (латын бас əрпі);
төртінші символ – ауыл шаруашылығы жануары түрінің сандық
коды;
бесінші мен он екінші аралығындағы символдар – ауыл шаруашылығы жануарының реттік нөмірі.
4. Жылқының жəне тақ тұяқты жануарлардың жеке нөмірі он символдан тұрады, олардың мынадай белгілері бар:
бірінші екі символ – ISO–Стандарттау жөніндегі халықаралық
ұйымның кодына сəйкес Қазақстан Республикасының литерлік коды
(екі латын бас əрпі);
үшінші символ – облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың литерлік коды (латын бас əрпі);
төртінші символ – жылқының сандық коды (4), тақ тұяқты жануарлардың сандық коды (6);
бесінші мен оныншы аралығындағы символдар – жылқының, тақ
тұяқты жануарлардың реттік нөмірі.
Құлындарға жəне тақ тұяқты жануарлар төлдеріне төрт айлық
жасына жетуі бойынша таңбалау əдісімен кейіннен бірдейлендіру
жүргізілген жағдайында туған күнінен бастап жеті күн өткеннен кейін
ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендірудің деректер базасында жылқылар мен тақ тұяқты жануарлардың (енесі жағынан
ата-енесінің) жеке нөмірінен жəне жылқылардың жəне тақ тұяқты
жануарлардың (енесі жағынан ата-енесінің) құлындаған құлындардың
жəне тақ тұяқты жануарлар төлдерінің реттік нөмірінен тұратын
уақытша бірдейлендіру нөмірі беріледі. Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендірудің деректер базасында құлындардың жəне
тақ тұяқты жануарлар төлдерінің уақытша жеке нөмірі жануарлар
иелеріне ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендірудің деректер базасынан үзінді-көшірме бере отырып слеш (KZF4000155/1)
арқылы көрсетіледі.»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Ауыл шаруашылығы жануарларына жеке нөмірлерді беру əр облыс, республикалық маңызы бар қалалар, астана үшін процессингтік
орталық жеке өткізетін жеке нөмірлердің эмиссиясына сəйкес кезектілікпен жүзеге асырылады. Жеке нөмірлердің эмиссиясы тоғыз
айлық жасқа дейін ауыл шаруашылығы кəсіпорындарында, шаруа
жəне фермерлік қожалықтарда күтіп-бағылатын жəне өнеркəсіптік
өсіруге, кейіннен сою үшін бордақылауға арналған торайларға, төрт
айлық жасқа жеткенде таңбалау əдісімен кейіннен бірдейлендіру
жағдайында құлындар жəне тақ тұяқты жануарлардың төлдері үшін
жүргізілмейді.
Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін
бекітіліп берілген Қазақстан Республикасының, облыстардың,
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың литерлік жəне
сандық кодтары, сондай-ақ ауыл шаруашылығы жануарларына
арналған сандық кодтар осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес
беріледі.»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Жеке нөмірді беру ауыл шаруашылығы жануарларының түріне
қарай келесі тəсілдердің бірімен жүргізіледі:
1) сырғалау (тоғыз айлық жасқа дейін сойылмаған, ауыл шаруашылығы кəсіпорындарында, шаруа жəне фермерлік қожалықтарда
күтіп-бағылатын, өнеркəсіптік өсіруге жəне бордақылауға арналған
ірі қара мал, ұсақ мал, түйелер, шошқалар жəне торайлар үшін);
2) таңба басу (төрт айлық жасқа толғаннан бастап) немесе чип
салу (туғаннан бастап жеті күн өткеннен кейін) (жылқылар жəне тақ
тұяқты жануарлар үшін);
3) татуировка (ауыл шаруашылығы кəсіпорындарында, шаруа жəне
фермерлік қожалықтарда күтіп-бағылатын жəне өнеркəсіптік өсіруге,
тоғыз айлық жасқа жеткенге дейін кейіннен сою үшін бордақылауға
арналған торайлар үшін).»;
11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
11. Таңба басу ыстық немесе суық тəсілдермен жүзеге асырылады. Жылқыны жəне тақ тұяқты жануарларды қоспағанда, ауыл
шаруашылығы жануарларына таңба дененің сол жағына жамбас
аумағына салынады.
Жылқыларға жəне тақ тұяқты жануарларға таңба денесінің сол
жағына жауырын (клеймо) жəне жамбас аумағына (реттік нөмір) немесе тек жамбас аумағына (клеймо жəне реттік нөмір) осы Қағидаларға
3-қосымшаға сəйкес салынады.
Таңба ең көбі алты символдан тұрады:
бірінші жəне екінші символдар (міндетті емес), ауыл шаруашылығы
жануары иесінің клеймосы. Клеймо бір немесе екі латын немесе араб
бас əрпі (тері) жəне/немесе сан(дар), геометриялық фигура(лар)
болып табылады. Клеймо бір əріп немесе сан немесе фигурадан
құралған жағдайда, таңба төрт символдан құралады. Клеймо ауыл
шаруашылығы жануары иесінің қалауы бойынша салынады;
үшінші жəне төртінші символдар (міндетті) осы Қағидалардың 3,4
жəне 5-тармақтарына сəйкес ауыл шаруашылығы жануарының реттік
нөмірінің алғашқы сандарының (соңғы екі санды қоспағанда) жиыны.
Жылқыда жəне тақ тұяқты жануарларда бұл біріншіден төртіншіге
дейінгі реттік нөмір сандарының жиыны, ауыл шаруашылығы
жануарларының басқа түрлерінде біріншіден алтыншыға дейінгі
реттік нөмір сандарының жиыны. Егер жануардың реттік нөмірінің
алғашқы сандарының жиынтығында жиынтық бір символды құраса,
онда таңбаға бір символ салынады. Егер символда нөл бар болса,
онда ол таңбаға салынбайды;
бесінші жəне алтыншы символдар (міндетті), осы Қағидалардың 3,
4 жəне 5-тармақтарына сəйкес берілген жануардың реттік нөмірінің
соңғы екі саны. Жылқыларда жəне тақ тұяқты жануарларда бұл
реттік нөмірдің бесінші жəне алтыншы сандары, ауыл шаруашылығы
жануарларының басқа түрлерінде реттік нөмірдің жетінші жəне
сегізінші сандары.»;
(Соңы 22-бетте)

RESMI

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді
жүргізу тəртібі»;
22, 23 жəне 24-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«22. Облыстың жергілікті атқарушы органы:
1) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді, ауыл
шаруашылығы жануарларының жеке нөмірлерінің эмиссиясын
жүргізуге арналған атрибуттар мен бұйымдардың (құралдардың)
процессингтік орталықтан алынуына қарай аудандардың, облыстық
маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарына
олардың қажеттіліктеріне сəйкес ауыл шаруашылығы жануарларын
бірдейлендіруді жүргізуге арналған атрибуттар мен бұйымдарды
(құралдарды), ауыл шаруашылығы жануарларының жеке нөмірлерінің
эмиссиясына сəйкес жылқылардың жəне тақ тұяқты жануарлардың
жеке нөмірлерін жəне ветеринариялық паспорттарды бөледі;
2) жүргізу мерзімін анықтай отырып, тиісті əкімшілік-аумақтық
бірлікте ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізуді
ұйымдастырады;
3) дерекқордың тұрақты негізде жүргізілуін ұйымдастырады.
23. Республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті
атқарушы органы:
1) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді, ауыл
шаруашылығы жануарларының жеке нөмірлерінің эмиссиясын
жүргізуге арналған атрибуттар мен бұйымдардың (құралдардың)
процессингтік орталықтан алынуына қарай, республикалық маңызы
бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органы құрған
мемлекеттік ветеринариялық ұйымға ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізуге арналған атрибуттар мен бұйымдарды
(құралдарды), ауыл шаруашылығы жануарларының жеке нөмірлерінің
эмиссиясына сəйкес жылқылардың жəне тақ тұяқты жануарлардың
жеке нөмірлерін жəне ветеринариялық паспорттарды береді;
2) жүргізу мерзімін анықтай отырып, тиісті əкімшілік-аумақтық
бірлікте ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізуді
ұйымдастырады;
3) дерекқордың тұрақты негізде жүргізілуін ұйымдастырады.
24. Ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы
органы:
1) ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы құрған мемлекеттік ветеринариялық ұйымға ауыл шаруашылығы
жануарларын бірдейлендіруді жүргізуге арналған атрибуттар мен
бұйымдарды (құралдарды), ауыл шаруашылығы жануарларының
жеке нөмірлерінің эмиссиясына сəйкес жылқылардың жəне тақ
тұяқты жануарлардың жеке нөмірлерін, ветеринариялық паспорттарды береді;
2) жүргізу мерзімін анықтай отырып, тиісті əкімшілік-аумақтық
бірлікте ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізуді
ұйымдастырады;
3) дерекқордың тұрақты негізде жүргізілуін ұйымдастырады.»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Ауыл шаруашылығы жануарларына ветеринариялық
паспорт беру тəртібі»;
көрсетілген Қағидаларға 1-қосымша осы Тізбеге 3-қосымшаға
сəйкес мынадай редакцияда жазылсын;
осы Тізбеге 4-қосымшаға сəйкес 3-1-қосымшамен толықтырылсын.
5. «Экспорттаушыларды (импорттаушыларды) қоса алғанда,
жануарлар өсіруді, жануарларды жəне жануарлардан алынатын
өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді
жəне өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілерінде мемлекеттік
ветеринариялық-санитариялық бақылауды жəне қадағалауды
жүзеге асыру, сондай-ақ жануарлардың, жануарлардан алынатын
өнімдер мен шикізаттың ветеринариялық нормативтерге сəйкестігін
айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 20 сəуірдегі №7-1/347
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 11608 болып тіркелген, 2015 жылғы 29 шілдеде «Əділет»
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер
енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Экспорттаушыларды (импорттаушыларды) қоса алғанда, жануарлар өсіруді, жануарларды жəне жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді жəне өткізуді жүзеге
асыратын өндіріс объектілерінде мемлекеттік ветеринариялықсанитариялық бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру, сондайақ жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың
ветеринариялық нормативтерге сəйкестігін айқындау қағидаларында:
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау жəне
қадағалау (бұдан əрі – бақылау) тексеру жəне профилактикалық
бақылау мен қадағалау нысанында жүзеге асырылады.
Бақылау жəне қадағалау субъектісіне (объектісіне) бара отырып
профилактикалық бақылау мен қадағалау жəне тексеру 2015 жылғы 29
қазандағы Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне (бұдан
əрі – Кодекс) сəйкес жүзеге асырылады. Бақылау жəне қадағалау
субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау мен
қадағалау Кодекске жəне Заңға сəйкес жүзеге асырылады.
Бақылауды мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлар (бұдан əрі – ветеринариялық инспектор) жəне мемлекеттік
ветеринариялық дəрігерлер (бұдан əрі – ветеринарлық дəрігер)
жүзеге асырады.»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Жануарлар өсіруді, жануарларды жəне жануарлардан
алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды,
өңдеуді жəне өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріндегі
бақылау»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Экспорттаушыларды (импорттаушыларды) қоса алғанда,
жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер
мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді жəне өткізуді
жүзеге асыратын өндіріс объектілеріндегі бақылау нəтижелерін
бағалау жəне ресімдеу».
6. «Ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп
қоспаларын өндіру, сақтау жəне өткізу жөніндегі ұйымдарға қойылатын
ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптарды бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 23 қыркүйектегі № 7-1/848 бұйрығына (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12243 болып
тіркелген, 2015 жылғы 10 желтоқсанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау жəне өткізу
жөніндегі ұйымдарға қойылатын ветеринариялық (ветеринариялықсанитариялық) талаптарды бекіту қағидаларында:
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп
қоспаларын өндіру, сақтау жəне өткізу жөніндегі ұйымның
əкімшіліктері (бұдан əрі - ұйым) Заңның 24-бабы 4-тармағына сəйкес
ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларының
ветеринариялық нормативтерге сəйкестігін айқындау жөніндегі
өндірістік бақылау бөлімшелерін құрады.
Өндірістік бақылау бөлімшелеріне жануарлардың, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың ветеринариялық нормативтерге
сəйкестігін айқындау үшін 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық
экономикалық одақ туралы шартқа сəйкес Еуразиялық экономикалық
одақтың сəйкестікті бағалау жөніндегі органдарының бірыңғай
тізіліміне енгізілген аккредиттелген мемлекеттік зертханаларды
(орталықтарды) тартуға жол беріледі.»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Ветеринариялық препараттарды өндіру, сақтау
жəне өткізу жөніндегі ұйымдарға қойылатын ветеринариялық
(ветеринариялық-санитариялық) талаптар»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіретін ұйымдарға
қойылатын ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптар».
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
өзгерістер мен толықтыру енгізілетін кейбір бұйрықтарының
тізбесіне1-қосымша
Ветеринариялық бақылау бекеттеріндегі мемлекеттік
ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың нысанды киімді
(погонсыз) киіп жүру қағидаларына қосымша
Қазақстан Республикасының облыстарына жəне
республикалық маңызы бар қалаларына,
астанасына бекітіліп берілген латын əліпбиінің əріптерімен
белгіленген литерлік кодтар
Р/с
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Атауы
Астана қаласы
Алматы қаласы
Шымкент қаласы
Ақмола облысы
Алматы облысы
Ақтөбе облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қызылорда облысы
Қостанай облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Түркістан облысы

Бекітіліп берілген
əріп символы
Z
A
Y
C
B
D
E
F
H
L
M
N
P
R
S
T
X

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
өзгерістер мен толықтыру енгізілетін кейбір бұйрықтарының
тізбесіне 2-қосымша
Жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын
өнім мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді
жəне өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондайақ ветеринариялық препараттарды, азық жəне азықтық
қоспаларды өндіру, сақтау жəне өткізу жөніндегі ұйымдарға
есептік нөмірлер беру қағидаларына 1-қосымша
Қызмет түрін жəне өндіріс объектісінің нөмірін қамтитын кодтан тұратын есептік нөмір
Өндіріс объектілерінің қызметі түрлерінің кодтары
р/с
Қызмет түрі
№
1 Жануарлар мен құс өсіруді жəне өткізуді жүзеге
асыратын өндіріс объектілері
2 Жануарларды дайындауды (союды) жəне өткізуді
жүзеге асыратын өндіріс объектілері:
ет өңдеуші кəсіпорындар;
сою пункттері;
сою алаңдары;
құс өңдеуші кəсіпорындар
3 Жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты
өңдеуді жүзеге асыратын өндіріс объектілері:
ет;
балық жəне балық өнімдері;
бал жəне балара шаруашылығы өнімдері;
жануарлардан алынатын шикізат
сүт жəне сүт өнімдері
4 Ветеринариялық препараттарды сақтауды жəне
өткізуді жүзеге асыратын объектілер
5 Ветеринариялық препараттарды өндіруді жəне
өткізуді жүзеге асыратын объектілер
6 Жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты
сақтауды жəне өткізуді жүзеге асыратын
объектілер
7 Азық жəне азықтық қоспаларды өндіруді, сақтауды
жəне өткізуді жүзеге асыратын объектілер

Коды
K

U1
U2
U3
U4
G1
G2
G3
G4
G5
Y
V
W
O

Өндіріс объектілеріне есептік нөмірлер беруге арналған
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың
литерлік кодтары, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
реттік нөмірі
р/с
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Код
2
KZ
C
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
B
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
D
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
E
01
02
03
04
05
06
07
08
F
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
H
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
L
01
02
03
04

Атауы
3
Қазақстан Республикасы
Ақмола облысы
Ақкөл ауданы
Аршалы ауданы
Астрахан ауданы
Атбасар ауданы
Бұланды ауданы
Көкшетау қаласы
Степногорск қаласы
Егіндікөл ауданы
Біржан сал ауданы
Ерейментау ауданы
Есіл ауданы
Жақсы ауданы
Жарқайың ауданы
Зеренді ауданы
Қорғалжын ауданы
Сандықтау ауданы
Целиноград ауданы
Шортанды ауданы
Щучье ауданы
Алматы облысы
Ақсу ауданы
Алакөл ауданы
Балқаш ауданы
Еңбекшіқазақ ауданы
Ескелді ауданы
Жамбыл ауданы
Іле ауданы
Қарасай ауданы
Қаратал ауданы
Кербұлақ ауданы
Көксу ауданы
Панфилов ауданы
Райымбек ауданы
Сарқант ауданы
Талғар ауданы
Ұйғыр ауданы
Қапшағай қаласы
Талдықорған қаласы
Текелі қаласы
Кеген ауданы
Ақтөбе облысы
Əйтеке би ауданы
Алға ауданы
Байғанин ауданы
Ақтөбе қаласы
Ырғыз ауданы
Қарғалы ауданы
Мəртөк ауданы
Мұғалжар ауданы
Темір ауданы
Ойыл ауданы
Қобда ауданы
Хромтау ауданы
Шалқар ауданы
Атырау облысы
Атырау қаласы
Жылыой ауданы
Индер ауданы
Исатай ауданы
Қызылқоға ауданы
Құрманғазы ауданы
Мақат ауданы
Махамбет ауданы
Шығыс Қазақстан облысы
Өскемен қаласы
Аягөз қаласы
Алтай қаласы
Курчатов қаласы
Семей қаласы
Риддер қаласы
Абай ауданы
Аягөз ауданы
Бесқарағай ауданы
Бородулиха ауданы
Глубокое ауданы
Жарма ауданы
Зайсан ауданы
Алтай ауданы
Катон-Қарағай ауданы
Көкпекті ауданы
Күршім ауданы
Тарбағатай ауданы
Ұлан ауданы
Үржар ауданы
Шемонаиха ауданы
Жамбыл облысы
Байзақ ауданы
Жамбыл ауданы
Жуалы ауданы
Қордай ауданы
Мерке ауданы
Мойынқұм ауданы
Т.Рысқұлов ауданы
Сарысу ауданы
Талас ауданы
Шу ауданы
Тараз қаласы
Батыс Қазақстан облысы
Ақжайық ауданы
Бекейорда ауданы
Бөрлі ауданы
Жаңақала ауданы

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

05
06
07
08
09
10
11
12
13
P
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
R
01
02
03
04
05
06
07
S
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
T
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
X
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
А
01
02
03
04
05
06
07
08
Z
01
02
03
04
Ү
01
02
03
04

Жəнібек ауданы
Зеленов ауданы
Қазталов ауданы
Қаратөбе ауданы
Сырым ауданы
Тасқала ауданы
Теректі ауданы
Шыңғырлау ауданы
Орал қаласы
Қостанай облысы
Алтынсарин ауданы
Аманкелді ауданы
Əулиекөл ауданы
Денисовка ауданы
Жангелді ауданы
Жітіқара ауданы
Қамысты ауданы
Қарабалық ауданы
Қарасу ауданы
Қостанай ауданы
Меңдіқара ауданы
Наурызым ауданы
Сарыкөл ауданы
Таранов ауданы
Ұзынкөл ауданы
Федоров ауданы
Қостанай қаласы
Арқалық қаласы
Лисаковск қаласы
Рудный қаласы
Қарағанды облысы
Абай ауданы
Ақтоғай ауданы
Бұхар жырау ауданы
Жаңаарқа ауданы
Қарқаралы ауданы
Нұра ауданы
Осакаров ауданы
Ұлытау ауданы
Шет ауданы
Қарағанды қаласы
Балқаш қаласы
Жезқазған қаласы
Қаражал қаласы
Приозерск қаласы
Саран қаласы
Сəтпаев қаласы
Теміртау қаласы
Шахтинск қаласы
Қызылорда облысы
Арал ауданы
Қазалы ауданы
Қармақшы ауданы
Жалағаш ауданы
Сырдария ауданы
Шиелі ауданы
Жаңақорған ауданы
Қызылорда қаласы
Байқоңыр қаласы
Маңғыстау облысы
Бейнеу ауданы
Қарақия ауданы
Маңғыстау ауданы
Түпқараған ауданы
Ақтау қаласы
Жаңаөзен қаласы
Мұнайлы ауданы
Павлодар облысы
Павлодар қаласы
Ақсу қаласы
Екібастұз қаласы
Ақтоғай ауданы
Баянауыл ауданы
Железинка ауданы
Ертіс ауданы
Тереңкөл ауданы
Аққулы ауданы
Май ауданы
Павлодар ауданы
Успен ауданы
Шарбақты ауданы
Солтүстік Қазақстан облысы
Айыртау ауданы
Ақжар ауданы
Аққайың ауданы
Есіл ауданы
Жамбыл ауданы
М. Жұмабаев ауданы
Қызылжар ауданы
Мамлют ауданы
Ғ. Мүсірепов ауданы
Тайынша ауданы
Тимирязев ауданы
Уəлиханов ауданы
Шал ақын ауданы
Петропавл қаласы
Түркістан облысы
Арыс ауданы
Бəйдібек ауданы
Қазығұрт ауданы
Мақтаарал ауданы
Ордабасы ауданы
Отырар ауданы
Сайрам ауданы
Сарыағаш ауданы
Созақ ауданы
Төлеби ауданы
Түлкібас ауданы
Шардара ауданы
Арыс қаласы
Түркістан қаласы
Кентау қаласы
Жетісай ауданы
Келес ауданы
Алматы қаласы
Алатау ауданы
Алмалы ауданы
Əуезов ауданы
Бостандық ауданы
Жетісу ауданы
Медеу ауданы
Түркісіб ауданы
Наурызбай ауданы
Астана қаласы
Алматы ауданы
Есіл ауданы
Сарыарқа ауданы
Байқоңыр ауданы
Шымкент қаласы
Абай ауданы
Əл-Фараби ауданы
Еңбекші ауданы
Қаратау ауданы

Ескертпе:
Есептік нөмір символдардан тұрады жəне құрылымы мынадай:
бірінші символ - елдің коды - КZ;
екінші символ – облыстың (республикалық маңызы бар қаланың,
астананың) литерлік коды;
үшінші символ – ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) реттік
нөмірі;
төртінші символ - өндіріс объектісінің қызметі түрінің коды;
бесінші символ - өндіріс объектісінің реттік нөмірі;
алтыншы символ - Е (экспорттаушылар үшін).
Мысалы: КZ С.01/G1-0001/Е;
КZ - елдің коды
С - облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)
литерлік коды;
01 - ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коды (реттік нөмірі);
G1 - өндіріс объектісінің қызмет түрі;
0001 - өндіріс объектісінің реттік нөмірі;
Е - экспорттаушы.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
өзгерістер мен толықтыру енгізілетін кейбір бұйрықтарының
тізбесіне 3-қосымша
Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру қағидаларына
1-қосымша
Ауыл шаруашылығы жануарларын бiрдейлендiрудi
жүргізуге арналған Қазақстан Республикасының,
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың литерлiк жəне саңдық кодтары
Р/с
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Литерлiк Штрих-кодқа
код
арналған
сандық код
KZ
398
С
01
B
02
D
03
E
04
F
05
H
06
L
07
P
08
M
09
N
10
R
11
S
12
T
13
Х
14
A
15
Z
16
Ү
17

Атауы
Қазақстан Республикасы
Ақмола облысы
Алматы облысы
Ақтөбе облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қостанай облысы
Қарағанды облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Түркістан облысы
Алматы қаласы
Астана қаласы
Шымкент қаласы

Ауыл шаруашылығы жануарларының сандық коды
1 – iрi қара мал
2 – ұсақ мал
3 – шошқалар
4 – жылқылар
5 – түйелер
6 – тақ тұяқты жануарлар
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
өзгерістер мен толықтыру енгізілетін кейбір бұйрықтарының
тізбесіне 4-қосымша
Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру қағидаларына
3-1-қосымша
Ауыл шаруашылығы кəсіпорындарында, шаруа жəне фермерлік
қожалықтарда күтіп-бағылатын жəне өнеркəсіптік өсіруге, кейіннен сою
үшін бордақылауға арналған тоғыз айлық жасқа дейінгі торайлардың
бірдейлендіру нөмірі:
Мысалы:
Жануардың жеке нөмірі:
мұнда:
KZC3000000012 – торайдың енесінің бірдейлендіру нөмірі;
17 – торайдың туған жылының соңғы екі саны;
12 – ауыл шаруашылығы кəсіпорындарындағы, шаруа жəне
фермерлік қожалықтардағы мал бастарын шаруашылық ішіндегі
есепке алуға сəйкес торайдың реттік нөмірі.
Ауыл шаруашылығы кəсіпорындарында, шаруа жəне фермерлік
қожалықтарда күтіп-бағылатын жəне өнеркəсіптік өсіруге, кейіннен сою
үшін бордақылауға арналған тоғыз айлық жасқа дейінгі торайлардың
татуировкасы:
17/12
мұнда:
17 – торайдың туған жылының соңғы екі саны;
12 – ауыл шаруашылығы кəсіпорындарындағы, шаруа жəне
фермерлік қожалықтардағы мал бастарын шаруашылық ішіндегі
есепке алуға сəйкес торайдың реттік нөмірі.
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 29 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18250 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2018 жылғы 20 қыркүйек

№469

Астана қаласы

«Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы
білім беретін пәндердің, таңдау курстарының
және факультативтердің үлгілік оқу
бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығына өзгеріс
пен толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 2018 ж., 206-221, 223-227, 229,
2019 ж, 48, 51, 53, 58, 60, 62, 67, 69, 74-нөмірлерде)
Кеңістіктік
түсініктерді
дамытуға
бағытталған
топтық
жаттығуларын
жасауға қатысу

Қарым-қатынас дағдыларын дамыту

(Соңы. Басы 21-бетте)
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8.2.1.3 икемдер мен кемшіліктерді анықтай отырып, өзінің жəне өзгелердің жаттығуларды орындау сапасын талқылай алу
8.3.1.3 дене жаттыуларын орындау
кезіндегі дене өзгерістерін анықтау үшін
бақылау стратегияларының қатарын
көрсету жəне түсіндіре алу
8.3.4.1 күн тəртібіне таңғы жаттығуды
жəне өзге қозғалыстық іс-шараларды
қосуды ұйымдастыру бойынша икемдер
мен дағдыларға ие болу
8.3.3.2 жазатайым жағдайлар мен
жарақаттану кезінде алғашқы көмек
көрсете алу бойынша дағдыларды
көрсете алу
Сыныптың,
8.3.1.4 дене жаттығуларын нығайтушы
үлкен
дене жаттығуларын орындау кезінде
оларды сезіне отырып, қиындықтар мен
топтардың
бірлескен істəуекелдерді реттестіру, түсіну, көрсете алу
əрекеті
8.2.1.1 қозғалыс əрекеттерінің жалпы ритімін
игеруге қол жеткізетін дене дамуы қарастырылған əртүрлі дене жаттығуларын орындау кезіндегі қозғалыстарды білу, орындау,
өзара байланыстыру, түсіндіре алу
Əлеуметтік
8.3.1.3 дене жаттыуларын орындау
дағдыларды
кезіндегі дене өзгерістерін анықтау үшін
дамыту бойын- бақылау стратегияларының қатарын
ша командамен көрсету жəне түсіндіре алу
жұмыс жасау
2-тоқсан
ҚТ.
8.3.3.2 жазатайым жағдайлар мен
Гимнастикалық жарақаттану кезінде алғашқы көмек
снарядтар мен көрсете алу бойынша дағдыларды
маттардың
көрсете алу
үстінде компози- 8.1.3.1 мұғалімнің көмегімен снарядция жасау
тарда, снарядтар мен инвентарьларда
гимнастикалық жаттығуларды өздігінен
орындай алу
8.1.3.5 жеке тік жəне көлденең кедергілердің алдын-алуды өздігінен жүзеге асыра
алу
8.2.1.3 икемдер мен кемшіліктерді
анықтай отырып, өзінің жəне өзгелердің
жаттығуларды орындау сапасын
талқылай алу
Қарапайым
8.1.3.5 жеке тік жəне көлденең
жəне білім
кедергілердің алдын-алуды өздігінен
алушылардыға жүзеге асыра алу
қол жетімді
8.3.1.4 дене жаттығуларын нығайтушы
акробатика
дене жаттығуларын орындау кезінде
элементтері
оларды сезіне отырып, қиындықтар мен
акробатики
тəуекелдерді реттестіру, түсіну, көрсете
алу
8.1.3.4 арқанмен өрмелеуді жүзеге асыру
Гимнастикалық 8.1.3.1 мұғалімнің көмегімен снарядтарда,
снарядтарды
снарядтар мен инвентарьларда гимнасқолдану арқылы тикалық жаттығуларды өздігінен орындай
кеңістікті
алу 8.1.3.4 арқанмен өрмелеуді жүзеге
бағдарлауды
асыру 8.3.1.1 денсаулықты нығайту,
дамыту
ықпал ететін дене жаттығуларының пайдасын білу жəне түсіну
Музыканың
8.1.1.3 негізгі дене қабілеттерін дамыту
сүйемелдеуімен бойынша дербес сабақтар өткізу дене
гимнастикалық сымбаты мен дене бітімін түзеу
құрал8.3.1.2 кеуде клеткаларын қозғалтумен
саймандарды
күш сала тыныс алуды жүзеге асыру
қолдану тапсыр- 8.1.3.1 мұғалімнің көмегімен снарядмаларын жасау тарда, снарядтар мен инвентарьларда
гимнастикалық жаттығуларды өздігінен
орындай алу
(Жалғасы 23-бетте)

RESMI

Ойынды оқу
жəне ұажетті
тактиканы
қолдану

ҚТ.
Тапсырмалар
арқылы дене
қалып-күйдің
компоненттерін
дамыту

Аэробтық
жаттықтырудың
пайдасы

Дистанция жүру
тапсырмалары

ҚТ.
Ойында
тактикалық
білімдерін арттыру
Ойындарда
шешім
қабылдауды
үйрету жұмысы

Тормен ойындар арқылы
шешім қабылдау
дағдыларын
дамыту

Ұзақ мерзімді
жоспар
бөлімінің
мазмұны

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
9.3.3.1 дене жаттығуларымен айналысу
барысында жарақаттанудың алдын-алу
жəне қарапайым қауіпсіздік ережелері
дағдыларына ие болу
9.1.3.3 ұзақтыққа жəне биіктікке секірудің
əртүрлі тəсілдерін өздігінен игеру жəне
жасай алу
9.1.2.3 өзінің қозғалыс тəртібін қоса
отырып бұлшықеттерді босаңсытатын
жаттығуларды өздігінінен орындау
Спринтерлік
9.1.1.1 əртүрлі дене жаттығуларын орынжүгіруді арттыру дау кезінде негізгі қозғалыс дағдыларын
көрсету жəне түсіндіре алу
9.1.3.5 жеке тік жəне көлденең
кедергілердің алдын-алуды өздігінен
жүзеге асыра алу
9.3.3.2 жазатайым жағдайлар мен жараЛақтыруды
қаттану кезінде алғашқы көмек көрсете
үйрену
алу бойынша дағдыларды көрсете алу
(алыстығы,
9.1.3.2 допты алысқа лақтыру жəне
дəлдігі)
көздей алуды жүзеге асыру
9.3.1.1 дене қызметтерінің денсаулық
жəне салауатты өмі салты үшін
маңыздылығын білу жəне талдау

Ойын арқылы
ойлау мен
қиялды дамыту

ҚТ.
Ұзындыққа
секіруді үйрену

7 –бөлім. Белсенді жəне дені сау

Денсаулықты, қозғалыстың жəне түсінудің сапасын атлетика
арқылы арттыру

Ұзақ мерзімді
жоспар бөлімі

5) 9-сынып:
5-кесте

ҚТ.
Төзімділікті
жəне
денсаулықты
нығайту

4-тоқсан
9.1.2.2 жекелей қозғалыс тəртібін жасау,
дене жаттығуларын таңдау жəне жоспарлау, жекелей тиімді еңбек қабілетін ұстап
тұру
9.3.1.2 бастапқы жəне əртүрлі позаларда дұрыс тыныс алу дағыларын игеру:
отырған кезде, тұрып тұрған кезде, қол
мен аяқты əртүрлі жағдайда ұстаған кезде, терең тыныс алған кезде
9.3.4.1 өзінің оқу жəне оқудан тыс
қызметтері есебінен күн тəртібін жоспарлау жəне оны ұстану
9.3.4.2 оқу барысында дене тəрбиелік
жəне сауықтырушы іс-шаралар, таңғы
жаттығуларды өткізу жəне ұйымдастыру
бойынша икемдер мен дағдыларға ие
болу

6) 10-сынып:
6-кесте
Ұзақ мерзімді
жоспар
бөлімінің
мазмұны

ҚТ.
Ұзындыққа
секіруді үйрену
жəне жақсарту

Оқыту мақсаттары

дағдылар мен түсініктерді жетілдіру
Шаңғы/ кростық/коньки тебу дайындығын түсінуді жəне дағдыларын
тақырыптық жұмыс арқылы дамыту

1-тоқсан
10.3.3.1 жарақаттанудың алдын-алу үшін
дене жаттығуларымен айналысу барысында өз əрекетін талдау
10.1.3.3 ұзақтыққа жəне биіктікке секіре
алу жəне өздігінен секіруді орындау
10.1.2.3 бұлшықеттерді босаңсытатын
жаттығуларды өздігінінен орындау, оларды өз қозғалыс режиміне қосу

Спринтерлік
10.1.1.1 түрлі дене жаттығуларын орынжүгіруді арттыру дауда негізгі қозғалыс дағдылары мен
ептілікті көрсету
10.1.3.5 жеке тік жəне көлденең
кедергілерден өту жəне талдау
Лақтыруды
үйрену
(алыстығы,
дəлдігі)

10.3.3.2 жазатайым жағдайлар мен
жарақаттану кезінде алғашқы көмек
көрсете білу жəне талдау жасау
10.3.1.1 дене шынықтырудың денсаулық
жəне салауатты өмір салты үшін
маңыздылығын түсінуді жəне білуді
көрсету жəне талдау
10.1.2.3 бұлшықеттерді босаңсытатын
жаттығуларды өздігінінен орындау, оларды өз қозғалыс режиміне қосу

Кеңістіктік
түсініктерді
дамытуға
бағытталған
топтық
жаттығуларын
жасауға қатысу

10.2.2.4 қозғалыс контекстеріне негізделген əртүрлі рөлдерді талдау жəне
бейімдеу
10.3.1.1 дене шынықтырудың денсаулық
жəне салауатты өмір салты үшін
маңыздылығын түсінуді жəне білуді
көрсету жəне талдау
10.3.1.3 дене жаттығуларын орындау
барысында немесе одан кейін белгілі бір
өзгерістерді білу үшін бақылау стратегияларының қатарын қолдана білуді көрсете
алу

Сыныптың,
үлкен
топтардың
бірлескен ісəрекеті

10.2.2.3 адал ойынды, паториотизм, ойын
барысында одақтасуды көрсететін мінезқұлықты білдіру
10.3.2.1 қоғамда өзін-өзі ұстау ережелері
мен дене мəдениетін игеру негізіндегі
əлеуметтік қолданыстағы қызметтер мен
тəсілдерді ұйымдастыру барысында өз
икемдерді талдау
10.3.3.1 жарақаттанудың алдын-алу үшін
дене жаттығуларымен айналысу барысында өз əрекетін талдау

Белсенді жəне дені сау

Командалық
сезімдерін арттыру, кеңістік
бағдарлау мен
допты лақтыру
дағдыларын
дамыту

9.1.2.2 жекелей қозғалыс тəртібін жасау,
дене жаттығуларын таңдау жəне жоспарлау, жекелей тиімді еңбек қабілетін ұстап
тұру
9.2.1.2 дене дамуының жекелей
ерекшеліктерін есепке ала отырып
қозғалыстың жатықты болуы жəне кеңістік
пен уақыт туралы түсініктерден хабар
беретін нақты жəне тиімді дағдылар мен
реттіліктердің қатарын қолдана алу
Таза ауада дене 9.3.1.2 бастапқы жəне əртүрлі позаларшынықтыру
да дұрыс тыныс алу дағыларын игеру:
əрекеті
отырған кезде, тұрып тұрған кезде, қол
мен аяқты іртүрлі жағдайда ұстаған кезде,
терең тыныс алған кезде
9.2.1.2 дене дамуының жекелей
ерекшеліктерін есепке ала отырып
қозғалыстың жатықты болуы жəне кеңістік
пен уақыт туралы түсініктерден хабар
беретін нақты жəне тиімді дағдылар мен
реттіліктердің қатарын қолдана алу
9.3.4.2 оқу барысында дене тəрбиелік жəне сауықтырушы іс-шаралар, таңғы жаттығуларды өткізу жəне ұйымдастыру бойынша икемдер мен дағдыларға ие болу
Фитнес
9.2.1.3 дене жаттығуларын дұрыс орынкомпонентерін дау үшін əлеуетті анықтау, өзінің жəне
дамыту:
өзгелердің орындау икемдерін талқылау
төзімділікпен
9.3.1.1 дене қызметтерінің денсаулық
жылдамдылық жəне салауатты өмі салты үшін
маңыздылығын білу жəне талдау
Денсаулықты
9.1.3.3 ұзақтыққа жəне биіктікке секірудің
нығайту:
əртүрлі тəсілдерін өздігінен игеру жəне
жылдамдылық, жасай алу
күш жəне ептілік 9.3.1.4 денсаулықты нығайтуға ықпал
етуші дене жаттығуларының қатарын
орындау кезіндегі қиындықтар мен тəуекелдермен күресуге көмектесу үшін сəйкес реакцияларды таңдау жəне қолдану
9.3.4.2 оқу барысында дене тəрбиелік жəне сауықтырушы іс-шаралар, таңғы жаттығуларды өткізу жəне ұйымдастыру бойынша икемдер мен дағдыларға ие болу
9.2.2.2 ойын барысында бірге ойнап
жүрген адамдарға құрметпен қарау
Таза ауадағы
9.2.2.1 жарысу жəне төрешілік етудің ереойындар мен
желерін өзара салыстыру жəне көрсету
эстафеталар
9.2.2.3 қоршаған ортаға паториотизм,
ойын барысында одақтасуды көрсететін
мінез-құлық пен бейімдеулерді талқылау
жəне көрсету
9.3.2.1 қоғамда өзін-өзі ұстау ережелері
мен дене мəдениетін игеру негізіндегі
əлеуметтік қолданыстағы қызметтер мен
тəсілдерді ұйымдастыру барысындағы
икемдерді іріктеу жəне қолдана алу
9.3.4.1 өзінің оқу жəне оқудан тыс
қызметтері есебінен күн тəртібін жоспарлау жəне оны ұстану

Əлеуметтік
дағдыларды
дамыту бойынша командамен
жұмыс жасау

10.2.2.4 қозғалыс контекстеріне негізделген əртүрлі рөлдерді талдау жəне
бейімдеу
10.3.2.2 нақты дене жаттығулары үшін денені алдын-ала дайындай алуды көрсету,
организмді тиімді қалыпқа келтіруді
бағалау
2-тоқсан
ҚТ.
10.3.3.1 жарақаттанудың алдын-алу үшін
Денені бұрауды дене жаттығуларымен айналысу барыжəне бұрылуды сында өз əрекетін талдау
қарастыру
10.1.2.1 орындалатын жаттығулардың
күрделілік деңгейін талдау
10.1.3.1 снарядтарда, снарядтар
мен инвентарьларда гимнастикалық
жаттығуларды орындау
10.1.3.4 арқанмен өрмелеуді еркін орындау
Теңгеру жəне
бұралу кезінде
денені бақылау

10.3.3.2 жазатайым жағдайлар мен
жарақаттану кезінде алғашқы көмек
көрсете білу жəне талдау жасау
10.1.2.1 орындалатын жаттығулардың
күрделілік деңгейін талдау
10.2.1.1 қозғалыстағы қателіктерді түзеу
жəне алдын-ала білу жəне денені дамытуға ықпал ететін жаттығулардң əртүрлі
кезектілігіндегі қозғалыстарды орындау
сапасын арттыруды көрсете білу жəне
талдау

Спорттық снарядтарында
қозғалыстардың
ретін топпен
құрастыру

10.1.3.4 демонстрировать лазание по канату
10.1.3.1 демонстрировать гимнастические
упражнения на снарядах, со снарядами и
инвентарем; выполнять страховку
10.3.1.1 дене шынықтырудың денсаулық
жəне салауатты өмір салты үшін
маңыздылығын түсінуді жəне білуді
көрсету жəне талдау

Командалық
сезімдерін арттыру, кеңістік
бағдарлау мен
допты лақтыру
дағдыларын
дамыту

10.1.1.2 спорттың таңдаулы бір түріндегі
қозғалыстарды талдау, оларды уақыттағы
жағдаяттарда, қол бос кезенінде орындау білу
10.1.3.2 допты алысқа жəне дəлдеп
лақтыра алу
10.2.2.3 адал ойынды, паториотизм, ойын
барысында одақтасуды көрсететін мінезқұлықты білдіру

Денсаулықты жақсартудың түсінік-ұғымдарды кеңейту

Спорттық снарядтарында
қозғалыстардың
ретін топпен
құрастыру

8 – бөлімі. Денсаулықты жақсартудың түсінік-ұғымдарды кеңейту

Теңгеру жəне
бұралу кезінде
денені бақылау

Ұзақ мерзімді
жоспар бөлімі

ҚТ. Денені
бұрауды жəне
бұрылуды
қарастыру

Денсаулықты, қозғалыстың жəне түсінудің сапасын атлетика
арқылы арттыру

Əлеуметтік
дағдыларды
дамыту бойынша командамен
жұмыс жасау

Бұлшық ет
төзімділігін
арттыру
жаттығулары
Сауықтыру
жаттығулары

Қарым-қатынас дағдыларын дамыту

Сыныптың,
үлкен
топтардың
бірлескен ісəрекеті

9.2.2.4 қозғалыс контекстеріне негізделген
əртүрлі рөлдерді бағалау жəне оларға
бейімделу
9.3.1.1 дене қызметтерінің денсаулық
жəне салауатты өмі салты үшін маңыздылығын білу жəне талдау
9.3.1.3 дене жаттығуларын орындау
арысында немесе одан кейін белгілі
бір өзгерістерді білу үшін бақылау
стратегияларының қатарын қолдану
9.3.2.1 қоғамда өзін-өзі ұстау ережелері
мен дене мəдениетін игеру негізіндегі
əлеуметтік қолданыстағы қызметтер мен
тəсілдерді ұйымдастыру барысындағы
икемдерді іріктеу жəне қолдана алу
9.3.3.1 дене жаттығуларымен айналысу
барысында жарақаттанудың алдын-алу
жəне қарапайым қауіпсіздік ережелері
дағдыларына ие болу
9.2.2.4 қозғалыс контекстеріне негізделген
əртүрлі рөлдерді бағалау жəне
оларға бейімделу 9.3.2.2 нақты дене
жаттығулары үшін денені алдын-ала дайындау, оларды түсіндіре алу, организмді
тиімді қалыпқа келтіруді бағалау
2-тоқсан
9.3.3.1 дене жаттығуларымен айналысу
барысында жарақаттанудың алдын-алу
жəне қарапайым қауіпсіздік ережелері
дағдыларына ие болу
9.1.2.1 орындалатын жаттығулардың
күрделілік деңгейін білу
9.1.3.1 мұғалімнің көмегімен снарядтарда, снарядтар мен инвентарьларда гимнастикалық жаттығуларды орындай алу
9.1.3.4 арқанмен өрмелеу туралы түсінікке
ие болу жəне оны өздігінен орындай алу
9.3.3.2 жазатайым жағдайлар мен жарақаттану кезінде алғашқы көмек көрсете
алу бойынша дағдыларды көрсете алу
9.1.2.1 орындалатын жаттығулардың
күрделілік деңгейін білу
9.2.1.1 қозғалыстағы қателіктерді түзеу
жəне алдын-ала білу жəне денені
дамытуға ықпал ететін жаттығулардң
əртүрлі кезектілігіндегі қозғалыстарды
орындау спаасын арттыруды көрсете білу
9.1.3.4 арқанмен өрмелеу туралы
түсінінкке ие болу жəне оны өздігінен
орындай алу
9.1.3.1 мұғалімнің көмегімен снарядтарда, снарядтар мен инвентарьларда
гимнастикалық жаттығуларды орындай
алу
9.3.1.1 дене қызметтерінің денсаулық
жəне салауатты өмі салты үшін
маңыздылығын білу жəне талдау
9.1.1.2 спорттың таңдаулы бір түрінің
қозғалыстық əрекеттерін дұрыс жүзеге
асыру, оларды қол бос кезде жəне заманауи қызметтердің жағдайында орындау
9.1.3.2 допты алысқа лақтыру жəне
көздей алуды жүзеге асыру
9.2.2.3 қоршаған ортаға паториотизм,
ойын барысында одақтасуды көрсететін
мінез-құлық пен бейімдеулерді талқылау
жəне көрсету
9.3.2.2 нақты дене жаттығулары үшін
денені алдын-ала дайындау, оларды
түсіндіре алу, организмді тиімді қалыпқа
келтіруді бағалау
9.3.1.1 дене қызметтерінің денсаулық
жəне салауатты өмі салты үшін
маңыздылығын білу жəне талдау
9.1.1.3 негізгі дене қабілеттерін дамыту
бойынша дербес сабақтады көрсете алу
дене сымбаты мен дене бітімін түзеу
9.2.2.1 жарысу жəне төрешілік етудің ережелерін өзара салыстыру жəне көрсету
9.3.1.3 дене жаттығуларын орындау
арысында немесе одан кейін белгілі
бір өзгерістерді білу үшін бақылау
стратегияларының қатарын қолдану
3-тоқсан
9.1.1.1 əртүрлі дене жаттығуларын орындау кезінде негізгі қозғалыс дағдыларын
көрсету жəне түсіндіре алу 9.1.2.1 орындалатын жаттығулардың күрделілік деңгейін білу 9.1.3.5 жеке тік жəне көлденең
кедергілердің алдын-алуды өздігінен
жүзеге асыра алу
9.3.3.2 жазатайым жағдайлар мен жарақаттану кезінде алғашқы көмек көрсете
алу бойынша дағдыларды көрсете алу
9.1.3.7 аумақтардың климаттық
жағдайларына бір адымды жүріске үйрету
(бастапқы нұсқа). Конькимен сырғанау.
Тежелу жəне соқалы бұрылыс жасау 3 км.
қашықтықты жүріп өту.
9.1.1.3 негізгі дене қабілеттерін дамыту
бойынша дербес сабақтады көрсете алу
дене сымбаты мен дене бітімін түзеу
9.1.3.7 аумақтардың климаттық
жағдайларына бір адымды жүріске үйрету
(бастапқы нұсқа). Конькимен сырғанау.
Тежелу жəне соқалы бұрылыс жасау 3 км.
қашықтықты жүріп өту.
9.2.1.1 қозғалыстағы қателіктерді түзеу
жəне алдын-ала білу жəне денені
дамытуға ықпал ететін жаттығулардң
əртүрлі кезектілігіндегі қозғалыстарды
орындау сапасын арттыруды көрсете білу
9.1.3.6 спорттық ойындардың біріндегі
комбинация мен реттілікті қолдануды негіздеу, спорттық ойындардың бірінің негізгі
ережелерін білу, төрешілік жасай алу
9.3.1.4 денсаулықты нығайтуға ықпал
етуші дене жаттығуларының қатарын
орындау кезіндегі қиындықтар мен тəуекелдермен күресуге көмектесу үшін сəйкес реакцияларды таңдау жəне қолдану
9.1.2.3 өзінің қозғалыс тəртібін қоса
отырып бұлшықеттерді босаңсытатын
жаттығуларды өздігінінен орындау
9.3.2.1 қоғамда өзін-өзі ұстау ережелері
мен дене мəдениетін игеру негізіндегі
əлеуметтік қолданыстағы қызметтер мен
тəсілдерді ұйымдастыру барысындағы
икемдерді іріктеу жəне қолдана алу
9.1.3.6 спорттық ойындардың біріндегі
комбинация мен реттілікті қолдануды негіздеу, спорттық ойындардың бірінің негізгі
ережелерін білу, төрешілік жасай алу
9.2.2.3 қоршаған ортаға паториотизм,
ойын барысында одақтасуды көрсететін
мінез-құлық пен бейімдеулерді талқылау
жəне көрсету
9.2.1.3 дене жаттығуларын дұрыс орындау үшін əлеуетті анықтау, өзінің жəне
өзгелердің орындау икемдерін талқылау
9.1.1.2 спорттың таңдаулы бір түрінің
қозғалыстық əрекеттерін дұрыс жүзеге
асыру, оларды қол бос кезде жəне заманауи қызметтердің жағдайында орындау
9.1.3.6 спорттық ойындардың біріндегі
комбинация мен реттілікті қолдануды негіздеу, спорттық ойындардың бірінің негізгі
ережелерін білу, төрешілік жасай алу
9.2.2.2 ойын барысында бірге ойнап
жүрген адамдарға құрметпен қарау

Гимнастика арқылы қозғалыстарды басқару дағдыларын дамыту

Қарым-қатынас дағдыларын дамыту

Кеңістіктік
түсініктерді
дамытуға
бағытталған
топтық
жаттығуларын
жасауға қатысу

Ұлттық жəне спорттық
ойындарда меңгерген

Таза ауада дене 8.2.2.4 əртүрлі қозғаыстар мен контексшынықтыру
терге негізделген рөлдер мен олардың
əрекеті
айырмашылығын көрсету жəне салыстыру
8.3.4.2 оқу барысында сыртта немесе жабық ғимараттарда қозғалыстық
ойындар ойнау , дене тəрбиелік жəне
сауықтырушы іс-шараларға қатысу жəне
жоспарлау
8.2.1.2 қозғалыстарды орындау кезіндегі
Фитнес
компонентерін уақыт, кеңістік, серпімділік түсініктерін
көрсетететін дағдылар мен жетілдірулерді
дамыту:
дамыту
төзімділк пен
жылдамдылық 8.3.2.2 денені алдын-ала дайындау,
оны қалыпқа келтіру жəне олардың
маңыздылығын түсіне отырып кешендерді
құру жəне көрсете білу
8.3.1.3 дене жаттыуларын орындау
Денсаулықты
кезіндегі дене өзгерістерін анықтау үшін
нығайту:
жылдамдылық, бақылау стратегияларының қатарын
куш жəне ептілік көрсету жəне түсіндіре алу;
8.3.4.2 оқу барысында сыртта немесе
жабық ғимараттарда қозғалыстық ойындар ойнау , дене тəрбиелік жəне сауықтырушы іс-шараларға қатысу жəне жоспарлау
Таза ауадағы
8.1.2.1 қозғалыстарды орындау кезіндегі
ойындар мен
уақыт, кеңістік, серпімділік түсініктерін
эстафеталар
көрсетететін дағдылар мен жетілдірулерді
дамыту
8.3.3.1 дене жаттығуларымен айналысу
барысында жарақаттанудың алдын-алу
жəне қарапайым қауіпсіздік ережелері
дағдыларына ие болу
8.3.1.1 денсаулықты нығайтуға ықпал
ететін дене жаттығуларының пайдасын
білу жəне түсіну

Гимнастика арқылы қозғалыстарды басқару дағдыларын дамыту

8.1.2.1 қозғалыстарды орындау кезіндегі
уақыт, кеңістік, серпімділік түсініктерін
көрсетететін дағдылар мен жетілдірулерді
дамыту
8.1.3.6 ережелер бойынша спорттық
ойындардың бірінің техникалық
тəсілдерін, комбинациясын орындай алу;
Бірлескен
8.2.2.1 топпен бірге ойнау, жарысудың
мақсаттар
жəне төрешілік етудің ережелерін білу;
арқылы оқыту
8.2.2.2 ойын барысында бірге ойнап
жүрген адамдарға құрметпен қарау
Спорттық ой8.3.2.2 денені алдын-ала дайындау,
ындар арқылы оны қалыпқа келтіру жəне олардың
қозғалыс сапа- маңыздылығын түсіне отырып кешендерді
ларын арттыру құру жəне көрсете білу
8.1.1.2 спорттың бір түрі бойынша мамандануда қозғалыс əрекеттерін техникалық
тұрғыдан дұрыс орындай алу
Ережелері
8.1.3.6 ережелер бойынша спорттық
жеңілдетілген
ойындардың бірінің техникалық
спорттық ойтəсілдерін, комбинациясын орындай алу;
8.2.2.2 ойын барысында бірге ойнап
ындар
жүрген адамдарға құрметпен қарау
4-тоқсан
ҚТ. Ойындар
8.1.2.3 бұлшықеттерді босаңсытатын
арқылы
жаттығуларды нұсқаулықпен орындау
шығармашылық дербес жəне нұсқаулықпен
қабілеттілік
8.1.1.1 негізгі дене жаттығуларын орындау
кезінде қозғалыс дағдыларын жақсарту
8.3.4.2 оқу барысында сыртта немесе жабық ғимараттарда қозғалыстық
ойындар ойнау, дене тəрбиелік жəне
сауықтырушы іс-шараларға қатысу жəне
жоспарлау
Ойындар үшін
8.1.1.3 негізгі дене қабілеттерін дамыту
шығармашылық бойынша дербес сабақтар өткізу дене
сымбаты мен дене бітімін түзеу
идеялар
Түрлендірілген 8.2.2.3 қоршаған ортаға паториотизм,
доппен ойындар ойын барысында одақтасуды көрсететін
мінез-құлық пен одақтасуды көрсету
8.3.1.1 денсаулықты нығайтуға ықпал
ететін дене жаттығуларының пайдасын
білу жəне түсіну
Ойындарда
8.2.2.3 қоршаған ортаға паториотизм,
командалық
ойын барысында одақтасуды көрсететін
əрекеттер
мінез-құлық пен одақтасуды көрсету
8.2.2.4 əртүрлі қозғаыстар мен контекстерге негізделген рөлдер мен олардың
айырмашылығын көрсету жəне салыстыру

Ұлттық жəне спорттық ойындарда меңгерген дағдылар мен
түсінктерді жетілдіру

Залда
бағдарлай
білу жəне
серіктестермен
бірігіп
əрекеттесу

Шаңғы/ кростық/коньки
тебу дайындығын

Ойындар арқылы қозғалыс əрекеттерін меңгеру
Өз денсаулығын күту
Денсаулықты жақсартудың түсінік-ұғымдарды кеңейту

3-тоқсан
8.1.1.1 негізгі дене жаттығуларын орындау кезінде қозғалыс дағдыларын
жақсарту
8.2.1.2 қозғалыстарды орындау
кезіндегі уақыт, кеңістік, серпімділік
түсініктерін көрсетететін дағдылар мен
жетілдірулерді дамыту
Тапсырмалар 8.1.3.7 аумақтардың климаттық
арқылы
жағдайларына бір адымды жүріске
дене қалып- үйрету (бастапқы нұсқа). Конькимен
күйдің компо- сырғанау. Тежелу жəне соқалы
ненттерін
бұрылыс жасау 3 км. қашықтықты жүріп
өту.
дамыту
8.1.2.2 мұғалімнің көмегімен жекелей
қозғалыс тəртібін жасау
Таза ауада
8.3.2.1 қоғамда өзін-өзі ұстау ережелері
қозғалыс іс- мен дене мəдениетін игеру негізіндегі
əрекеті
əлеуметтік қолданыстағы қызметтер
мен тəсілдерді ұйымдастыру
барысындағы қиындықтарды түсіну
жəне қиындықтарды көрсете алу
8.1.3.7 аумақтардың климаттық
жағдайларына бір адымды жүріске
үйрету (бастапқы нұсқа). Конькимен
сырғанау. Тежелу жəне соқалы бұрылыс жасау 3 км. қашықтықты жүріп өту.
ҚТ.

түсінуді жəне дағдыларын тақырыптық жұмыс
арқылы дамыту

8.1.3.2 дəлдеу арқылы допты алысқа
лақтыруды өздігінен жасай алу
8.1.1.2 спорттың бір түрі бойынша мамандануда қозғалыс əрекеттерін техникалық
тұрғыдан дұрыс орындай алу
8.3.2.1 қоғамда өзін-өзі ұстау ережелері
мен дене мəдениетін игеру негізіндегі
əлеуметтік қолданыстағы қызметтер мен
тəсілдерді ұйымдастыру барысындағы
қиындықтарды түсіну жəне қиындықтарды
көрсете алу
Ойын
8.1.3.6 ережелер бойынша спорттық
элементтерін
ойындардың бірінің техникалық
өндеу процесіне тəсілдерін, комбинациясын орындай алу;
қатысу
8.2.2.1 топпен бірге ойнау, жарысудың
жəне төрешілік етудің ережелерін білу;

Ойын арқылы оқыту

Ұлттық ойындар
арқылы шығармашылықты,
əрекеттесуде
ынтымақтастық
сақтау
дағдыларын
дамыту

Шаңғы/ кростық/коньки тебу дайындықтың негіздері (Шаңғы/ кростық/
коньки тебу дайындықтың сабақтары бірін-бірі алмастырады,
жергілікті климат жағдайларына сəйкес)

Қазақстанның спорт түрлерін оку (ұлттық
ойындар)

(Жалғасы. Басы 22-бетте)
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10.3.2.2 нақты дене жаттығулары үшін
денені алдын-ала дайындай алуды
көрсету, организмді тиімді қалыпқа
келтіруді бағалау
10.3.1.1 дене шынықтырудың денсаулық
жəне салауатты өмір салты үшін
маңыздылығын түсінуді жəне білуді
көрсету жəне талдау
Ойынды оқу
10.1.1.3 негізгі дене қабілеттерін дамыту,
жəне ұажетті
дене сымбаты мен дене бітімін түзеу бойтактиканы
ынша дербес сабақтарды талдау
10.2.2.1 жарысу жəне төрешілік етудің
қолдану
ережелерін талдау
10.3.1.3 дене жаттығуларын орындау
арысында немесе одан кейін белгілі
бір өзгерістерді білу үшін бақылау
стратегияларының қатарын қолдана
білуді көрсете алу
3-тоқсан
ҚТ.
10.1.1.1 түрлі дене жаттығуларын орынТапсырмалар
дауда негізгі қозғалыс дағдылары мен
арқылы дене
ептілікті көрсету
қалып-күйдің
10.1.2.1 орындалатын жаттығулардың
компоненттерін күрделілік деңгейін талдау
дамыту
10.1.3.5 жеке тік жəне көлденең
кедергілерден өту жəне талдау
10.3.3.2 жазатайым жағдайлар мен
жарақаттану кезінде алғашқы көмек
көрсете білу жəне талдау жасау
Аэробтық
10.1.3.7 аумақтардың климаттық жағдайжаттықтырудың ларына бір адымды жүрісті (бастапқы
пайдасы
нұсқасын) орындау. Конькимен сырғанау.
Тежелу жəне соқалы бұрылысты жасау.
3 км. қашықтықты жүріп өту.
10.1.1.3 негізгі дене қабілеттерін дамыту,
дене сымбаты мен дене бітімін түзеу бойынша дербес сабақтарды талдау
Дистанция жүру 10.1.3.7 аумақтардың климаттық жағдайтапсырмалары ларына бір адымды жүрісті (бастапқы
нұсқасын) орындау. Конькимен сырғанау.
Тежелу жəне соқалы бұрылысты жасау.
3 км. қашықтықты жүріп өту.
10.2.1.1 қозғалыстағы қателіктерді
түзеу жəне алдын-ала білу жəне денені
дамытуға ықпал ететін жаттығулардң
əртүрлі кезектілігіндегі қозғалыстарды
орындау спаасын арттыруды көрсете білу
жəне талдау
ҚТ.
10.1.3.6 спорттық ойындардың біріндегі
Ойында
комбинацияларды жəне реттілікті көрсету.
тактикалық
Спорттық ойындардың бірінің негізгі
білімдерін арт- ережелерін білу, төрешілік жасай алу
тыру
10.3.1.4 денсаулықты нығайтуға ықпал
етуші дене жаттығуларының қатарын
орындау кезіндегі қиындықтар мен
тəуекелдермен күресуге көмектесу үшін
сəйкес реакцияларды қолдана білу жəне
талдау
10.1.2.3 бұлшықеттерді босаңсытатын
жаттығуларды өздігінен орындау, оларды
өз қозғалыс режиміне қосу
Ойындарда
10.3.2.1 қоғамда өзін-өзі ұстау ережелері
шешім
мен дене мəдениетін игеру негізіндегі
қабылдауды
əлеуметтік қолданыстағы қызметтер мен
үйрету жұмысы тəсілдерді ұйымдастыру барысында өз
икемдерді талдау
Тормен ойын10.1.3.6 спорттық ойындардың біріндегі
дар арқылы
комбинацияларды жəне реттілікті көрсету.
шешім қабылдау Спорттық ойындардың бірінің негізгі
дағдыларын
ережелерін білу, төрешілік жасай алу
10.2.2.3 адал ойынды, паториотизм, ойын
дамыту
барысында одақтасуды көрсететін мінезқұлықты білдіру
10.2.1.3 дене жаттығуларын дұрыс орындау үшін əлеуетті анықтау, өзінің жəне
өзгелердің орындау икемдерін талдау
Ойын арқылы
10.1.1.2 спорттың таңдаулы бір түріндегі
ойлау мен
қозғалыстарды талдау, оларды уақыттағы
қиялды дамыту жағдаяттарда, қол бос кезенінде орындау білу 10.1.3.6 спорттық ойындардың
біріндегі комбинацияларды жəне реттілікті
көрсету. Спорттық ойындардың бірінің
негізгі ережелерін білу, төрешілік жасай
алу 10.2.2.2 ойын барысында бірге ойнап жүрген адамдарға өз қатынасын жəне
олардың өзара қатынастарын талдау
4-тоқсан
10.1.2.2 жекелей қозғалыс тəртібін жасау,
дене жаттығуларын таңдау жəне жоспарлау, жекелей тиімді еңбек қабілетін
ұстап тұру
10.3.1.2 бастапқы жəне əртүрлі позаларда дұрыс тыныс алу дағыларын көрсетие
білу: отырған кезде, тұрып тұрған кезде,
қол мен аяқты əртүрлі жағдайда ұстаған
кезде, терең тыныс алған кезде
10.3.4.1 өзінің оқу жəне оқудан тыс
қызметтері есебінен күн тəртібін ұстану
жəне соны талдау
10.3.4.2 оқу барысында дене тəрбиелік
жəне сауықтырушы іс-шаралар, таңғы
жаттығуларды өткізу жəне ұйымдастыру
бойынша тұрақты икемдер мен
дағдыларды көрсете алу
Бұлшық ет
10.1.2.2 жекелей қозғалыс тəртібін жасау,
төзімділігін
дене жаттығуларын таңдау жəне жосарттыру
парлау, жекелей тиімді еңбек қабілетін
жаттығулары
ұстап тұру
Сауықтыру
10.2.1.2 дене дамуының жекелей
жаттығулары
ерекшеліктерін есепке ала отырып,
қозғалыстың жатықты болуы жəне кеңістік
пен уақыт туралы түсініктерден хабар
беретін нақты жəне тиімді дағдылар мен
реттіліктердің қатарын қолдана алу жəне
соны көрсете білу
Таза ауада дене 10.3.1.2 бастапқы жəне əртүрлі позаларшынықтыру
да дұрыс тыныс алу дағыларын көрсетие
əрекеті
білу: отырған кезде, тұрып тұрған кезде,
қол мен аяқты əртүрлі жағдайда ұстаған
кезде, терең тыныс алған кезде
10.2.1.2 дене дамуының жекелей
ерекшеліктерін есепке ала отырып,
қозғалыстың жатықты болуы жəне кеңістік
пен уақыт туралы түсініктерден хабар
беретін нақты жəне тиімді дағдылар мен
реттіліктердің қатарын қолдана алу жəне
соны көрсете білу
10.3.4.2 оқу барысында дене тəрбиелік
жəне сауықтырушы іс-шаралар, таңғы
жаттығуларды өткізу жəне ұйымдастыру
бойынша тұрақты икемдер мен
дағдыларды көрсете алу
Фитнес
10.2.1.3 дене жаттығуларын дұрыс орынкомпонентерін дау үшін əлеуетті анықтау, өзінің жəне
дамыту:
өзгелердің орындау икемдерін талдау
10.3.1.1 дене шынықтырудың денсаулық
төзімділк пен
жылдамдылық жəне салауатты өмір салты үшін
маңыздылығын түсінуді жəне білуді
көрсету жəне талдау
Денсаулықты
10.1.3.3 ұзақтыққа жəне биіктікке секіре
нығайту:
алу жəне өздігінен секіруді орындау
жылдамдылық, 10.3.1.4 денсаулықты нығайтуға ықпал
куш жəне ептілік етуші дене жаттығуларының қатарын
орындау кезіндегі қиындықтар мен
тəуекелдермен күресуге көмектесу үшін
сəйкес реакцияларды қолдана білу жəне
талдау
10.3.4.2 оқу барысында дене тəрбиелік
жəне сауықтырушы іс-шаралар, таңғы
жаттығуларды өткізу жəне ұйымдастыру
бойынша тұрақты икемдер мен
дағдыларды көрсете алу
10.2.2.2 ойын барысында бірге ойнап
жүрген адамдарға өз қатынасын жəне
олардың өзара қатынастарын талдау
Таза ауадағы
10.2.2.1 жарысу жəне төрешілік етудің
ойындар мен
ережелерін талдау
эстафеталар
10.2.2.3 адал ойынды, паториотизм, ойын
барысында одақтасуды көрсететін мінезқұлықты білдіру
10.3.2.1 қоғамда өзін-өзі ұстау ережелері
мен дене мəдениетін игеру негізіндегі
əлеуметтік қолданыстағы қызметтер мен
тəсілдерді ұйымдастыру барысында өз
икемдерді талдау
10.3.4.1 өзінің оқу жəне оқудан тыс
қызметтері есебінен күн тəртібін ұстану
жəне соны талдау
ҚТ.
Төзімділікті
жəне
денсаулықты
нығайту

(Жалғасы 24-бетте)

RESMI
3-тарау. «Түзету ырғағы» пəнінің мазмұнын ұйымдастыру

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған
5-6 сыныптары үшін«Түзету ырғағы» пəнінен жаңартылған
мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 5-6 сыныптары үшін«Түзету ырғағы» пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу
бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) «Білім туралы» 2007 жылғы
27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6) тармақшасына сəйкес əзірленген.
2. Оқу пəнінің мақсаты жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім
алушылардың жалпы жəне дене дамуындағы, жалпы жəне сөйлеу
тілдік қимыл-қозғалыстағы, эмоциялық-ерік аясындағы кемшіліктерді
түзетуге; жеке тұлғалық жағымды қасиеттері (достық пейілді,
тəртіптілікті, ұжымшылдықты) дарытуға, эстетикалық тұрғыдан
тəрбиелеуге көмектесу.
3. Түзету ырғағы сабағының басты міндеттері:
1) қимыл-қозғалыстық өрісін: жинақылықты, мақсатты бағыттылықты, қимылдың жатықтығы мен мəнерлілігін дамыту;
2) ритмика сабағына жағымды қатынас қалыптастыру;
3) ырғақ сезімін қалыптастыру;
4) аспаптық музыкаға деген қажеттілікті қалыптастыру;
5) музыканың сүйемелдеуімен ырғақты жəне мəнерлі қозғалу,
қимыл қарқынын музыканың ырғағымен үйлестіру қабілетін дамыту;
6) икемділікті, өз бойын билей білу сезімін, кеңістікте бағдарлау,
қимыл-қозғалысын үйлестіру сезімдерін қалыптастыру;
7) би қимылдарына үйрету;
8) қимылдың мəнерлігін жəне бейнені бере білумен жұмыс жүргізу;
9) музыкаға эмоциялық жауап беруге тəрбиелеу, музыканы биіктігі,
күші, ұзақтығы, тембрі бойынша ажырату;
10) қозғалыстық жадты дамыту.
2-тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық
тəсілдер
4. «Түзету ырағағы» пəні бойынша оқу процесін ұйымдастырудың
педагогикалық тəсілдемелерінің жүзеге асырылуы жеңіл ақыл-ой
кемістігі бар білім алушылардың білім алудағы ерекше қажеттіліктерін
қанағаттандыруға бағытталған арнайы педагогикалық принциптерге
негізделген.
5. Білім алушыларды оқытудағы түзете дамыту принципі білім
алушының даму кемшілігі табиғатының (яғни табиғат есептес)
ерекшелігінесəйкес ағзаның сақталған атқарымдары мен жүйесін
тірек ете отырып құруды білдіреді.
6. Түзете дамыту бағыттылық принципі оқу əрекетін арнайы əдістəсілдермен қамтамасыз етеді. Бұл жағдайда білім алушылардың
сенсорлық ақпараттарды қабылдау жəне өңдеу жылдамдылығының
баяулығы, танымдық белсенділігінің төмендігі жəне танымдық
қызығушылығының əлсіздігі, қоршаған орта туралы білімі мен
түсінігінің шектеулілігі, сөйлеу тілі дамуының кешеуілдеуі, тəртіпті
еркін реттеу қабілетінің дамымауы, қимыл-қозғалыстағы жəне қимылқозғалысты үйлестірудегі кемшіліктер есепке алынады.
7. Ұжымдық оқу процесі жағдайындағы білім алуда ерекше
қажеттіліктері бар білім алушыға қатысты саралау жəне жекешелеу тəсілдеме бұзылыстары бір санаттағы білім алушылардың
вариативтік типологиялық ерекшеліктерінің барлығына шартты
болады. Жекешелеу тəсілі саралау тəсілінің нақтыламасы болып
табылады.
8. Арнайы педагогикалық басшылықтың қажеттілік принципі. Арнайы
педагог жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушы дамуының жалпы
заңдылығын, сыныптағы əрбір білім алушының танымдық мүмкіндігін,
арнайы педагогикалық көмек тəсілдерін біле отырып, білім алушылардың
оқу-танымдық əрекетін ұйымдастырып қана қоймай, сонымен бірге,
бұл процесті басқара алады.
9. «Түзету ырағағы» оқу пəні бойынша бағдарламаны жүзеге
асырудың негізгі принципі – музыкалық сүйемелдеу көмегімен нақты
қимыл-қозғалыстық əрекет процесінде үйрету.
10. Осы бағдарлама жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың
жас жəне психофизикалық даму ерекшеліктерін есепке ала отырып
құрылған.
11. Бағдарлама материалы тапсырмалар мен мəліметтердің
көлемінің арту жəне күрделену дəрежесі бойынша орналастырылған,
бұл білім алушылардың білім мен икемділіктерінің аймағын кеңейтуге
көмектеседі.
12. Мұғалім сабақтағы жұмыстың барлық кезеңдеріндегі музыкалық
сүйемелдеуде қазақстандық композиторлардың шығармаларын пайдаланады.
13. Сөйлеу тілінің ырғағымен жұмыс сабақтың жеке кезеңі болып ерекшеленбейді, бірақ əр түрлі əрекет түрлерімен үйлестіріле
жүргізіледі.
14. Ырғақ сабағы барлық керек-жарақтармен: мұғалімге арналған
музыкалық аспап, күйтабақтардың жиынтығы бар ойнатқыш, магнитофон, əр білім алушының жаттығуды орындауына қажетті заттар
(түрлі-түсті жалаушалар, шарлар, ленталар, орамалдар, шеңберлер,
доптар, секіртпе жіптер, сылдырмақтар, бубендер, даңғаралар),
балаларға арналған музыкалық құралдар (пианино, аккордеон, үрмелі
сырнай) жабдықталған, кең залда өтеді. Сондай-ақ залда орындықтар
жəне балалардың музыкалық құралдарда ойнауларына арналған
тіреуіштер болғаны жөн.
15. Сабаққа ұл балалар спорттық киім, қыз балалар футболка
жəне жұқа шалбар (лосина), аяқтарына жұмсақ тəпішке (чешки)
киюлеріне болады.
16. Ырғақ сабағында бағалар қойылмайды. Бағалау сөздік қолдау
жəне ынталандыру арқылы жүзеге асырылады.

4-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі
28. Бағдарламада оқу мақсаттарын қолдануға, мониторинг өткізуге
тиімді болу үшін кодтық белгі енгізілген. Кодтық белгідегі бірінші сан
білім беру кезеңін, екінші сан бөлімді, үшінші сан оқу мақсатының
реттік нөмерін көрсетеді. Мысалы, 5.2.2.1 кодындағы «5» – сынып,
«2.2» – бөлім жəне бөлімше, «1» – оқу мақсатының реттік саны.
29. Оқыту мақсаттары бойынша күтілетін нəтижелер:
1) 1-бөлім «Ырғақтық-гимнастикалық жаттығулар»:

2) 2-бөлім «Музыкалық аспаптармен жаттығулар»:
2-кесте
Бөлімше
2.1 Соқпалы
аспаптарда
жаттығу

2.2 Пернелі
аспаптарда
жаттығу

Бөлім-ше
3.1Халық
биінің
элементтері

3.2 Бал
биінің
элементтері

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған
5-6 сыныптары үшін «Түзету ырғағы» пəнінен жаңартылған
мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша
ұзақ мерзімді жоспар
1) 5-сынып:
1-кесте

1. Ырғақтық-гимнастикалық жаттығулар

6.1.3.1 5-сыныпта оқыған көркем гимнастика жаттығуларын
қайталау жəне бекіту
6.1.3.2 қолмен серіппелі жəне толқын тəріздес қимылдарды
орындау, қолды бір қалыптан екінші қалыпқа аудару
6.1.3.3 станок жанында аяққа арналған жаттығуларды орындау: жартылай жүрелеу, жүрелеу, аяқты тіктеу, аяқты серпу
6.1.3.4 секірістерді орындау
6.1.3.5 тепе-теңдікті сақтауға берілген жаттығуларды орындау,
əр түрлі тіректерде тепе-теңдігін сақтау
6.1.3.6 динамикалық жаттығуларды орындау: тіректің шектелген ауданы немесе жоғары көтерілген тіректе –гимнастикалық
орындықта, бумда, еденде анық сызылған жолақ жағдайында
орындалатын адымдау, жүгіріс, секіріс
6.1.3.7 статикалық жаттығуларды орындау: екі аяқпен (аяқ
ұшымен) əртүрлі тұрыстар, əр түрлі қалыпта бір аяқпен
тұру (бос аяқ алға, артқа, жанына қарай созылған, дененің
еңкеюімен), еденде немесе сəл көтерілген тіректе тізерлеп
тұру
6.1.3.8 дененің бұрылуына берілген жаттығуларды орындау:
қимылдағы тұрақтылықты сақтау, бір немесе екі аяқпен 180,
360 жəне одан да үлкен градусқа бұрылу; бұрын меңгерген
бұрылыстарды тепе-теңдікке берілген жəне би қадамдарымен
біріктіру
6.1.3.9 аралас жаттығуларды орындау – тұрақты статикалық
қалыппен аяқталатын қимылдық əрекеттерді орындау
6.1.3.10 əртүрлі секірістерді орындағанда жерге түсе білу,
бұрылыстарды, жүрелеп отыруды, еңкеюді орындағаннан
кейін тепе-теңдікті сақтау
6.1.3.11 жаттығуларды гимнастикалық заттармен – шеңбер,
кегль, доппен орындау

2. Музыкалық аспаптармен жаттығулар

5.1.3.1 серіппелі қимылдарды орындау – буынды немесе буындарды біркелкі бүгу жəне жазу
5.1.3.2 музыкадағы акценттерді серіппелі қимылмен ерекшелеу
5.1.3.3 қолмен серіппелі қимылдарды бір мезгілде жəне кезекпен əр
түрлі бағытта орындау
5.1.3.4 серіппелі қимылдарды аяқпен орындау – екі аяқпен бір орында тұрып орындау
5.1.3.5 аяқтың ұшымен көтерілу жəне тізені бүкпей табанмен түсу;
табанмен тұрып тізені бүгу жəне жазу
5.1.3.6 бір орында тұрып, дене ауырлығын бір аяқтан екінші аяққа
серіппелі қимылмен ауыстыра, алға-артқа қарай қозғалу; оң содан
кейін сол аяғының тізесін бүгуді орындау
5.1.3.7 қолмен, кеудемен жəне бүкіл денемен толқын тəрізді
қимылды орындау 5.1.3.8 көркем гимнастика жаттығуларын ¾
көлемдегі, ақырын немесе орташа қарқындағы лирикалық, жайлы
əуеннің сүймелдеуімен орындау
5.1.3.9 бүтін толқынды қимылды орындауға арналған дайындық
жаттығуларды орындау; бүтін толқынды қимылды орындау үшін
бастапқы қалыпты – дөңгелектене жүрелеп отыруды орындау
5.1.3.10 бүтін толқынды қимылды өзінің мүмкіндігіне қарай орындау,
алайда орындауды жетілдіруге тырысу
5.1.3.11 аяқты сермеуді орындау
5.1.3.12 барлық дененің немесе оның жеке бөліктерінің (қол, аяқ)
бүтін қимылын бірізділікпен орындау 5.1.3.13 сермеуді аяқпен,
қолмен, кеудемен жəне барлық денемен орындау
5.1.3.14 2/4, 3/4 көлемдегі сергек музыканың сүйемелдеуімен
сермеуді орындау, дыбыстың қаттылығы, қарқыны сермеу амплитудасына тəуелді болады
5.1.3.15 секірістерді бұрылыстармен, сермеумен, би қадамдарымен,
ырғақтық тапсырмалармен үйлестіре орындау

6.3.2.1 негізгі бал билерінің: вальс, танго, самба, ча-ча-ча, румба
шығу тарихын білу
6.3.2.2 5-сыныпта үйренген кейбір бал билеріне тəн негізгі
қимылдарды қайталау жəне бекіту
6.3.2.3жұптық танго биінің ақырын, жатық қимылдарын (музыкалық
көлемі 2/4 орындау)
6.3.2.4 латынамерикалық билерге тəн серіппелі қимылдарды
үйретуге берілген жаттығуларды орындау
6.3.2.5 латынамерикалық бал билерін: «Самба», «Ча-чача»белсенді орындау
6.3.2.6 вальс, танго, самба билерін музыкалық сүйемелдеудің
көңіл күйін эмоциямен білдіру
6.3.2.7 бидің көркем бейнесін ырғақты санау жəне қимылдарды
мəнерлі ауыстыру арқылы құру
6.3.2.8 түзету ритмикасы сабақтарында алған икемділіктері мен
дағдыларын күнделікті өмірде пайдалану
6.3.2.9 сынып пен мектептегі көркем өнерпаздар үйірмесіне белсене қатысу
6.3.3.1 биді музыкасына қарай дұрыс анықтау, бидің қажетті
қимылы мен қарқынын табу, қимылда метрді, ырғақтық суретті,
акцентті ерекшелеу, қимылды музыкалық тіркес бөлігінің ауысуына сəйкес тыңдау жəне өздігінен өзгерту
6.3.3.2 ұсынылған элементтерді меңгеруіне қарай жаңаларын
қосу, жаттығуды күрделендіру, қимылда орындау, қимылдың
қарқынын, амплитудасын арттыру
6.3.3.3 «диско»стиліндегі заманауи билердің элементтерін орындау
6.3.3.4 қимылдарының бірізділігі бекітілген (алдын ала
анықталған) билерді орындау
6.3.3.5 еркін тұруымен ерекшеленетін билерді орындау
6.3.3.6 би билегенде шығармашылық дербестік жəне өзін-өзі
эмоциялық көрсету белгілерін байқату

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған
5-6 сыныптары үшін «Түзету ырғағы» пəнінен жаңартылған
мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қосымша

3. Би жаттығулары

6.1.2.1 қолдың бірінші, екінші, үшінші қалпын орындау
6.1.2.2 қол басын барлық қалыпта жеңіл, ширықтырмай ұстау
6.1.2.3 қолға арналған жаттығуларды дене қимылымен
біріктіру
6.1.2.4 аяқтың қалпын жəне қимылды тірек жанындағы қалып
бойынша орындау
6.1.2.5 жаттығуды тірекке бетімен, содан кейін бүйірмен тұрған
қалыпта орындау
6.1.2.6 жаттығуларды тірек жанында орындау: жүрелеп отыру,
жартылай жүрелеп отыру, аяқты əр түрлі бағытта тіктеу, аяқты
сермеу қимылын орындау

6-сынып
6.3.1.1 кейбір халық билеріне тəн негізгі қимылдарды ажырату,
биде əдемі жəне мəнерлі қимылдай білу
6.3.1.2 түзету ритмикасы сабақтарында алған икемділіктері мен
дағдыларын күнделікті өмірде пайдалану
6.3.1.3 ертеңгіліктерде дұрыс жəне əдемі билеу, сынып пен
мектептегі көркем өнерпаздар үйірмесіне белсене қатысу

30. Осы Бағдарлама жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 5-6 сыныптары үшін «Түзету ырғағы» пəнінен жаңартылған
мазмұндағы үлгілік оқу ұзақ мерзімді жоспары негізінде осы Бағдарламаның қосымшасына сəйкес жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспарда
барлық сынып бойынша əр бөлімде қамтылатын оқу мақсаттарының көлемі белгіленген.
31. Бөлімдер мен тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

1. Ырғақтық-гимнастикалық
жаттығулар

Бөлімше
1.1 Жүріс жəне жүгіріс
1.2 Хореографиялық жаттығулар

5.1.2.1 бастапқы қалып болып табылатын қолдың дайындық
жағдайын меңгеру жəне орындау
5.1.2.2 бірінші қалыпты орындау – қол кеуде тұсында алға
қарай созылған,алақан денеге қараған, шынтақ жанына қарай
дөңгеленген, иық түскен, бір қолдың саусақтары екінші қолдың
саусақтарынан 5-10 сантиметр қашықтықта
5.1.2.3 екінші қалыпты орындау – дөңгеленген қолдар жанына
қарай созылған жəне иықтан біршама төмен жəне денеден біраз
алға қарай орналасқан, шынтақтар бірінші қалыпқа қарағанда артқа
қарай біршама тіктелген, алақан бір-біріне қараған
5.1.2.4 үшінші қалыпты орындау – қол жоғарыда (көрінетіндей),
қол басы мен шынтақтар беттің алдында жəне жанына қарай, ал
алақандар төмен қарай орналасқан
5.1.2.5 тіректегі аяқ қалпын меңгеру жəне орындау
5.1.2.6 аяқтың бірінші қалпы – өкше бірге, аяқ ұштары жан-жаққа
қараған
5.1.2.7 екінші қалыпты орындау – аяқ табан ұзындығы қашықтықтығында алшақ қойылған, аяқ ұшы жан-жаққа қараған
5.1.2.8 үшінші қалыпты орындау – бір табанның өкшесі екінші
табанның ортасында, аяқ ұшы жан-жаққа қараған
5.1.2.9 жаттығуды тіреккке қарап тұрған қалыпта орындау

1.3 Көркем гимнастикалық жаттығулар

6-сынып
6.1.1.1 қимыл бағытын бағдарлау жəне атау
6.1.1.2 етістіктерді (еңбектеді,жүгірді, жүрді) жəне үстеулерді
(алға, артқа, төмен, жоғары, оңға, солға, жанына, тура,
көлденеңінен) пайдалана отырып, қимыл траекториясы туралы сөздік есеп беру
6.1.1.3 бірден сапқа тұру, бой бойынша сапқа тұру, көру жəне
есту белгісі бойынша шеңбер құрау
6.1.1.4 қимылды тоқтатпай, соқтығыспай, мүсін мен тепе-теңдікті сақтай, саптан шашырап жүру, содан кейін шеңбер құрау
6.1.1.5 метрикалық тамыр соғуға сəйкес жүру: арқаны тік ұстаған қалыпта жүрісті жүрелеумен, тізе бүгумен, аяқ ұшымен,
кең жəне ұсақ қадаммен, өкшемен жүрумен кезектестіру
6.1.1.6 заттармен жəне затсыз түрлендіре жүру
6.1.1.7 биік, үшкір жəне кең жүгірісті орындау
6.1.1.8 жүрген жəне жүгірген кезде қолмен əр түрлі
қимылдарды орындау

Оқыту мақсаттары:
5-сынып
5.3.1.1 халық биін музыкалық сүйемелдеудің көңіл күйін
эмоциямен білдіру
5.3.1.2 түзету ритмикасы сабақтарында алған икемділіктері мен дағдыларын күнделікті өмірде пайдалану
5.3.1.3 ертеңгіліктерде дұрыс жəне əдемі билеу, сынып
пен мектептегі көркем өнерпаздар үйірмесіне белсене
қатысу
5.3.2.1 жауапкершілік байқату, жұппен билегенде өзара
əрекеттене білу, қиындықтарды жеңу
5.3.2.2 баяу, жайлы қимылдарды, вальс қадамын
(музыкалық көлемі 3/4);үйретуге арналған
жаттығуларды орындау
5.3.2.3 баяу фокстрот (музыкалықкөлемі4/4) қимылын
орындау
5.3.3.4 факстротқа тəн ұзын, жеңіл, жатық қадамдарды,
еркін, байсалды, еріншек, асықпайтын қимылдарды
үйретуге арналған жаттығуларды орындау
5.3.3.5 көркем бейнелердіикемді қимылдар мен ырғақты
санау құралдарымен жəне адам денесінің мəнерлі
қалпын үздіксіз ауыстыру арқылы құру

3.3
5.3.3.1 кейбір заманауи билерге тəн негізгі қимылдарды
Заманауи би ажырату
элементтері 5.3.3.2 би жаттығуларын орындау, «диско» стиліндегі
жеңіл заманауи билерді орындау
5.3.3.3 заманауи музыканы білім алушылардың
музыкалық қызығушылықтарын есепке алып, мұғалімнің
шешімімен пайдалану
5.3.3.4 биде музыканың ең бір динамикалық жерін ерекшелеп көрсету үшін секірістерді пайдалану
5.3.3.5 музыканың сипатын қол, аяқ, дененің нақты,
ырғақты қимылын қадаммен ырғақтық үйлестіру арқылы
бере білу

Оқыту мақсаттары:
5-сынып

Оқыту мақсаттары:
5-сынып
6-сынып
5.2.1.1 берілген ырғақты соқпалы аспаптар көмегімен 6.2.1.1 берілген ырғақты соқпалы аспаптар көмегімен шығару
шығару
6.2.1.2 музыкалық аспаптармен таныс өлеңнің негізгі ырғағын бере
5.2.1.2 музыкалық аспаптармен таныс өлеңнің негізгі білу
ырғағын бере білу
6.2.1.3 берілген ырғақ бойынша таныс өлеңнің əуенін анықтау
5.2.1.3 берілген ырғақ бойынша таныс өлеңнің əуенін 6.2.1.4 таныс өлеңдерден жеңіл музыкалық тіркестердің ырғағын
жаттау
анықтау
5.2.2.1 музыкалық аспаптарды дыбысталуы бойын6.2.2.1 қарама-қайшы регистрлердегі жоғары жəне төменгі дыбысша тану
тарды, бір регистрден екінші регистрге өтуді (жоғары-төмен) ажырату
5.2.2.2 пианинода екі қолымен бір мезгілде до1 – соль 6.2.2.2 пианинода екі қолымен бір мезгілде до1 – соль көлеміндегі
көлеміндегі гамманы орындау
гамманы орындау
5.2.2.3 сандық жүйе бойынша пернелі музыкалық
6.2.2.3 сандық жүйе бойынша пернелі музыкалық аспаптарда
аспаптарда ойнауға үйрену
ойнауға үйретуді ұсыну
5.2.2.4 пианино, аккордеон, үрмелі сырнайда оңай
6.2.2.4 сандық жүйені пайдалана отырып, музыкалық аспаптарда
жаттығуларды орындау
жеңіл 2-3 өлеңді немесе əуенді орындау
5.2.2.5 сандық жүйені пайдалана отырып,музыкалық 6.2.2.5 берілген ырғаққа сəйкес музыкалық аспаптардан дыбыс
аспаптарда жеңіл 1-2 өлеңді немесе əуенді орындау шығару

3) 3-бөлім «Би жаттығулары»:
3-кесте

1-кесте

5.1.1.1 сабаққа дайындалу жəне ұйымдасқан түрде сыныпқа кіру
5.1.1.2 саптағы жүріс үшін санау, жүрісті жүрелей отырумен
кезектестіру
5.1.1.3 жүру, аяқтың ұшымен қозғалу (2\4, 4\4 музыканың
сүймелдеуімен); тактінің күшті бөлігін ерекшелеу
5.1.1.4 қозғалыс кезінде, мүсінді сақтай отырып, бір шеңберден жеке
екі шеңбер құрау
5.1.1.5 қимылдың барлық түрін музыкамен үйлестіре орындау
5.1.1.6 келесі жүріс түрлерін қолдану: жұмсақ, биік, үшкір жəне кең
қадам; жүгірістің əртүрлі түрлерін қолдану: биік, үшкір жəне кең жүгіріс
5.1.1.7 жүріс пен жүгірістің қарқыны мен сипатын музыкалық
сүймелдеудің қарқыны мен сипатына сəйкес өздігінен өзгерту
5.1.1.8 хореографиялық жаттығуларды (қол, аяқ жағдайы) орындау
5.1.1.9көркем гимнастика қимылдарын: қолмен жəне аяқпен
серіппелі, толқын тəрізді қимылдарды, сермеуді, секірісті, тепетеңдікті, бұрылыстарды орындау

6.1.4.1 степ-аэробика жаттығуларын меңгеру жəне орындау:
стептегі (платформадағы) қимыл үйлесіімділігіне берілген
жаттығулар
6.1.4.2 Basic-step (басик стэп) меңгеру жəне орындау: – платформадағы «негізгі қадам», сол жəне оң аяғын кезектестіру
6.1.4.3 платформада V-step (ви- стэп) – «ви-қадамдарды»
шапалақпен, степте оңға, степте солға орындау
6.1.4.4 Top-up (топ ап) – «үстінен тигізу» меңгеру,
платформадағы қадамдар
6.1.4.5 Lift-step (лифт стэп) меңгеру – степте тізені көтеріп
адымдау; стептегі жалғамалы қадам

1.4 Стэп-аэробика
жаттығулары

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сəуірдегі № 115 бұйрығына 532-қосымша

17. «Түзету ырғағы» пəні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 5-сыныпта аптасына – 1 сағат, оқу жылында 34 сағатты;
2) 6-сыныпта аптасына – 1 сағат, оқу жылында 34 сағатты құрайды.
18. Бағдарламадағы оқу материалы шоғырландыру қағидасының
негізінде құрамдастырылған, бұл ақыл-ой даму бұзылыстары бар білім
алушыларда дағдыларды қалыптастырудың шынайы қиындықтарын
есепке алуға мүмкіндік береді. Оқытудың əрбір жылында музыкалықритмикалық қимылдарды қайталау, бекіту жəне əдеттендіру үшін
мүмкіндік тудырылады. Əрбір оқу жылында музыкалық-ырғақтық
қимылдарды қайталауға, бекітуге жəне əдеттендіруге мүмкіндік тудырылады.
19. «Түзету ырғағы» пəнінің мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды:
1) 1-бөлім «Ырғақтық-гимнастикалық жаттығулар»;
2) 2-бөлім «Музыкалық аспаптармен жаттығулар»;
3) 3-бөлім «Би жаттығулары».
20. «Ырғақтық-гимнастикалық жаттығулар» бөлімі келесі
бөлімшелерді қамтиды:
1) жүру жəне жүгіріс,
2) хореографиялық жаттығулар;
3) көркем гимнастика жаттығулары;
4) стэп-аэробика жаттығулары.
21. «Музыкалық аспаптармен жаттығулар» бөлімі келесі
бөлімшелерді қамтиды:
1) соқпалы аспаптарда жаттығу;
2) пернетақта аспаптарда жаттығулар.
22. «Би жаттығулары» бөлімі келесі бөлімшелерді қамтиды:
1) халық биінің элементтері;
2) бал биінің элементтері;
3) заманауи би элементтері.
23. Əрбір бөлімде жаттығулар жүйесі берілген олардың көлемдері анықталған, сондай-ақ музыкалық-ырғақтық əрекет түрімен
шұғылданған білім алушының меңгеретін білім мен біліктері
көрсетілген.
24. Əрбір сабақта бағдарламаның барлық бөлімдері бойынша
жұмыс берілген бірізділікпен жүзеге асырылады. Алайда сабақтың
басында жəне аяғында ширығуды басатын, босаңсуға, тынышталуға
арналған жаттығулар жүргізілетіндіктен, бағдарламаның əрбір бөлігіне
сабақтың мақсатына қарай əртүрлі уақыт бөлінеді.
25. 5-сыныпқа арналған «Түзету ырғағы» пəнінің базалық мазмұны:
1) ырғақтық-гимнастикалық жаттығулар. Хореография жəне көркем
гимнастика құралдары Хореографиялық жаттығулар. Қолдардың позициялары, аяқтардың позициялары. Көркем гимнастика жаттығулары.
Серіппемен қозғалыстар. Толқынды қозғалыстар. Сілтеу. Жүгіру.
Тепе-теңдік. Динамикалық жаттығулар. Статикалық жаттығулар.
Аралас жаттығулар;
2) музыкалық аспаптармен жаттығулар. Қарапайым жаттығуларды
орындау, фортепиано, аккордеон, жезден гармоникадағы əндер. до1
– соль 1 шеңберінде екі қолмен гаммаларды бірге бір мезгілде орындау. Музыкалық аспаптарда таныс əннің əуендерін негізгі ырғағымен
таныс ритмге байланыстырып анықтау. Цифрлық жүйеде музыкалық
аспаптарды ойнауды үйрену;
3) би жаттығулары. «Диско» стиліндегі заманауи би элементтері.
Қозғалыстардың белгіленген (алдын ала белгіленген) реттілігі бар
би. Еркін нысандағы билер.
26. 6-сыныпқа арналған «Түзету ырғағы» пəнінің базалық мазмұны:
1) ырғақтық-гимнастикалық жаттығулар. Қолдардың позициялары
(1-3 позиция), аяқтың позициясы (1-3 позиция). Еркін қозғалыста жəне
тіреуіштегі аяқтардың позициялары. Жүріс жəне жүгіріс. Метрикалық
пульсацияға сəйкес жүру. Көркем гимнастикадағы жаттығулар:
серіппемен жəне толқынды қозғалыстар. Қолдардың бір позициядан
екіншісіне ауысуы. Аяққа арналған машинаның жаттығулар: жартылай отыру, жүрелеу, аяқтарды жазу, аяқтарды сілтеу, сілтеулер.
Секіру. Тепе-теңдікке жаттығулар: Динамикалық жəне статикалық
жаттығулар. Айналу. Аралас жаттығулар. Гимнастикалық нысандармен жаттығулар - таяқтар, түйреуіштер, доптар;
2) музыкалық аспаптармен жаттығулар. Музыкалық аспаптар
көмегімен ырғақты көшіру. Музыкалық фразалардың ішіндегі таныс
əндер мен комплекстерді жаттау. Контрасттық регистрлердегі жоғары
жəне төмен дыбыстар арасындағы айырмашылық жəне бір тізілімнен
екіншісіне көшу (жоғары жəне төмен) ажырату. Пианино-гаммадағы
екі қолмен бірге бір уақытта до1 – си 1 дейін орындау. Берілген ритмге сəйкес музыкалық аспаптарда импровизациялау. Музыкалық
аспаптарда таныс əннің əуендерін негізгі ырғағымен таныс ритмге
байланыстырып анықтау. Цифрлық жүйеде музыкалық аспаптарды
ойнауды үйрену;
3) би жаттығулары. Бал биінің элементтері.Баяу вальс. Музыкалық
өлшемі 3/4. Баяу, біркелкі қозғалыстарды дамытуға арналған
жаттығулар. Вальс қадамы. Баяу фокстрот. Музыкалық өлшемі 4/4. Фокстротқа тəн баяу, ұзақ, сырғитын қадамдар, жалқау жəне
асықпайтын жаттығулар. Танго. Музыкалық өлшемі - 2/4. Тангоға тəн
біркелкі қозғалыстар. Танго қадамы. Латын Америка бал биі «Самба»,
«Ча-ча-ча». өндірістік тəн серпімді Латын биіне тəн серіппе тəріздес
қозғалыстар. Степ-аэробика.
27. Оқу материалдарын осы бағдарлама бойынша сыныптар
(тоқсандар) бойынша бөлу үлгі болып табылады, мұғалім оқу материалын білім алушылардың оқуын ерекшеліктерін ескере отырып,
бір сыныптан екіншісіне дейінгі білім беру материалдарын зерттеуге
аударуға құқылы. Əрбір сыныпта оқыту бұрын оқылған материалды
қайталаудан басталады.

Бөлім

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2018 жылғы 20 қыркүйектегі № 469 бұйрығына 92-қосымша

Бөлімше

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
1.1 Жүріс жəне 5.1.1.1 сабаққа дайындалу жəне
жүгіріс
ұйымдасқан түрде сыныпқа кіру
5.1.1.2 саптағы жүріс үшін санау, жүрісті
жүрелей отырумен кезектестіру
5.1.1.3 жүру, аяқтың ұшымен қозғалу (2\4,
4\4 музыканың сүймелдеуімен); тактінің
күшті бөлігін ерекшелеу
5.1.1.4 қозғалыс кезінде, мүсінді сақтай
отырып, бір шеңберден жеке екі шеңбер
құрау
1.2 Хорео5.1.2.1 бастапқы қалып болып табылатын
графиялық
қолдың дайындық жағдайын меңгеру жəне
жаттығулар
орындау
5.1.2.2 бірінші қалыпты орындау – қол кеуде тұсында алға қарай созылған,алақан
денеге қараған, шынтақ жанына қарай
дөңгеленген, иық түскен, бір қолдың
саусақтары екінші қолдың саусақтарынан
5-10 сантиметр қашықтықта
5.1.2.3 екінші қалыпты орындау – дөңгеленген қолдар жанына қарай созылған
жəне иықтан біршама төмен жəне денеден
біраз алға қарай орналасқан, шынтақтар
бірінші қалыпқа қарағанда артқа қарай біршама тіктелген, алақан бір-біріне қараған
1.3 Көркем
5.1.3.1 серіппелі қимылдарды орындау –
гимнастикалық буынды немесе буындарды біркелкі бүгу
жаттығулар
жəне жазу
5.1.3.2 музыкадағы акценттерді серіппелі
қимылмен ерекшелеу
5.1.3.3 қолмен серіппелі қимылдарды бір
мезгілде жəне кезекпен əр түрлі бағытта
орындау
5.1.3.4 серіппелі қимылдарды аяқпен
орындау – екі аяқпен бір орында тұрып
орындау
5.1.3.5 аяқтың ұшымен көтерілу жəне тізені
бүкпей табанмен түсу; табанмен тұрып
тізені бүгу жəне жазу
2.1 Соқпалы
5.2.1.1 берілген ырғақты соқпалы аспаптар
аспаптарда
көмегімен шығару
жаттығу
2.2 Пернелі
5.2.2.1 музыкалық аспаптарды дыбыстааспаптарда
луы бойынша тану
жаттығу
5.2.2.2 пианинода екі қолымен бір мезгілде
до1 – соль көлеміндегі гамманы орындау
3.1 Халық
биінің
элементтері
3.2 Бал биінің
элементтері

5.3.1.1 халық биін музыкалық
сүйемелдеудің көңіл күйін эмоциямен
білдіру
5.3.2.1 жауапкершілік байқату, жұппен
билегенде өзара əрекеттене білу,
қиындықтарды жеңу
5.3.2.2 баяу, жайлы қимылдарды, вальс
қадамын (музыкалық көлемі 3/4)
3.3 Заманауи
5.3.3.1 кейбір заманауи билерге тəн негізгі
би элементтері қимылдарды ажырату
2-тоқсан
1.1 Жүріс жəне 5.2.2.1 музыкалық аспаптарды дыбыстажүгіріс
луы бойынша тану
5.2.2.2 пианинода екі қолымен бір мезгілде
до1 – соль көлеміндегі гамманы орындау
5.2.2.3 сандық жүйе бойынша пернелі
музыкалық аспаптарда ойнауға үйрену;
5.2.2.4 пианино, аккордеон, үрмелі сырнайда оңай жаттығуларды орындау
5.2.2.5 сандық жүйені пайдалана отырып,
музыкалық аспаптарда жеңіл 1-2 өлеңді
немесе əуенді орындау
1.2 Хорео5.1.2.1 бастапқы қалып болып табылатын
графиялық
қолдың дайындық жағдайын меңгеру жəне
жаттығулар
орындау

2. Музыкалық аспаптармен жаттығулар
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5.1.2.2 бірінші қалыпты орындау – қол кеуде тұсында алға қарай созылған,алақан
денеге қараған, шынтақ жанына қарай
дөңгеленген, иық түскен, бір қолдың
саусақтары екінші қолдың саусақтарынан
5-10 сантиметр қашықтықта
5.1.2.3 екінші қалыпты орындау –
дөңгеленген қолдар жанына қарай
созылған жəне иықтан біршама
төмен жəне денеден біраз алға қарай
орналасқан, шынтақтар бірінші қалыпқа
қарағанда артқа қарай біршама тіктелген,
алақан бір-біріне қараған
5.1.2.4 үшінші қалыпты орындау – қол
жоғарыда (көрінетіндей), қол басы мен
шынтақтар беттің алдында жəне жанына қарай, ал алақандар төмен қарай
орналасқан
1.3 Көркем
5.1.3.1 серіппелі қимылдарды орындау –
гимнастикалық буынды немесе буындарды біркелкі бүгу
жаттығулар
жəне жазу
5.1.3.2 музыкадағы акценттерді серіппелі
қимылмен ерекшелеу
5.1.3.3 қолмен серіппелі қимылдарды бір
мезгілде жəне кезекпен əр түрлі бағытта
орындау
5.1.3.4 серіппелі қимылдарды аяқпен
орындау – екі аяқпен бір орында тұрып
орындау
5.1.3.5 аяқтың ұшымен көтерілу жəне тізені
бүкпей табанмен түсу; табанмен тұрып
тізені бүгу жəне жазу
5.1.3.6 бір орында тұрып, дене ауырлығын
бір аяқтан екінші аяққа серіппелі қимылмен
ауыстыра, алға-артқа қарай қозғалу; оң
содан кейін сол аяғының тізесін бүгуді
орындау
5.1.3.7 қолмен, кеудемен жəне бүкіл денемен толқын тəрізді қимылды орындау
5.1.3.8 көркем гимнастика жаттығуларын
¾ көлемдегі, ақырын немесе орташа
қарқындағы лирикалық, жайлы əуеннің
сүймелдеуімен орындау
2.1 Соқпалы
5.2.1.1 берілген ырғақты соқпалы аспаптар
аспаптарда
көмегімен шығару
жаттығу
5.2.1.2 музыкалық аспаптармен таныс
өлеңнің негізгі ырғағын бере білу
2.2 Пернелі
5.2.2.1 музыкалық аспаптарды дыбыстааспаптарда
луы бойынша тану
жаттығу
5.2.2.2 пианинода екі қолымен бір мезгілде
до1 – соль көлеміндегі гамманы орындау
5.2.2.3 сандық жүйе бойынша пернелі
музыкалық аспаптарда ойнауға үйрену
3.1 Халық
5.3.1.1 халық биін музыкалық сүйемелбиінің
деудің көңіл күйін эмоциямен білдіру
элементтері
5.3.1.2 түзету ритмикасы сабақтарында
алған икемділіктері мен дағдыларын
күнделікті өмірде пайдалану
3.2 Бал биінің 5.3.2.1 жауапкершілік байқату, жұппен
элементтері
билегенде өзара əрекеттене білу,
қиындықтарды жеңу;
5.3.2.2баяу, жайлы қимылдарды, вальс
қадамын (музыкалық көлемі 3/4); үйретуге
арналған жаттығуларды орындау
5.3.2.3 баяу фокстрот (музыкалық көлемі
4/4) қимылын орындау;
3.3 Заманауи
5.3.3.1 кейбір заманауи билерге тəн негізгі
би элементтері қимылдарды ажырату
5.3.3.2 би жаттығуларын орындау, «диско» стиліндегі жеңіл заманауи билерді
орындау
3-тоқсан
1.1 Жүріс жəне 5.1.1.1 сабаққа дайындалу жəне
жүгіріс
ұйымдасқан түрде сыныпқа кіру
5.1.1.2 саптағы жүріс үшін санау, жүрісті
жүрелей отырумен кезектестіру
5.1.1.3 жүру, аяқтың ұшымен қозғалу (2\4,
4\4 музыканың сүймелдеуімен); тактінің
күшті бөлігін ерекшелеу
5.1.1.4 қозғалыс кезінде, мүсінді сақтай
отырып, бір шеңберден жеке екі шеңбер
құрау
5.1.1.5 қимылдың барлық түрін музыкамен
үйлестіре орындау
(Жалғасы бар)

