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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2019 жылғы 30 қаңтар    № 11-1-4/33    Нұр-Сұлтан қаласы

«Қазақстан Республикасы
Сыртқы істер министрлігінің Инвестиция 

комитеті» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің кейбір мəселелері жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 936 қаулысына 
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Осы бұйрыққа қосымшасына сəйкес «Қазақстан Республикасы Сыртқы 
істер министрлігінің Инвестиция комитеті» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі бекітілсін.

2. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Инвестиция комитеті» жəне «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Инвестиция комитетінің аумақтық департаменті – «Бурабай» 
арнайы экономикалық аймағының əкімшілігі» мемлекеттік мекемелердің 
ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрінің міндетін атқарушының 2014 жылғы 24 қазандағы № 100 бұй-
рығының күші жойылды деп танылсын (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9841 тіркелген, 2014 жылғы 18 қарашадағы 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

3. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Инвестиция 
комитеті заңнамада белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрық бекітілген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық 
нысандағы көшірмелерін Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу 
үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

 2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің 
интернет - ресурсында орналастыруды;

 3) осы бұйрық бекітілгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Заң сараптама басқармасына осы 
тармақтың 1) жəне 2) тармақшаларына сəйкес іс-шаралардың орындалуы 
туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

 4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Сыртқы 
істер министрінің орынбасары Е.Б. Көшербаевқа жүктелсін.

 5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Сыртқы істер министрі Б.АТАМҚҰЛОВ

 
 Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 

2019 жылғы 30 қаңтардағы № 11-1-4/33 бұйрығына қосымша

«Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Инвестиция 
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Инвестиция 

комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - Комитет) 
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің (бұдан əрі - Министрлік) 
реттеу, іске асыру жəне бақылау функцияларын жүзеге асыратын, сондай-ақ 
инвестицияларды тарту жөнінде мемлекеттік инвестициялық саясатты іске 
асыру салаларында Министрліктің стратегиялық функцияларын орындауға 
қатысушы ведомствосы болып табылады.

 2. Комитет өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясын
а, Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының 
Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге 
сондай-ақ осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.

 3. Комитет республикалық мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық 
нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы 
бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан 
Республика сының заңнамасына сəйкес қазынашылық органдарында 
шоттары болады.

 4. Комитет өз атынан азаматтық-құқықтың қатынастарға түседі.
 5. Комитет егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттілік берілген болса, 

мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқылы.
 6. Комитет өз құзыретіндегі мəселелер бойынша Қазақстан Республика-

сының заңнамасында белгіленген тəртіппен Комитет төрағасының 
бұйрығымен жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

 7. Комитеттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңна-
маға сəйкес бекітіледі.

 8. Комитеттің заңды мекенжайы; Қазақстан Республикасы, 010000, 
Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 28 «а» ғимараты.

 9. Комитеттің толық атауы:
 мемлекеттік тілде - «Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің 

Инвестиция комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі;
 орыс тілде - реcпубликанское государственное учреждение «Комитет 

по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан».
 10. Осы Ереже Комитеттің құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Комитеттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен есебі-

нен жүзеге асырылады.
 12. Комитеттің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау 

тұрғы сында Комитет кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға 
түспейді.

 Егер Комитетке кірістер əкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы 
заңнамалық актілерде берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер 
республикалық бюджет кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Комитеттің негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтарымен міндеттемелері

 13. Міндеті:инвестицияларды тарту жөнінде мемлекеттік инвестициялық 
саясатты іске асыру, инвестициялық жобалардың іске асыру жəне мониторинг 
шаралардың қамтамасыз ету.

 14. Функциялары:
 1) инвестицияларды мемлекеттiк қолдауды жүзеге асыру;
 2) инвесторларды немесе олардың өкілдерін қазіргі бар мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер мəселелері бойынша қабылдауды жүзеге асыру жəне 
оларға консультация беру;

 3) инвесторларға немесе олардың өкілдеріне мемлекеттік көрсетілетін 
қыз меттер алу үшін қажетті құжаттарды дайындауға жəне ресімдеуге көмек 
көрсету;

 4) инвесторларға немесе олардың өкілдеріне электрондық цифрлық 
қолтаңбаны, электрондық өтініштерді жəне басқа да құжаттарды ресімдеуге 
көмек көрсету;

 5) Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 282-бабында 
айқын далған тəртіппен мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алу кезінде 
инвесторды немесе олардың өкілдерін орталық жəне жергілікті атқарушы 
органдарда сүйемелдеу;

 6) инвестициялық келiсiмшартты тіркеуді жүзеге асыру;
 7) инвестициялық келісімшарттың қолданылу мерзіміне, бірақ инвестиция-

лық келісімшарт тіркелген кезден бастап бес жылдан аспайтын мерзімге бері-
летін технологиялық жабдықтың жəне оның жинақтауыштарының импорты 
кезін де кедендік баждар салудан босату туралы хабарламаны кеден 
органына жіберу;

 8) инвесторлар үшін «бір терезе» құру жəне оның жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету арқылы инвестормен өзара іс-қимыл жасау;

 9) инвестициялық омбудсменнің қызметін қамтамасыз ету;
 10) уəкiлеттi орган мен инвестор арасында жасалған инвестициялық 

келiсiмшартқа сəйкес мүдделi заңды тұлғалар тарапынан кепiлдендiрiлген 
тапсырысты қамтамасыз етуде инвесторларға жəрдемдесу;

 11) Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінде белгіленген 
тəртіппен мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi уəкiлеттi органмен жəне 
(немесе) жер ресурстарын басқару жөнiндегi орталық уəкiлеттi органмен, 
сондай-ақ жергiлiктi атқарушы органдармен келiсу бойынша мемлекеттік 
заттай гранттарды инвестициялық келiсiмшартқа сəйкес инвестициялық 
мiндеттемелер орындал ған жағдайда уақытша өтеусiз пайдалануға не 
уақытша өтеусiз жер пайдалану құқығымен ұсына отырып, кейіннен меншікке 
не жер пайдалануға өтеусіз беру;

 12) Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 293-бабында белгi-
лен ген талаптарға сəйкес инвестициялық преференциялар беру туралы 
шешiм қабылдау жəне өтiнiм берушiге жазбаша нысанда жауап жiберу;

 13) инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтiнiмдердi 
қабылдау, тiркеу жəне қарау тəртібін айқындау;

 14) инвестициялық келiсiмшарттар талаптарының сақталуын бақылауды 
жүзеге асыру;

 15) инвестициялық келiсiмшарттың жұмыс бағдарламасы орындалмаған 
немесе тиісінше орындалмаған жағдайда, инвестициялық келiсiмшарт жасас-
қан Қазақстан Республикасының заңды тұлғасына бұзушылықтарды көрсете 
отырып, жазбаша нысанда хабарлама жiберу жəне бұзушылықтарды жою 
үшiн үш ай мерзiм белгiлеу;

 16) инвестициялық келiсiмшарттар жасасу, тiркеу жəне оларды 
мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдау;

 17) арнайы инвестициялық келісімшартты жасасу жəне бұзу қағидалары 
мен шарттарын əзірлеу.

 Комитет Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 
функцияларды жүзеге асырады.

 15. Комитеттің құқықтары мен міндеттері:
 Комитет:
 1) өз құзыреті шегінде бұйрықтарды шығарады;
 2) Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінен, мемлекеттік органдардан, 

ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан белгіленген заңнамалық 
тəртіппен қажетті ақпарат пен материалдарды сұратады жəне алады;

 3) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру бойынша 
ұсыныстар енгізеді;

 4) Комитеттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша мəжілістер, конфе-
рен циялар, дөңгелек үстелдер, конкурстар жəне өзге де іс-шаралар өткізеді;

 5) жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консультативтік-
кеңесші органдар (жұмыс топтарын, комиссиялар, кеңестер) құру бойынша 
ұсыныстар енгізеді;

 6) өз құзыретіне қатысты мəселелер бойынша сараптамаларға қатысу 
үшін тиісті мамандарды таратады;

 7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге де құқықтарды жүзеге асырады

 Комитеттің міндеттеріне:
1) Комитетке жүктелген міндеттер мен функцияларды іске асыруды 

қамтамасыз ету;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлға-

лардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
 3) Комитеттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелерге 

қатысу;
 4) сауал жолданған жағдайда өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңбе-

рінде қажетті материалдар мен анықтамаларды ұсыну;
 5) Комитеттің теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын 

қамтамасыз ету;
 6) Министрлікке бухгалтерлік жəне қаржылық есептілікті жасау жəне 

ұсыну;
 7) Комитетке бөлінетін бюджетті қаражаттың толық, уақытылы жəне 

тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету;
 8) мемлекеттік сатып алу саласындағы Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес мемлекеттік сатып алу рəсімдерін ұйымдастыруы кіреді.

3-тарау. Комитеттің қызметін ұйымдастыру
 16. Комитетіне жүктелген міндеттердің орындалуына жəне оның функ-

цияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын Төраға жүзеге асырады.
 17. Комитет Төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.
 18. Комитет төрағасы Министрліктің жауапты хатшымен лауазымға 

тағайындалатын жəне лауазымнан босатылатын орынбасарлары болады.
 19. Комитет төрағасы Комитеттің құрылымдық жəне штат кестесі 

бойынша ұсыныстарды Министрліктің басшылығына ұсынады.
 20. Комитет төрағасының өкілеттігі:
 1) өзінің орынбасарлары мен Комитеттің құрылымдық бөлімшелері 

басшыларының міндеттемелері мен өкілеттіктерін айқындайды;
 2) өз құзыреті бұйрықтарды шығарады;
 3) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Комитеттің мүддесін 

қорғайды;
 4) Комитеттің құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді бекітеді;
 5) республикалық бюджеттік бағдарламалар іске асыру үшін 

жауапкершілік арқалайды;
 6) өз құзыретіне жататын мəселелер бойынша шешімдер қабылдайды.
 Комитеттің төрағасы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін орындауды 

қолданыстағы заңнамаға сəйкес, оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
 21. Комитет төрағасының орынбасары;
 1) Комитеттің құрылымдық бөлімшелері қызметін өз құзыреті шегінде 

үйлестіреді;
 2) Комитеттің төрағасы оған жүктеген өзге де функцияларды жүзеге 

асырады.

4-тарау. Комитеттің мүлкі
 22. Комитеттің жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі бар.
 Комитет мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі 

нəти жесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де 
көздер есебінен қалыптастырылады.

23. Комитетке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
24. Комитеттің өзіне бекітілген мүлікті, Қазақстан Республикасы заңда-

рында өзгеше белгіленбесе, өз бетімен иеліктен шығармайды немесе оған 
өзге де жолмен билік етпейді.

5-тарау. Комитетті қайта ұйымдастыру жəне тарату
25. Комитетті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРІНІҢ

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 19 қаңтар      № 42       Нұр-Сұлтан қаласы

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

 «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің мəсе-
лелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 23 қыркүйектегі 
№1003 қаулысына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің Спорт 
жəне дене шынықтыру істері комитеті» мемлекеттік мекемесінің ережесін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 
2016 жылғы 30 мамырдағы № 148 бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Мəдениет 
жəне спорт министрлігінің Спорт жəне дене шынықтыру істері комитеті» 
мемлекеттік мекемесінің ережесінде: 

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің 

Спорт жəне дене шынықтыру істері комитеті» мемлекеттік мекемесі (бұдан 
əрі - Комитет) дене шынықтыру жəне спорт саласындағы салааралық 
үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 
министрлігінің (бұдан əрі - Министрлік) ведомствосы болып табылады.»;

 13-тармақтың 1) жəне 2)-тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
 «1) дене шынықтыру жəне спорт саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыруға қатысу;
 2) дене шынықтыру жəне спорт саласындағы басшылықты жəне сала-

аралық үйлестіруді жүзеге асыру;»;
  14-тармақта:
  1) жəне 2)-тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
 «1) дене шынықтыру жəне спорт салаларда нормативтік құқықтық 

акті-лерді, келісімдерді, меморандумдарды жəне шарттарды əзірлеу жəне 
əзірлеуге қатысу;

 2) дене шынықтыру жəне спорт салалардағы нормативтік құқықтық 
актілерге заңнамада белгіленген тəртіппен құқықтық мониторинг жүргізу;»;

  8), 9), 10), 11), 12), 34)-тармақшалары алып тасталсын;
  35)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
 «35) Қазақстан Республикасының дене шынықтыру жəне спорт туралы 

заңнамасын жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды əзірлеу;».
 2. «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің 

Туризм индустриясы комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 
министрінің 2017 жылғы 2 наурыздағы № 52 бұйрығына мынадай өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілсін:

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Мəдениет 
жəне спорт министрлігінің Туризм индустриясы комитеті» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің ережесінде:

  1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің Туризм 

индустриясы комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – 
Комитет) туристік қызмет, ойын бизнесі, лотереялар жəне лотерея қызметі 
саласындағы басшылықты, салааралық үйлестіруді жəне мемлекеттік 
реттеуді іске асыратын Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 
министрлігінің (бұдан əрі – Министрлік) ведомствосы болып табылады.»; 

13-тармақтың 1) жəне 2)-тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1) туристік қызмет саласындағы, ойын бизнесі, лотереялар жəне 

лотерея қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысу;
 2) туристік қызмет, ойын бизнесі, лотереялар жəне лотерея қызметі 

сала сындағы басшылықты, салааралық үйлестіруді жəне мемлекеттік 
реттеуді жүзеге асыру;»;

  14-тармақта:
  1), 2), 3), 4)-тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
 «1) туристік қызмет саласындағы, ойын бизнесі, лотереялар жəне 

лотерея қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты əзірлеуге жəне іске 
асыруға қатысу;

 2) Комитетпен реттелетін салалардағы нормативтік-құқықтық актілерді 
жəне құқықтық актілерді, сондай-ақ келісімдерді, меморандумдарды жəне 
шарттарды əзірлеу жəне əзірлеуге қатысу;

 3) Комитетпен реттелетін салаларда халықаралық шарттарды əзірлеу 
жəне орындау, сондай-ақ халықаралық ұйымдарда жəне халықаралық іс-
шараларда мемлекеттің Комитет құзыретіне жататын мəселелер бойынша 
мүдделерін білдіру жəне олардың жұмысына қатысу;

 4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіпте 
Комитет реттейтін салалардағы нормативтік-құқықтық актілердің құқықтық 
мониторингін жүзеге асыру;»;

  9)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
 «9) Комитетпен реттелетін салалардағы Қазақстан Республикасының 

заңнамасын қолдану тəжірибесін жинақтау жəне оны жетілдіру жөнінде 
ұсы ныстар енгізу;»;

  16)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
 «16) Комитетпен реттелетін салаларда Қазақстан Республикасы 

заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;»;
 мынадай мазмұндағы 20-1), 20-2), 20-3), 20-4), 20-5), 20-6) 

тармақшаларымен толықтырылсын:
 «20-1) «Ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңына жəне 

Қазақстан Республикасының «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 
заңна масына сəйкес ойын бизнесі саласындағы қызметті лицензиялауды 
жүзеге асыру;

 20-2) ойын бизнесін ұйымдастырушы ұсынатын есептілікті жинауды 
жəне талдауды жүзеге асыру;

 20-3) өзі айқындайтын тəртіппен ақпаратты жүйелі түрде жинауды жəне 
интернет-ресурстардың мазмұнын интернет-казино белгілерінің болуы - 
болмауы тұрғысына талдауды жүзеге асыру;

 20-4) тотализаторлар мен букмекер кеңселері кассаларының тізілімін 
жүргізеді;

 20-5) лицензиардың электрондық тізілімін жүргізу;
 20-6) ойын бизнесін ұйымдастырушылардың Қазақстан Республикасының 

ойын бизнесі туралы заңнамасын сақталуын, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
лика  сының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыс-
татуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңна-
масының сақталуын бақылауды жүзеге асырады;».

 3. Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі Спорт 
жəне дене шынықтыру істері, Туризм индустриясы комитеттері заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

 1) бір ай мерзімде құқықтық актілерге тиісті өзгерістер мен толықтырулар 
енгізуді қамтамасыз етсін;

 2) бір ай мерзімде осы бұйрықтан туындайтын өзге де шараларды 
қабыл дасын.

 4. Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі Туризм 
индустриясы комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен осы бұйрыққа қол 
қойылған күнінен бастап бір апталық мерзімде:

 1) осы бұйрықтың көшірмелерін ресми жариялау жəне Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы респуб-
ликалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

 2) осы бұйрықтың көшірмелерін Қазақстан Республикасы Мəдениет 
жəне спорт министрлігінің, Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 
министрлігі Туризм индустриясы комитетінің интернет-ресурстарында 
орналас тыруды қамтамасыз етсін.

 5. Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі Спорт 
жəне дене шынықтыру істері комитеті осы бұйрыққа қол қойылған күнінен 
бастап бір апталық мерзімде осы бұйрықтың көшірмелерін Спорт жəне 
дене шынықтыру істері комитетінің интернет-ресурсында орналастыруды 
қамтамасыз етсін.

 6. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Мəдениет жəне спорт вице-министріне жүктелсін.

 7. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді жəне ойын 
бизнесі, лотереялар жəне лотерея қызметі саласындағы нормативтік 
құқықтық актілерді қолданысқа енгізілген жəне осы бұйрықтың 3-тармағы 
орындалған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

 
 Қазақстан Республикасы

Мəдениет жəне спорт министрі А.МҰХАМЕДИҰЛЫ

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ 
МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

 2019 жылғы 18 қаңтар            №27         Нұр-Сұлтан қаласы 

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Қаржы мониторингі комитеті туралы ережені 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2014 жылғы 10 қазандағы №430 

бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
 1. «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі 

комитеті туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2014 жылғы 10 қазандағы № 430 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9846 болып тіркелген, 2014 жылғы 
18 қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай 
өзгеріс енгізілсін:

 Берілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Қаржы мониторингі комитеті туралы ереже осы бұйрықтың қосымшасына сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын.

 2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі 
комитеті заңнамамен белгіленген тəртіппен:

 1) осы бұйрықтың көшірмелерін қазақ тілінде жəне орыс тілінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық 
құқықтық ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республи-
калық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

 2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-
ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

 3. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Министр Ə.СМАЙЫЛОВ

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2019 жылғы 18 қаңтардағы № 27 бұйрығына қосымша

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2014 жылғы 10 қазандағы № 430 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Қаржы мониторингі комитеті туралы ереже

1-бөлім.  Жалпы ережелер
 1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі 

комитеті (бұдан əрі – Комитет) қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-
қимыл, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның 
жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын 
алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес өзге де функцияларды орындау саласында басшылық 
жүргізетін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ведомствосы болып 
табылады.

 Комитеттің республикалық мемлекеттiк мекеме нысанындағы заңды 
тұлға болып табылатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі құратын жəне 
тарататын аумақтық органдары бар.

 2. Комитет өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясын
а жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Комитет мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды 
тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, 
белгiленген үлгідегі бланкiлерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

 4. Комитет азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
 5. Егер заңнамаға сəйкес Комитетке уəкілеттік берілген болса, мемлекеттің 

атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 6. Комитет өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тəртіппен Комитеттің Төрағасының немесе оны 
алмастыратын тұлғаның бұйрықтарында жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген басқа актілермен ресімделетін шешімдер қабыл-
дайды.

 7. Комитеттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңна-
маға сəйкес бекітіледі.

 8. Комитеттің заңды мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана 
қаласы, Мəңгілік Ел даңғылы, 8, 1-кіреберіс, «Министрліктер үйі» ғимараты.

 9. Мемлекеттiк органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті» республикалық мемлекеттiк 
мекемесi.

 10. Осы Ереже Комитеттің құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Комитеттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге 

асырылады.
 12. Комитетке кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Комитеттің функциялары болып 

табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

 Егер Комитетке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары, құқықтары 
мен міндеттері

 13. Комитеттің міндеттері:
 1) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 

жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы біртұтас 
мемлекеттік саясатты іске асыру;

 2) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау, мемлекеттік органдардың 
осы қызмет бағытындағы жұмысын үйлестіру;

 3) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында бірыңғай ақпараттық 
жүйе құру жəне республикалық деректер базасын жүргізу;

 4) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында шет мемлекеттердің 
құзыретті органдарымен өзара іс-қимылды жəне ақпарат алмасуды жүзеге 
асыру;

 5) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мəселелері бойынша 
халықаралық ұйымдарда Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның 
жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын 
алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу.

 14. Комитеттің функциялары:
 1) «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 

жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 
тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес қаржы мониторингіне 
жататын ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операциялар 
туралы ақпаратты жинауды жəне өңдеуді жүзеге асыру (бұдан əрі – Заң);

 2) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында алынған ақпаратты 
талдауды жүзеге асыру;

 3) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында мемлекеттік 
органдардың қызметін үйлестіру;

 4) соттың қылмыстық іске қатысты сұратуы бойынша іс жүргізуіндегі 
материал дарды шешу үшін қаржы мониторингіне жататын ақшамен жəне 
(немесе) өзге де мүлікпен операциялар бойынша қажетті ақпаратты жіберу;

 5) қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мəліметтер мен 
ақпараттарды құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдардың 
сұратулары бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен беру;

 6) ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операция 

туралы мəліметтер мен ақпараттарды, осындай операция қылмыстық 
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға байланысты деп пайымдауға негіздер болған кезде Қазақстан 
Республикасының Бас прокуратурасына жіберу;

 7) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мəселелері бойынша 
халықаралық ынтымақтастық бағдарламаларын əзірлеуге жəне жүзеге асыруға 
қатысу;

 8) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында республикалық 
дерекқор қалыптастыруды жəне жүргізуді ұйымдастыру, сондай-ақ ақпараттық 
жүйелердің əдіснамалық бірлігін жəне келісімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

 9) Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-
қимыл туралы заңнамасын бұзудың алдын алу жөніндегі іс-шараларды əзірлеу 
жəне өткізу;

 10) мемлекеттік органдардан жəне өзге де ұйымдардан алынатын ақпарат-
тың негізінде Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кіріс-
терді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл туралы заңнамасын қолдану практикасын қорыту, сондай-ақ оны 
жетілдіру бойынша ұсыныстар əзірлеу жəне енгізу;

 11) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың халықаралық тəжірибесі 
мен практикасын зерделеу;

 12) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында кадрлардың 
біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау бойынша іс-шаралар өткізу;

 13) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында халықаралық 
ұйымдардың, бірлестіктердің жəне жұмыс топтарының қызметіне белгіленген 
тəртіппен қатысу;

14) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен келісім бойынша Заң-
ның мақсаты үшін оффшорлық аймақтардың тізбесін айқындау;

15) тиiстi мемлекеттiк органдармен келiсiм бойынша қаржы мониторингi 
субъектiлерiнiң түрлерi бойынша клиенттi тиiсiнше тексеру үшiн қажеттi 
құжаттар тiзбесін айқындау;

 16) Комитеттің ресми интернет-ресурсында орналастырылатын терро-
ризм ді жəне экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлға-
лардың тізбесін жасау жəне оны тиісті мемлекеттік органдарға электрондық 
түрде жіберу;

 17) күдікті операцияны тоқтата тұру туралы не күдікті операцияны тоқтата 
тұру қажеттігінің жоқтығы туралы шешім қабылдау жəне оны күдікті операция 
туралы хабарлама берген қаржы мониторингі субъектісі мен мемлекеттік 
органға электрондық тəсілмен немесе қағаз жеткізгіште жеткізу;

 18) олар терроризмді қаржыландыруға бағытталды деп пайымдауға 
негіздер бар операциялардың қатысушылары болып табылатын тұлғалардың 
банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы шешім 
қабылдау жəне оны Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген 
қаржы мониторингі субъектілеріне жеткізу;

 19) Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасын, олар терроризмді 
қаржыландыруға бағытталды деп пайымдауға негіздер бар күдікті операция-
ларды тоқтата тұру қажеттігі туралы шешімдер берген құқық қорғау органдары 
мен арнаулы мемлекеттік органдарды банктік шоттар бойынша шығыс 
операцияларының уақытша тоқтатылғаны туралы хабардар ету;

 20) құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдардың 
тиісті шешімі алынған кезден бастап үш сағат ішінде оны қаржы мониторингі 
субъектісіне жеткізу;

 21) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
жəне терроризмді қаржыландыруға байланысты əрекеттердің алдын алу, 
анықтау, жолын кесу жəне тексеру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңдарына жəне Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына 
сəйкес көрсетілген кірістерді тəркілеу саласында шет мемлекеттердің құзыретті 
органдарымен ынтымақтастық жасау;

 22) Комитеттің ресми интернет-ресурсында орналастырылатын Ақшаны 
жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын əзірлеу тобының (ФАТФ) 
ұсынымдарын орындамайтын жəне (немесе) жеткілікті түрде орындамайтын 
мемлекеттердің (аумақтардың) тізбесін жасау;

 23) қаржы мониторингіне, сыртқы барлау уəкілетті органына жататын 
операциялар туралы мəліметтер мен ақпаратты ұсыну тəртібін сыртқы барлау 
уəкілетті органымен жəне Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасымен 
бірлесіп анықтау;

 24) шет мемлекеттiң құзыреттi органының сұратуы бойынша жүзеге 
асырылатын қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыру (жылыстату) 
жəне терроризмдi қаржыландыру туралы ақпараттар, мəліметтер мен құжаттар 
беру;

 25) ақпараттарды, мəліметтер мен құжаттарды беруден бас тарту 
негiздерiн көрсете отырып, шет мемлекеттiң сұратушы құзыреттi органын бас 
тарту туралы хабардар ету;

 26) «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан Республика-
сының Заңына сəйкес Заңның 3-бабы 1-тармағының 7) (адвокаттарды қоспа-
ғанда), 13) – 16) тармақшаларында көзделген қаржы мониторингі субъектілерін 
есепке алуды жүзеге асыру;

 27) «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан Республика-
сының Заңына сəйкес осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 7) (адвокаттарды 
қоспағанда), 13) – 16) тармақша ларында көзделген қаржы мониторингі 
субъектілерінен хабарламалар қабылдауды жүзеге асыру;

 28) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында тəуекелдерді 
бағалауды іске асыру жөніндегі жұмысты үйлестіру;

 29) кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру 
тəуекелдеріне бағалау жүргізудің қағидаларын, сондай-ақ кірістерді заңдастыру 
(жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін төмендетуге 
бағытталған шаралар əзірлеу жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
бекітуіне енгізу;

 30) терроризмді жəне экстремизмді қаржыландырумен байланысты 
ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген тұлғаның мүлкі, оның ішінде 
заңды тұлғаларда оқшауланған мүліктің анықталғаны туралы мəліметтерді 
мұндай мүлікке тыйым салу туралы мəселені шешу үшін Қазақстан 
Республикасының Бас прокуратурасына беру;

 31) Заңның 12-бабы 8-тармағының бірінші бөлігінің 1) тармақшасында 
көзделген операцияны жүргізу не жүргізуден бас тарту туралы шешім қабылдау;

 32) ұйымды немесе жеке тұлғаны терроризмді жəне экстремизмді 
қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінен алып 
тастау туралы өтінішті қарау;

 33) қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) жəне терро-
ризмді қаржыландырудың типологияларын, схемаларын жəне тəсілдерін бекіту 
жəне уəкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастыру арқылы 
қаржы мониторингі субъектілерінің назарына жеткізу;

 34) жеке жəне заңды тұлғалардың қызметі қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) жəне (немесе) терроризмді қаржы-
ландырумен байланысты деп пайымдауға негіздер болған кезде олардың 
құзыретіне сəйкес құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органдарға ақпарат 
жіберу;

 35) құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органдармен берілген ақпарат 
бойынша өзара іс-қимылды жүзеге асыру;

 36) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңна-
масына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;

 37) қаржы мониторингі органы қызметінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 
қаржы мониторингі органының лауазымды адамын жəне олардың отбасы 
мүшелерін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес құқыққа қайшы 
əрекеттерден қорғау;

 38) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

 39) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес нысандарын жəне 
əдістерін жетілдіру;

 40) өз құзыретіндегі мəселелер бойынша жалпы республикалық, өңірлік 
жедел-іздестіру жəне профилактикалық іс-шараларды үйлестіру жəне өткізу, 
қолда бар күш пен құралды пайдалану бойынша оңтайлы шешімді əзірлеу, 
қаржы мониторингі аумақтық органдарына практикалық жəне əдістемелік көмек 
көрсету, жұмыстың оң тəжірибесін жинақтап қорыту жəне тарату;

 41) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеу, жедел-
іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметін жəне қаржы мониторингі органының 
анықтау практикасын талдау, республикадағы жедел жағдай болжамын жасау, 
қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін мəселелер бойынша 
жедел ден қою шараларын қабылдау;

 42) мемлекеттік кірістер органының жүргізуіне жататын қылмыстық іс 
жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша адамдарды жəне 
сот қаулысы бойынша мемлекеттің мүддесін білдіретін талап арыз бойынша 
олардың орналасқан жері туралы мəліметтер болмаған кезде жауап 
берушілерді іздеуді жүзеге асыру;

 43) шет мемлекеттердің тиісті органдарымен өзара іс-қимыл жасау 
жəне өз өкілетті шегінде халықаралық ұйымдардың қызметіне Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық 
құқық бұзушылықтарға қарсы күрес мəселесі бойынша қатысу;

 44) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау;

 45) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 
өкілеттіктерді жүзеге асыру.

 15. Комитеттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
 1) қаржы мониторингі субъектілерінен, сондай-ақ Қазақстан Республика-

сының мемлекеттік органдарынан ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен 
операциялар туралы қажетті ақпаратты, мəліметтер мен құжаттарды сұратуға;

 2) күдікті операция белгілері анықталған жағдайда үш жұмыс күніне дейінгі 
мерзімге ақшамен жəне (немесе) өзге де мүлікпен операцияларды тоқтату 
туралы шешім шығару;

 3) Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-
қимыл туралы нормативтік құқықтық актілердің жəне халықаралық шарттардың 
жобаларын əзірлеуге қатысуға;

 4) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы ынтымақтастық 
мəселелері бойынша шет мемлекеттердің құзыретті органдарымен Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпке сəйкес келісімдер 
жасауға;

 5) сұрату бойынша немесе дербес түрде шет мемлекеттің қылмыстық 
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы құзыретті органымен ақпарат, 
мəліметтер мен құжаттар алмасуға;

 6) мемлекеттік, қызметтік, коммерциялық, банктік жəне өзге де заңмен 
қорғалатын құпияны қорғау бойынша талаптарды сақтай отырып, қаржы мони-
торингі саласында сараптама жүргізу, оқыту бағдарламаларын, əдістеме лік 
материалдарды əзірлеу, бағдарламалық жəне ақпараттық қамтама сыз ету, 
ақпараттық жүйелерді құру үшін ғылыми-зерттеу жəне басқа да ұйымдарды, 
сондай-ақ жекелеген мамандарды жұмысқа тартуға, оның ішінде шарттық 
негізде тартуға;

 7) Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-
қимыл туралы заңнамасының бұзылғаны туралы хабарламаны тиісті мемле-
кеттік органдарға жіберуге;

 8) құқық қорғау органдарымен жəне арнаулы мемлекеттік органдармен 
бірлесіп, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
жəне терроризмді қаржыландыруға байланысты мəліметтер мен ақпарат 
алмасу жəне оларды беру бойынша өзара іс-қимыл тəртібін айқындауға;

 9) адамның жəне азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қозғайтын 
нормативтік құқықтық актілерді қоспағанда, Комитеттің құзыретіне кіретін 
мəселелер бойынша құқықтық актілерді бекіту;

 10) Еңбек кодексінде жəне мемлекеттік қызмет туралы заңнамада 
көзделген жағдайларда жəне тəртіппен қызметкерлер мен қызметшілерді 
көтермелеу, оларға тəртіптік жаза қолдану, қызметкерлер мен қызметшілерді 
материалдық жауапкершілікке тарту;

 11) Қазақстан Республикасында қылмыспен қарсы күресу бағдарламаларын 
əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;

 12) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
криминалистік зерттеулер жүргізу;

 13) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерге хаттама жасау жəне 
қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңдарында көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

 14) құқық бұзушылық жасаған адамдарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұстап алу жəне Қазақстан Республикасының қаржы 
мониторингі немесе өзге органдарының қызметтік үй-жайларына жеткізу;

 15) Комитеттің аумақтық органдарының жұмысын бақылау;
 16) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне 

Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қоюға 
тінту жасауға немесе алу;

 17) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес құжаттау, 
дыбыс-, бейнежазба, кино-, суретке түсіру, көшірме бедер, баспатаңба, жос-
парлар, схемалар жəне ақпаратты түсіріп алудың өзге де тəсілдерін жасау;

 18) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы техни-
калық жəне өзге де құралдарды қоса алғанда, сондай-ақ тауарлар сатып алу;

 19) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін де қолдану;
 20) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы 

заңнамасына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

атыс қару мен өзге де қаруды жəне арнайы құралдарды алып жүру, сақтау 
жəне қолдану;

 22) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына сəйкес 
өкілеттіктерді жүзеге асыру;

 23) іс жүргізуде бар материалдар мен қылмыстық істер бойынша 
құжаттарға, материалдарға, статистикалық ақпаратқа жəне өзге мəліметтерге 
қол жеткізу, сондай-ақ ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазымды 
адамдарынан, жеке тұлғалардан оларды беруді талап ету, олардың 
көшірмелерін түсіру, түсініктемелер алу;

 24) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіпте тиісті 
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

25) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыру бойынша келуден 
жалтарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

26) ұсталғандарды жəне қамауға алынған өзге де адамдарды айдау;
27) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сəйкес 

ұсыныс енгізу;
28) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқық-

тарды жүзеге асыру.
Міндеттері:
29) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 

жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау жөнінде шаралар 
қабылдауға;

30) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік 
немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер 
мен құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қамта-
масыз етуге;

31) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне азаматтың, 
заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің 
сақталуын қамтамасыз етуге;

32) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне 
мерзімде қаржы мониторингі органының жəне (немесе) қаржы мониторингі 
органы лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдарды 
қарау;

33) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көздел-
ген тəртіппен осы органның жүргізуіне жатқызылған қылмыстық құқық бұзушы-
лықтар туралы істер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

34) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу 
жəне анықтау жөнінде жұмыс жүргізу;

35) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде, сондай-
ақ «Жедел-iздестiру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген міндеттерді орындау;

 36) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес қарауға жатқызылған 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу 
жəне тергеп-тексеру бойынша шаралар қабылдау;

 37) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
заңнамасында белгіленген тəртіппен əкімшілік жауапкершілікке тарту;

(Соңы 19-бетте) 



1 ҚАЗАН 2019 ЖЫЛ 19RESMI

 38) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарының қызметіне, қаржы мониторингі органдарының лауазымды 
тұлғаларына жəне олардың отбасы мүшелеріне қатысты құқыққа қайшы 
əрекеттерден қорғауды қамтамасыз ету;

 39) жасалған немесе жасалуға əзірленіп жатқан қылмыстық құқық 
бұзушылықтар туралы өтініштер мен хабарларды қабылдау, тіркеу жəне 
қарау, олардың жолын кесу, ашу, сондай-ақ қылмыс жасаған адамдарды ұстау 
жəне қоғамға қауіпті салдарларға жол бермеу жөнінде дер кезінде шаралар 
қабылдау;

 40) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

 41) қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау 
жөніндегі заңнамалық актілерде көзделген шараларды қабылдау;

 42) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Комитеттің қызметін ұйымдастыру
 16. Комитетке басшылықты Комитетке жүктелген міндеттердің орында-

луына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын 
Комитет Төрағасы жүзеге асырады.

 17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Комитет Төрағасы 
қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Комитет Төраға сы-
ның қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасарлары 
болады.

 19. Комитет Төрағасының өкілеттігі:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:
 Комитеттің қызметкерлері мен қызметшілерін;
 аумақтық органдардың басшыларының орынбасарларын;
 аумақтық органдардың басқарма басшыларын лауазымға тағайындайды 

жəне лауазымнан босатады;
 2) Комитеттің құрылымдық бөлімшелері басшыларының, аумақтық 

органдардың басшыларының жəне олардың орынбасарларының міндетін 
жəне өкілеттігін анықтайды;

 3) Комитеттің штат саны лимитінің шегінде Комитеттің жəне аумақтық 
органдардың штат кестесін бекітеді;

 4) заңнамада белгіленген тəртіппен тəртіптік жаза қолданады;
 5) Комитеттің құрылымдық бөлімшелері жəне оның аумақтық органдары 

туралы ережені бекітеді;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Төраға орынбасарларына, Комитеттің қызметкерлері мен қызметшілеріне 
жəне Комитеттің аумақтық органдарының басшыларына жəне олардың 
орынбасарларына іссапар, еңбек демалысын беру, материалдық көмек 
көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілікті арттыру, үстемеақы жəне сыйақы 
төлеу туралы мəселелерді шешеді;

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
Төраға орынбасарларын, Комитеттің қызметкерлері мен қызметшілерін 
жəне Комитеттің аумақтық органдарының басшыларын марапаттау туралы 
мəселелерді шешеді;

 8) Комитеттің бұйрықтарына қол қояды, сонымен қатар Комитеттің қызметк-
ерлері мен қызметшілеріне жəне Комитеттің аумақтық органдарының басшы-
лары мен олардың орынбасарларына орындаулары міндетті нұсқаулар береді;

 9) Заңнамаға сəйкес барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де 
ұйымдарда Комитет атынан өкілдік етеді;

 10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дербес жауаптылықта 
болады;

 11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асырады.

 Комитет Төрағасы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес оны алмасты-
ратын тұлға жүзеге асырады.

 20. Комитет Төрағасы өз орынбасарларының өкілеттіктерін Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес айқындайды.

4-бөлім. Комитеттің мүлкі
 21. Заңнамада көзделген жағдайларда Комитеттің жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкі болады.
 Комитет мүлкі оған меншік иесі берген мүліктің, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өз қызметі нəтижесінде 
сатып алынған мүлік (ақша кірістерді қоса алғанда) жəне өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

 22. Комитетке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 23. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Комитеттің өзіне бекітілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-бөлім. Комитетті қайта ұйымдастыру жəне тарату
 24. Комитетті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған.

(Соңы. Басы 18-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 31 қаңтар           № 58         Нұр-Сұлтан қаласы

«Қазақстан Республикасы Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрлігінің

Көлік комитеті» мемлекеттік мекемесінің және 
оның aумақтық бөлімшелерінің ережелерін

бекіту туралы

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің кейбір мəселелері жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 936 қаулысына 
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

 1. Мыналар:
 1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Индустрия 

жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің Көлік комитеті» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің ережесі;

 2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің «Ақмола об-
лысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

 3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің «Маңғыстау об-
лысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

 4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің «Ақтөбе об-
лысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

 5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің «Нұр-Сұлтан 
қаласы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

 6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің «Атырау об-
лысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

 7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің «Шығыс Қазақстан 

облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

 8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің «Алматы 
қаласы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

 9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің «Жамбыл об-
лысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

 10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің «Батыс 
Қазақстан облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің ережесі;

 11) осы бұйрыққа 11-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің 
«Қарағанды облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің ережесі;

 12) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің 
«Қостанай облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің ережесі;

 13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің 
«Қызылорда облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің ережесі;

 14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің 
«Павлодар облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің ережесі;

 15) осы бұйрыққа 15-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің 
«Солтүстік Қазақстан облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

 16) осы бұйрыққа 16-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің 
«Алматы облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесі туралы ережесі;

 17) осы бұйрыққа 17-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің 
«Түркістан облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің ережесі;

 18) осы бұйрыққа 18-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің 
«Шымкент қаласы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің ережесі;

 19) осы бұйрыққа 19-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің «Ақтау 
жəне Баутино порттарының теңiз əкiмшілiгi» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі бекітілсін.

 Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрінің 31.05.2019 № 348 бұйрығымен. 

 2. Мыналардың:
 1) «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 

Көлік комитеті» мемлекеттік мекемесінің жəне оның aумақтық бөлімшелерінің 
ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрінің 2018 жылғы 31 қаңтардағы № 63 бұйрығының (2018 жылғы 
7 ақпанда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілердің 
электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған);

 2) «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Көлік комитеті» мемлекеттік мекемесінің жəне оның aумақтық бөлімшелерінің 
ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрінің 2018 жылғы 31 қаңтардағы № 63 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрінің 2018 жылғы 15 тамыздағы № 575 бұйрығының (2018 жылғы 
24 тамызда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілердің 
электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) күші жойыл-
ды деп танылсын.

 3. Қазақстан Республикасының Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің Көлік комитеті:

 1) осы бұйрық бекітілген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
мемлекеттік жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы Нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу 
үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

 2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Индустрия жəне 
инфрақұрылымдық даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыру-
ды қамтамасыз етсін.

 4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму вице-мини стріне 
жүктелсін.

 5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

 Қазақстан Республикасының
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрінің

міндетін атқарушы Р.СКЛЯР

 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрінің міндетін атқарушы 2019 жылғы 31 қаңтардағы

№ 58 бұйрығына қосымша

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігінің Көлік комитеті» республикалық мемлекеттік 

мекемесінің ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрлiгiнiң Көлiк комитетi» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан 
əрi – Комитет) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігінiң (бұдан əрi – Министрлік) өз құзыретi шегiнде реттеуші, іске 
асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыратын, сондай-ақ əуе 
жəне құбыржол көлiгiн қоспағанда, көлік саласында Министрліктің стратегиялық 
функцияларын орындауға қатысатын ведомствосы болып табылады.

 Комитеттiң осы ережеге 1-қосымшаға сəйкес аумақтық органдары мен 
ұйымдары бар.

 2. Комитет өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясы мен 
заңдарына, Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актілеріне, 
өзге де нормативтiк құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сəйкес жүзеге 
асырады.

 3. Комитет мемлекеттiк мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды 
тұлға болып табылады, мемлекеттiк тiлде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, қазынашылық органдарында шот-
тары болады.

 4. Комитет азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. Комитет өз құзыретiндегi мəселелер бойынша төрағаның бұйрықтарымен 

ресімделетін шешімдер қабылдайды.
 6. Комитеттiң құрылымын жəне штат санын Қазақстан Республикасы 

Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрінің (бұдан əрі - Министр) 
келісімі бойынша Министрліктің жауапты хатшысы бекiтедi.

 7. Комитеттiң толық атауы:
 мемлекеттік тілде – «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфра-

құрылымдық даму министрлiгiнiң Көлiк комитетi» республикалық мемлекеттiк 
мекемесi;

 орыс тілінде – республиканское государственное учреждение «Комитет 
транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Рес-
публики Казахстан».

 8. Комитеттiң орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-
Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1, «Транспорт 
Тауэр» ғимараты.

 Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрінің 31.05.2019 № 348 бұйрығымен.

 9. Осы Ереже Комитеттiң құрылтай құжаты болып табылады.

 10. Комитеттiң қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге 
асырылады.

 11. Комитет кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Комитеттiң функциялары болып 
табылатын мiндеттердi орындау мəніне шарттық қатынастарға түспейді.

 Егер Комитетке кiрiстер əкелетiн қызметтi жүзеге асыруға құқық берiлген 
болса, онда осындай қызметтен алынған кiрiстер республикалық бюджеттiң 
кiрiсiне жiберiледi.

2-тарау. Комитеттің негiзгi міндеттері, функциялары, құқықтары 
мен міндеттемелері

 12. Міндеті:
 əуе жəне құбыржол көлiгiн қоспағанда, көлiк саласындағы мемлекеттік 

саясатты қалыптастыруға қатысу жəне оны кейіннен іске асыру.
 Функциялары:
 1) өз құзыреті шегінде мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету;
 2) өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу, əзірлеуге 

қатысу, келісу жəне бекіту;
 3) ішкі су жолдарының кеме қатынай алатын жағдайда болуын қамтамасыз 

ету жəне шлюздерді күтіп ұстау;
 4) техникалық регламенттерді жəне стандарттарды əзірлеу мен келісу;
 5) электрондық (цифрлық) тахографтарға электрондық карточкаларды 

дайындау жəне беру жөніндегі қызметті жүзеге асырудың басталғаны туралы 
хабарлама берген жеке жəне заңды тұлғалардың тізілімін жүргізу;

 6) электрондық (цифрлық) тахографтар жөніндегі ұлттық дерекқорды 
жүргізу;

 7) Мемлекеттік жылжымалы құрам тізілімін жүргізу;
 8) рұқсаттық бақылауды жүзеге асыру;
 9) Қазақстан Республикасында тіркелген, тез бүлінетін жүктерді 

тасымалдауға арналған көлік құралдарына автомобиль көлігімен жүк тасы-
малдау тəртібінде белгіленген талаптарға сəйкестігі туралы куəлік беру;

 10) теміржолдар мен теміржол станцияларын дамытудың жобалау-
техникалық құжаттамасына жəне бас схемаларына сəйкес жер учаскелерiн 
беру нормативтерiн келiсу;

 11) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес тексеру 
парақтарын, тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттарын əзірлеу жəне ішінара 
тексеру тізімдерін қалыптастыру;

 12) Қазақстан Республикасының сауда мақсатында теңiзде жүзу 
саласындағы халықаралық шарттары негiзiнде кемелердi техникалық 
куəландыру мен сыныптауды жүзеге асыратын сыныптау қоғамын тану тура-
лы шешiм қабылдау;

 13) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары негiзiнде шетелдік 
сыныптау қоғамын тану туралы шешім қабылдау;

 14) порт құралдарын күзетуге бағалау жүргізу жəне порт құралдарын күзету 
жоспарын əзірлеу үшін уəкілетті ұйымды айқындау;

 15) порт құралдарын күзетуді бағалау туралы есеп пен порт құралдарын 
күзету жоспарын жəне оларға түзетулерді мақұлдау;

 16) кемелерді куəландыру бойынша өкілеттікті жəне шетелдік сыныптау 
қоғамдарының оларды ұсыну шарттарын айқындау жөнінде шетелдік сынып-
тау қоғамымен келісімдер жасасу.

 13. Міндеті:
 республика экономикасының жəне халықтың тасымалдарға, жұмыстардың 

орындалуына жəне қызмет көрсетулерге қажеттілігін қамтамасыз ету үшін 
жағдайлар жасау, сондай-ақ əуе жəне құбыржолды қоспағанда, тасымалдау-
ды жəне көлік инфрақұрылымын одан əрі дамыту.

 Функциялары:
 1) теңіз жолдарының навигациялық жағдайының құралдары қолданылатын 

аймақтағы құрылысты келісу;
 2) Қазақстан Республикасының шекаралық аймақ учаскелерін 

қоспағанда, кемелердің ішкі су жолдарымен жүзу жағдайларын навигациялық-
гидрографиялық қамтамасыз етуді жүзеге асыру;

 3) тиісті облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
жергілікті атқарушы органдарының келісімі бойынша жолаушылар мен багаж-
ды облысаралық қалааралық тұрақты автомобиль тасымалдау маршруттары 
мен қозғалыс кестелерін бекіту;

 4) жолаушылар мен багаждың тұрақты халықаралық автомобиль тасы-
малдарын ұйымдастыруды, көрсетілген тасымалдардың бағыттар бойынша 
қозғалу кестесін келісуді жүзеге асыру;

 5) жолаушылар мен багаждың тұрақты халықаралық жəне қалааралық, 
облысаралық автомобиль тасымалдары бағыттарының тізілімдерін жүргізуді 
жүзеге асыру;

 6) транзиттік əлеуетті пайдалану туралы ақпаратты жинақтауды, автокөлік 
құралдары қозғалысының қарқындылығын есепке алуды жүзеге асыру, 
жинақталған ақпаратты белгіленген нысандағы есеп беру құжаты түрінде 
беруді ұйымдастыру жəне жүзеге асыру;

 7) ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi іс-шараларды жоспар-
лау жəне өткiзу бойынша ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметiне 
басшылық етуді жүзеге асыру;

 8) ұлттық қауiпсiздiк саласындағы заңдар мен өзге де нормативтiк құқықтық 
актiлердiң сақталуын қамтамасыз етедi.

 14. Міндеті:
 заңды жəне жеке тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін, сондай-ақ 

мемлекеттің ұлттық мүдделерін қорғау, сондай-ақ бəсекелестікті дамыту үшін 
жағдай жасау, оның ішінде халықаралық тасымалдау саласында.

 Функциялары:
 1) шетел мемлекеттерінің құзыретті органдарымен рұқсат беру 

құжаттарының бланкілерімен тепе-тең алмасуды жүргізу;
 2) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 

сəйкес шетел мемлекетінің аумағы бойынша Қазақстан Республикасы 
тасымалдаушыларының жүріп өтуіне рұқсат беру;

 3) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша отандық жəне шетелдік 
ірі габаритті жəне (немесе) ауыр салмақты көлік құралдарының жүріп өтуіне 
арнайы рұқсаттар беру;

 4) өз құзыретi шегiнде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;
 5) мемлекеттік қызмет көрсету кезінде тұтынушылар құқықтарын қорғауды 

қамтамасыз ету;
 6) қоғамдық бірлестіктермен жəне автомобиль көлігі саласындағы 

қауымдастықтар (одақтар) нысанындағы заңды тұлғалар бірлестіктерімен 
мемлекеттің өзара іс-қимыл жасасуды қамтамасыз ету;

 7) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзу құқығын 
беру жəне кемені шет мемлекеттің туын көтеріп жүзуге уақытша ауыстыру 
туралы шешім қабылдау;

 8) шет мемлекеттің туын көтеріп жүзетін кемелердің каботажды жəне са-
уда мақсатында теңізде жүзумен байланысты өзге де қызметті жүзеге асыру-
ына рұқсаттар беру;

 9) жүктердi автомобильмен халықаралық тасымалдауға рұқсат беру тура-
лы куəлiк жəне автокөлік құралдарына рұқсат карточкаларын беру;

 10) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шет мемлекеттің тасымалдаушыларына Қазақстан Республикасының 
аумағы бойынша жүріп өтуге рұқсат беру;

 11) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша қауіпті жүкті тасымал-
дауға арнайы рұқсат беру.

 15. Міндеті:
 əуе жəне құбыржолды қоспағанда, көліктің барлық түрлерінде қауіпсіз 

пайдаланудың қамтамасыз етілуіне жəне қызметіне бақылау жүргізу.
 1) сервис орталықтарын (шеберханаларды) бақылауды жүзеге асыру;
 2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен автомобиль 

көліктерінде жəне автожолдарда қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселелері бо-
йынша іс-қимылды жүзеге асыру;

 3) магистральдық, станциялық жəне кірме жолдардағы қозғалыс қауіпсіздігі 
талаптарының сақталуын тексеруді жүзеге асыру;

 4) кеме қатынасы жəне теңізде жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз етуді 
бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 5) қозғалыс қауіпсіздігінің жəне қоршаған ортаны қорғаудың белгіленген 
талаптарына жай-күйі жауап бермейтін магистральдық теміржол объектілерін,

 теміржолдар мен жылжымалы құрамды пайдалануды тоқтата тұру жəне 
тоқтатуды жүзеге асыру;

 6) қозғалыс қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы туралы статистикалық 
ақпарат қалыптастыру;

 7) өз құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша сараптамаларға қатысу 
үшін тиісті мамандарды тарту;

(Жалғасы 20-бетте) 
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 8) порттың теңіз əкімшілігі арқылы жүзеге асырылатын теңізде жүзу 
қауіпсіздігін бақылауды жүзеге асыру;

 9) кеме қатынасы су жолдарының жəне навигациялық жабдық құралдары-
ның тиісті күтіп-ұсталуын бақылауды жүзеге асыру;

 10) порттық құрылыстардың қауіпсіз пайдаланылуын бақылауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру;

 11) теміржол көлігіндегі, оның ішінде магистральдық, станциялық жəне 
кірме теміржолдардағы қозғалыс қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуін бақылауды 
жүзеге асыру;

 12) мемлекеттік меншік болып табылатын теміржолдар бойынша теміржол 
қатынасын тоқтатуды жүзеге асыру;

 13) кірме жолды одан əрі пайдалануды тоқтату жəне кірме жолды пайда-
лануды қайта бастау туралы шешім қабылдау;

 14) ішкі су көлігі саласындағы бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
 15) Министрдің міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген Теміржол 

көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларында белгіленген тəртіппен тасымалдау 
жөнінде көрсетілетін қызметтерді пайдаланушылар мен вагондар (контей-
нерлер) операторларын қоспағанда, тасымалдау процесіне қатысушының 
қауіпсіздігін басқару жүйесінің аудитін жүргізу;

 16) Қазақстан Республикасының аумағында теміржол көлігіндегі ірі ава-
рияларды тергеп-тексеруге қатысу.

 16. Міндеті:
 əуе жəне құбыржолды қоспағанда, заңды жəне жеке тұлғалардың көлік 

саласындағы қызметіне, сондай-ақ заңнама талаптарын сақтауына бақылау 
жүргізу.

 Функциялары:
 1) жеке жəне заңды тұлғалардың су көлігінің жұмыс істеу, олардың 

бұзылуын анықтау жəне жолын кесу жөніндегі шараларды қабылдау тəртібін 
айқындайтын Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің та-
лаптарын сақтауын мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 2) өз құзыретi шегiнде мемлекеттiк құпияларды қорғау, азаматтық қорғаныс, 
жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру саласындағы Қазақстан Республика-
сының заңдары мен өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнiң сақталуын 
қамтамасыз ету;

 3) техникалық қарап - тексеру операторларының тізілімін жүргізу;
 4) кемелерді, оның ішінде шағын көлемді кемелерді, оларға құқықтарды 

мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, тиісті кеме құжаттарын беру, Мемлекеттік 
кеме тізілімін, кеме кітабын жəне жалға алынған шетелдік кемелердің тізілімін 
жүргізу;

 5) жылжымалы теміржол құрамының мемлекеттік тіркелуін бақылауды 
жүзеге асыру;

 6) Қазақстан Республикасының автомобиль көлігі туралы заңнамасының 
сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 7) Қазақстан Республикасы аумағындағы көліктік бақылау бекеттерінде 
қалалар немесе өзге де елді мекендер бойынша жалпы ортақ пайдаланы-
латын автомобиль жолдарында көлік құралдарының жүріп өтуін бақылауды 
жүзеге асыру;

 8) ішкі су жолдарында кеме қатынасын жүзеге асыратын кеме иелерінің, 
кеме экипажы мүшелерінің, жеке жəне заңды тұлғалардың Қазақстан Рес-
публикасының ішкі су көлігі туралы заңнамасына сəйкес кемелерді пайдалану 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету талаптарын орындауын бақылауды жəне қада-
ғалауды жүзеге асыру;

 9) өз құзыреті шегінде тексерулер нəтижелері бойынша актілер жасау 
жəне су көлігінің қызмет ету тəртібін айқындайтын Қазақстан Республикасының 
заңнамасын, стандарттары мен нормаларының анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы ұйғарымдар енгізу;

 10) шетелдік тасымалдаушылардың Қазақстан Республикасының аумағы 
бо йынша каботаждық тасымалдауды жүзеге асыруын анықтау жəне жолын 
кесу;

 11) жеке жəне заңды тұлғалардың ішкі су жолдарымен жүзу тəртібін 
сақтауын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 12) алкогольден, есірткіден жəне уытқұмарлықтан мас күйдегі шағын 
көлемді кемелердің кеме жүргізушілерін басқарудан шеттету жəне оларды 
медициналық тексеруге жіберу;

 13) Қазақстан Республикасының əкiмшiлiк құқық бұзушылықтар тура-
лы кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамалар толтыру, əкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтар туралы iстерді қарау жəне əкімшілік жаза қолдану

 14) кеме экипажын жасақтауға қойылатын талаптардың сақталуын 
бақылауды жүзеге асыру;

 15) кемеде кеме құжаттарының бар болуын тексеруді жүзеге асыру;
 16) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен 

жəне жағдайларда теңіз кемелерін жəне шағын көлемді кемелерді əкімшілік 
ұстауды, теңіз кемелерінде жəне шағын көлемді кемелерде жете тексеру 
жүргізуді жүзеге асыру;

 17) автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағы арқылы 
жүруін, оның ішінде отандық жəне шетелдік тасымалдаушылардың Қазақстан 
Республикасының аумағында белгіленген автокөлік құралдарының рұқсат етіл-
ген көлемдік жəне салмақтық өлшемдерін сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

 18) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық автомобиль та-
сымалдарын ұйымдастыру кезінде рұқсат беру жүйесі талаптарының орын-
далуын бақылауды жүзеге асыру;

 19) тасымалдаушылардың жолаушылар мен жүктерді, оның ішінде қауіпті 
жүктерді тасымалдау тəртібін сақтауына бақылауды жүзеге асыру;

 20) өз құзыреті шегінде тексерулер нəтижелері бойынша актілер жасау 
жəне көліктің жұмыс істеу тəртібін айқындайтын Қазақстан Республикасы 
заңдары жəне өзге де нормативтік құқықтық актілер, стандарттар жəне норма-
лар талаптарының анықталған бұзушылығын, жою туралы ұйғарымдар енгізу;

 21) əкімшілік құқық бұзушылық жасалған жерді не заңды тұлғаға тиесілі 
аумақты, үй-жайларды, көлік құралдарын, тауарларды, өзге мүлік пен зат-
тарды тексеріп қарауды жүргізу кезінде табылған, əкімшілік құқық бұзушылық 
жасаудың құралы немесе тікелей объектісі болған, заңды тұлғаға тиесілі 
құжаттарды, тауарларды, өзге де мүліктер мен заттарды алып қою;

 22) авариялық жағдайларды жəне көлік оқиғаларын, Су көлігін пайдалану 
қағидаларын бұзушылықтың алдын алу жөніндегі шаралар туралы мемлекеттік 
органдарға ұсыныстар енгізу;

 23) техникалық қарап-тексеру операторларының механикалық көлік 
құралдары мен олардың тіркемелерін міндетті техникалық қарап-тексеруден 
өткізуді жүргізу тəртібін сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

 24) көліктің жұмыс істеу тəртібін айқындайтын Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін, халықаралық шарттарын жеке жəне заңды 
тұлғалардың сақтауын бақылауды жүзеге асыру жəне олардың бұзушы-
лықтарын анықтау жəне жолын кесу;

 25) кеме қатынасы қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ұйымдастыруды, ішкі 
су көлігінің жұмыс істеу тəртібін айқындайтын Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерін жəне өзге де нормативтік құқықтық актілерін жеке жəне 
заңды тұлғалардың сақтауын бақылауды жүзеге асыру;

 26) жолаушылар поездарының Қазақстан Республикасы аумағымен 
жүру жолында жолаушыларды, багажды жəне жүк-багажды тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылау жүргізу;

 27) теміржол көлiгiнде тасымалдау жəне басқа да қызметті жүзеге асы-
ратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін, оның ішінде бақылау-өлшеу 
техникалық құралдары мен аспаптарын қолдана отырып, олардың:

 темiржол желiсiнiң станциялық жəне магистральдық жолдар мен 
темiржолдағы кiрме жолдарды күтiп-ұстауды, жылжымалы құрамды күтiп-
ұстауды, пайдалануды жəне жөндеудi;

 Жолаушыларды багажды, жүктерді, жүк-багажды тасымалдау, жəне по-
шта жөнелтілімдері қағидаларын;

 темiржол көлiгiнде жүру қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған 
техникалық құралдарды, сондай-ақ жасанды құрылыстарды жəне теміржол 
өткелдерін күтіп-ұстауды, пайдалануды жəне жөндеудi сақтау бөлiгiнде 
тексеруді жүзеге асыру;

 28) жеке жəне заңды тұлғалардың қалалық рельсті көліктің жұмыс істеу 
тəртібін айқындайтын Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
талаптарын сақтауын бақылауды, оларды бұзушылықтарды анықтауды жəне 
олардың жолын кесу жөнінде шаралар қолдануды жүзеге асыру;

 29) қозғалыс қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғаудың талаптарына 
жай-күйі жауап бермейтін қалалық рельсті көлік объектілерін пайдалануды 
тоқтата тұруды жүзеге асыру.

 17. Комитет Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан 

Респуб ликасы Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрық-
тарында көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

 18. Комитеттің құқықтары мен міндеттері:
 Комитет:
 1) өз құзыреті шегінде бұйрықтарды шығарады;
 2) Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінен жəне Комитеттің аумақтық 

органдарынан, мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды 
адамдарынан, жеке жəне заңды тұлғалардан қажеттi ақпаратты жəне матери-
алдарды (есептерді, материалдарды) сұратады жəне алады;

 3) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар 
енгізеді;

 4) Комитет құзыретіне кіретін мəселелер сұрақтар бойынша кеңестер, 
семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, конкурстар жəне өзге де 
іс- шараларды жүргізеді;

 5) жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консультативтік-кеңестік 
органдарды (жұмыс топтарын, комиссияларды, кеңестерді) құру бойынша 
ұсыныстар енгізеді;

 6) өз құзыретіне қатысты мəселелер бойынша сараптамаларға қатысу 
үшін тиісті мамандарды тартады;

 7) Комитеттің аумақтық органдарының көлікте өз қызметін жүзеге асыра-
тын жеке жəне заңды тұлғаларға тексеру жүргізуіне қатысады;

 8) мемлекеттік органдарға көлік оқиғаларының, көлікті пайдалану мен 
күтіп ұстау тəртібін бұзушылықтардың алдын алу бойынша ұсыныстар енгізеді;

 9) көліктік бақылау бекеттерінде көлік құралдарына көліктік бақылауды 
жүзеге асыруға қатысады;

 10) шарттық міндеттемелердің орындалуын тексереді жəне көрсетілген 
қызметтер туралы актілерді қабылдайды;

 11) көліктік бақылау бекеттерінде жұмыс істеген кезінде арнайы техникалық 
байланыс құралдарын, арнайы көлікті пайдаланады, сондай-ақ таяқша мен 
ысқырғышты жəне шлагбаумды пайдаланады;

 12) Комитеттің аумақтық органдарынан Министрліктің жəне Комитеттің 
бұйрықтары уақтылы жəне нақты орындауын талап етеді;

 13) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге де құқықтарды жүзеге асырады.

 Комитеттің міндеттеріне:
 1) Комитетке жүктелген міндеттер мен функциялардың іске асырылуын 

қамтамасыз ету;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
 3) Комитеттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірулерді дай-

ындау;
 4) Министрліктің құрылымдық бөлімшелері мен мемлекеттік органдар 

бұл туралы ресми сұрау салған жағдайда, өз құзыреті шегінде жəне заңнама 
шеңберінде қажетті материалдар мен анықтамаларды ұсыну;

 5) Комитеттің теңгерімінде тұрған мемлекеттік меншіктің сақталуын 
қамтамасыз ету;

 6) бухгалтерлік есепті жүргізу;
 7) бухгалтерлік жəне қаржылық есептілікті жасау жəне Министрлікке беру;
 8) Комитетке бөлінген бюджет қаражатының толық, уақтылы жəне тиімді 

пайдаланылуын қамтамасыз ету;
 9) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының заңнама-

сына сəйкес мемлекеттік сатып алу рəсімдерін жүргізу кіреді.

3-тарау. Комитеттiң қызметiн ұйымдастыру
 19. Комитет жəне оның аумақтық органдары көлiктiк бақылау органдарының 

бiрыңғай жүйесiн құрайды.
 20. Комитетті Қазақстан Республикасының Индустрия жəне инфрақұры-

лымдық даму министрі лауазымға тағайындайтын жəне қызметтен босататын 
төраға басқарады.

 21. Төрағаның Министрліктің жауапты хатшысымен лауазымға тағайын-
дайтын жəне қызметтен босататын орынбасарлары болады.

 22. Комитеттің қызметкерлері қызметтік бір үлгідегі киімді киюі, нөмірлі төс 
белгілерінің жəне қызметтік куəліктерінің мүмкін болуы.

 23. Комитет төрағасы Министрліктің басшылығына Комитеттің құрылымы 
жəне штаттық кестесі бойынша ұсыныстар береді.

 24. Комитет төрағасы Комитеттің қызметіне жалпы басшылықты жəне 
Комитетке жүктелген мiндеттердiң орындалуы мен өз функцияларының жүзеге 
асырылуы үшiн дербес жауаптылықта болады.

 25. Төраға осы мақсаттарда:
 1) өз орынбасарларының, Комитеттің аумақтық органдары қызметкерлері 

мен басшыларының мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн белгiлейдi;
 2) Комитеттің қызметкерлерін лауазымға тағайындайды жəне лауазым-

нан босатады;
 3) Комитеттің қызметкерлерiн іссапарға жіберу, демалыстар беру, 

мате риалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін арттыру, 
көтермелеу, үстемақы төлеу жəне сыйлықақы беру, сондай-ақ тəртiптiк жауап-
тылық мəселелерін шешеді;

 4) Комитеттің мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдарда мүддесін 
білдіреді;

 5) Комитеттің құрылымдық бөлімшелері туралы ережесін бекітеді;
 6) Комитет жауапты болып табылатын республикалық бюджеттік 

бағдарламалардың іске асырылуына дербес жауапты болады;
 7) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрлігінің жауапты хатшысына өз орынбасарларын, Комитеттің аумақтық 
органдарының басшыларын лауазымға тағайындауды жəне лауазымнан бо-
сатуды, көтермелеуді, материалдық көмек көрсетуді жəне жазаға қолдануды 
ұсынады;

 8) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министр лігінің жауапты хатшысына Комитеттің жəне оның аумақтық орган-
дарының құрылымы мен штат саны жөнінде ұсыныстар береді;

 9) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шараларды 
қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылданған шаралар үшін 
дербес жауаптылықта болады;

 10) өзiнiң құзыретiне жататын басқа да мəселелер бойынша шешiмдер 
қабылдайды.

 Комитет төрағасы болмаған кезеңде оның өкілеттіліктерін атқаруды 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.

4-тарау. Комитеттің мүлкi
 26. Комитеттiң жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болады.
 Комитеттiң мүлкі оған мемлекет берген мүлiк, сондай-ақ құны Комитеттiң 

теңгерiмiнде көрсетiлетiн өзге де мүлiктер есебінен қалыптастырылады.
 27. Комитетке бекітілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
 28. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, 

Комитеттің өзiне бекiтiлген мүлiктi дербес иелiктен шығара алмайды немесе 
оған өзге де тəсiлмен билiк ете алмайды.

5-тарау. Комитетті қайта ұйымдастыру жəне тарату
 29. Комитетті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

азаматтық заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінiң Көлiк комитетi» мемлекеттік мекемесінің ережесіне 

1-қосымша

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігінің Көлiк комитетi» республикалық мемлекеттік 

мекемесінің қарамағындағы аумақтық органдардың тізбесі
 
Ескерту. 1-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Индустрия жəне инфра-

құрылымдық даму министрінің 31.05.2019 № 348 бұйрығымен.
 1) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрлігі Көлік комитеті «Ақмола облысы бойынша көліктік бақылау инспек-
циясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

 2) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Көлік комитеті «Маңғыстау облысы бойынша көліктік бақылау ин-
спекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

 3) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Көлік комитеті «Ақтөбе облысы бойынша көліктік бақылау инспек-
циясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

 4) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Көлік комитеті «Нұр-Сұлтан қаласы бойынша көліктік бақылау ин-
спекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

 5) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Көлік комитеті «Атырау облысы бойынша көліктік бақылау инспек-
циясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

 6) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Көлік комитеті «Шығыс Қазақстан облысы бойынша көліктік бақылау 
инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

 7) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Көлік комитеті «Алматы қаласы бойынша көліктік бақылау инспек-
циясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

 8) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Көлік комитеті «Жамбыл облысы бойынша көліктік бақылау ин-
спекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

 9) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Көлік комитеті «Батыс Қазақстан облысы бойынша көліктік бақылау 
инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

 10) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Көлік комитеті «Қарағанды облысы бойынша көліктік бақылау ин-
спекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

 11) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Көлік комитеті «Қостанай облысы бойынша көліктік бақылау ин-
спекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

 12) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Көлік комитеті «Қызылорда облысы бойынша көліктік бақылау 
инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

 13) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Көлік комитеті «Павлодар облысы бойынша көліктік бақылау ин-
спекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

 14) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Көлік комитеті «Солтүстік Қазақстан облысы бойынша көліктік 
бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

 15) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Көлік комитеті «Алматы облысы бойынша көліктік бақылау инспек-
циясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

 16) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Көлік комитеті «Түркістан облысы бойынша көліктік бақылау ин-
спекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

 17) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Көлік комитеті «Шымкент қаласы бойынша көліктік бақылау ин-
спекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

 18) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Көлік комитетінің «Ақтау жəне Баутино порттарының теңiз 
əкiмшілiгi» республикалық мемлекеттік мекемесі.

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің Көлiк комитетi» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
қарамағындағы ұйымдардың тізбесi

 1) Қазақстан Республикасының Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігі Көлік комитетінің «Қазақстан су жолдары» республикалық 
мемлекеттік қазыналық кəсіпорны;

 2) Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Көлік комитетінің «Қазақстанның кеме қатынасының тіркелімі» 
республикалық мемлекеттік қазыналық кəсіпорны.

 
Қазақстан Республикасы Индустрия жəне

инфрақұрылымдық даму министрінің міндетін атқарушы
2019 жылғы 31 қаңтардағы № 58 бұйрығына 2-қосымша

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің «Ақмола 
облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық 

мемлекеттік мекемесінің ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрлігі Көлік комитетінің Ақмола облысы бойынша көліктік бақылау инспек-
циясы» мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - Инспекция) Қазақстан Республикасы 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің (бұдан 
əрі - Комитет) аумақтық органы болып табылады жəне əуе жəне құбыржол 
көлігін қоспағанда, көлік саласындағы бақылау-қадағалау функцияларын 
жүзеге асырады.

 2. Инспекция Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жəне 
Комитеттің бұйрықтарына, өзге де нормативтiк құқықтық актілерге, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес қызметін жүзеге асырады.

 3. Инспекция мемлекеттік мекеменiң ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлғасы болып табылады, оқшауланған мүлкi, өз атауы мемлекеттiк 
тiлде жазылған мөрі, белгіленген үлгiдегi бланкiлерi, Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетiнiң органдарында шоттары болады.

 4. Инспекция азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 Инспекцияның, егер оған заңнамаға сəйкес уəкілеттiк берiлген болса, 

Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болады.
 5. Инспекцияның құрылымын жəне штат санын Министрдің келісімі бой-

ынша Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің жауапты хатшысы бекiтедi.

 6. Инспекцияның толық атауы:
 мемлекеттік тілде – «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфра-

құрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің Ақмола облысы бойынша 
көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттiк мекемесi;

 орыс тілінде - республиканское государственное учреждение «Инспекция 
транспортного контроля по Акмолинской области» Комитета транспор-
та Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан».

 7. Инспекцияның орналасқан жері:
 Қазақстан Республикасы, 020000, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, 

Абай көшесі, 87.
 8. Инспекцияның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Үкіметі атынан 

мемлекет болып табылады.
 9. Осы Ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.
 10. Инспекцияның қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 11. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары 

болып табылатын мiндеттердi орындау мəніне шарттық қатынастарға түспейді.
 Егер Инспекцияға кiрiстер əкелетін қызметті жүзеге асыруға заңнамалық 

актілермен құқық берілген болса, онда осындай қызметтен түскен кiрiстер 
республикалық бюджеттің кiрiсiне жiберiледi.

2-тарау. Негiзгi міндеттері, функциялары, құқықтары жəне 
міндеттемелері

 12. Инспекцияның міндеттері:
 1) əуе жəне құбыржол көлiгiн қоспағанда, көлiк саласындағы мемлекеттік 

саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу;
 2) өз құзыреті шегінде көліктің жəне оның өмірлік циклі процестерінің 

адамның өмірі мен денсаулығына жəне қоршаған ортаға қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету;

 3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамта-
масыз ету.

 13. Инспекция Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мынадай 
функцияларды жүзеге асырады:

 1) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды қорғау, азаматтық қор ғаныс, 
жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру саласындағы Қазақстан Респуб-
ликасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актiлерiнiң сақталуын 
қамтамасыз ету;

 2) транзиттік əлеуетті пайдалану туралы ақпаратты жинау, автокөлік 
құралдарының қозғалыс қарқындылығын есепке алу, белгіленген нысандағы 
есеп беру құжаттары түрінде жинақталған ақпаратты беруді ұйымдастыру 
мен жүзеге асыру;

 3) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шетел мемлекетінің аумағы бойынша Қазақстан Республикасы 
тасымалдаушыларының жүріп өтуіне рұқсат беру;

 4) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша отандық жəне шетелдік 

(Жалғасы. Басы 19-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 19-20-беттерде) 

(Жалғасы 22-бетте) 

ірі габаритті жəне (немесе) ауыр салмақты көлік құралдарының жүріп өтуіне 
арнайы рұқсаттар беру;

 5) жүктерді автомобильмен халықаралық тасымалдауға рұқсат беру тура-
лы куəлік жəне автокөлік құралдарына рұқсат карточкаларын беру;

 6) көлік құралын халықаралық қатынаста қауіпті жүктерді тасымалдауға 
жіберу туралы куəлік беру;

 7) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шет мемлекеттің тасымалдаушыларына Қазақстан Республикасының 
аумағы бойынша жүріп өтуге рұқсат беру;

 8) Қазақстан Республикасының автомобиль көлігі туралы заңнамасының 
сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 9) Қазақстан Республикасы аумағы бойынша қалалардың шекараларындағы 
немесе өзге де елді мекендердегі жалпы пайдаланудағы автокөлік жолда-
рындағы көлік бақылау орындарында автокөлік құралдарының жүрістеріне 
бақылау жүргізу;

 10) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша шетелдік тасымалдау-
шылардың каботаждық тасымалдауын анықтау жəне жолын кесуді жүзеге 
асыру;

 11) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық автомобиль та-
сымалдарын ұйымдастыру кезінде рұқсат беру жүйесі талаптарының орын-
далуына бақылауды жүзеге асыру;

 12) автокөлік құралдарының жүруін, оның ішінде отандық жəне шетелдік 
тасымалдаушылардың Қазақстан Республикасының аумағында белгіленген 
автокөлік құралдарының рұқсат етілген габариттік жəне салмақтық 
өлшемдердің сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 13) тахографтарға қызмет көрсету жəне орнату бойынша қызметті жүзеге 
асыратын сервистік орталықтарға бақылауды жүзеге асыру;

 14) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен автожол-
дарда жəне автокөліктерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселесі бойынша 
іс-қимылдарды жүзеге асыру;

 15) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша қауіпті жүкті тасымал-
дауға арнайы рұқсат беру;

 16) жолаушылар мен жүктердi, оның iшiнде қауiптi жүктердi тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 17) теміржол көлігіндегі, оның ішінде магистральдық, станциялық жəне 
кірме теміржолдардағы қозғалыс қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуін бақылауды 
жəне тексеруді жүзеге асыру;

 18) теміржол көлiгiнде тасымалдау жəне басқа да қызметті жүзеге асы-
ратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін, оның ішінде бақылау-өлшеу 
техникалық құралдары мен аспаптарын қолдана отырып тексеруді жүзеге 
асыру, соның ішінде олармен сақтау:

 темiржол желiсiнiң станциялық жəне магистральдық жолдар мен 
темiржолдағы кiрме жолдарды күтiп-ұстауды, жылжымалы құрамды күтiп-
ұстауды, пайдалануды жəне жөндеудi;

 Жолаушыларды тасымалдау, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне по-
штамен жөнелту қағидаларын;

 темiржол көлiгiнде жүру қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған 
техникалық құралдарды, сондай-ақ жасанды құрылыстарды жəне теміржол 
өтпелерін күтіп-ұстауды, пайдалануды жəне жөндеудi сақтау бөлiгiнде 
тексеруді жүзеге асыру;

 19) жылжымалы құрам мен жылжымалы құрамның кепілін мемлекеттік 
тiркеуді жүзеге асыру;

 20) жылжымалы теміржол құрамының мемлекеттік тіркелуін бақылауды 
жүзеге асыру;

 21) Министрдің міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген Теміржол 
көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларында белгіленген тəртіппен тасымалдау 
жөнінде көрсетілетін қызметтерді пайдаланушылар мен вагондар (контей-
нерлер) операторларын қоспағанда, тасымалдау процесіне қатысушының 
қауіпсіздігін басқару жүйесінің аудитін жүргізу;

 22) Қазақстан Республикасының аумағында теміржол көлігіндегі апаттар-
ды, аварияларды тергеуге қатысу;

 23) жолаушылар поездарының Қазақстан Республикасы аумағымен 
жүру жолында жолаушыларды, багажды жəне жүк-багажды тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылау жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне жəне Қазақстан 
Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес 
лицензиялануға жататын қызметтiң немесе іс-қимылдың жекелеген түрлерiн 
лицензиялауды жүзеге асыру;

 25) қозғалыс қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы туралы статистикалық 
ақпарат қалыптастыру;

 26) Қазақстан Республикасының əкiмшiлiк құқық бұзушылықтар тура-
лы кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамалар толтыру, əкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтар туралы iстерді қарау жəне əкімшілік жаза қолдану;

 27) өз құзыретi шегiнде тексеру нəтижелерi бойынша актiлер жасау 
жəне көлiктiң жұмыс iстеу тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасы 
заңдарының жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн, стандарттар 
мен нормалардың талаптарын анықталған бұзушылықтарды жою туралы 
нұсқамалар енгiзу;

 28) қозғалыс қауiпсiздiгiнiң жəне қоршаған ортаны қорғаудың белгiленген 
талаптарына жай-күйi жауап бермейтiн магистральдық темiржол желісі 
объектiлерiн, темiржолдар мен жылжымалы құрамды пайдалануды тоқтата 
тұруды жəне тоқтатуды жүзеге асыру;

 29) қозғалыс қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғаудың талаптарына 
жай-күйі жауап бермейтін қалалық рельсті көлік объектілерін пайдалануды 
тоқтата тұруды жүзеге асыру;

 30) əкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде не заңды тұлғаға тиесiлi 
аумақты, үй-жайларды, көлiк құралдарын, тауарларды, өзге мүлiк пен зат-
тарды тексерiп қарауды жүргiзу кезiнде табылған, əкiмшiлiк құқық бұзушылық 
жасаудың құралы немесе тiкелей объектiсi болған, заңды тұлғаға тиесiлi 
құжаттарды, тауарларды, өзге де мүлiктер мен заттарды алып қою;

 31) жеке жəне заңды тұлғалардың көлiктің жұмыс iстеуі тəртiбiн 
айқындайтын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, 
халықаралық шарттарының талаптарын сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жəне қадағалауды жүзеге асыру, олардың бұзылуын анықтау жəне жолын 
кесу жөнiнде шаралар қабылдау;

 32) өз құзыретi шегiнде тексерулер нəтижелерi бойынша актiлер жасау жəне 
су көлiгiнiң жұмыс істеуі тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасының 
заңнамасын, стандарттары мен нормаларының анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы нұсқамалар енгiзу;

 33) кемелерді, оның ішінде шағын көлемді кемелерді, оларға құқықтарды 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, тиісті кеме құжаттарын беру, Мемлекеттік 
кеме тізілімін, кеме кітабын жəне жалға алынған шетелдік кемелердің тізілімін 
жүргізу;

 34) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеме тізілімінде мемлекеттік 
тіркеуге жататын тиіс кемелердің командалық құрамының адамдарына диплом 
беру жəне оларды аттестаттау;

 35) кемелерді (оның iшiнде шағын көлемдi), салдарды жəне ішкі су жол-
дарында орналасқан өзге де жүзу объектілері мен құрылыстарын, олардың 
пайдаланылуын қауіпсіз қамтамасыз ету талаптарына сай болуын қарап-
тексеруді жүргізу;

 36) алкогольдік, есiрткiлік жəне уытты мас күйінде болған шағын көлемдi 
кемелердiң кеме жүргiзушiлерiн басқарудан шеттету жəне оларды меди-
циналық куəландыруға жiберу;

 37) жеке жəне заңды тұлғалардың ішкi су жолдарымен жүзу қағидаларын 
сақтауын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 38) кеменi пайдалану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету талаптарына сəйкес 
келмейтiн кемелердi (оның iшiнде шағын көлемдi), салдар мен өзге де жүзу 
объектiлерiн ұстау;

 39) кемені пайдалану қауiпсiздiгiне, адамдардың өмiрi мен денсаулығына, 
жүктердiң сақталуына қатер төнген кезде кемелердiң (оның iшiнде шағын 
көлемдi), салдардың жəне өзге де жүзу объектілерінің қозғалысын тоқтата 
тұру жəне тыйым салу;

 40) Министрдің бұйрығымен бекітілген Ішкі су жолдарында кемелермен, 
оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік оқиғаларын тергеп-
тексеруді, оларды сыныптауды жəне есепке алуды жүргізу қағидаларына 
сəйкес кемелермен, оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік 
оқиғаларын тергеп-тексеру, сыныптау жəне есепке алу;

 41) ішкі су көлігі саласындағы бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
 42) техникалық қарап-тексеру операторларының тiзiлiмiн жүргiзу;

 43) техникалық қарап-тексеру операторларының механикалық көлiк 
құралдары мен олардың тiркемелерiн мiндеттi техникалық қарап-тексеруден 
өткізуді ұйымдастыру жəне жүргізу тəртiбiн сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жүзеге асыру;

 44) Мемлекеттік жылжымалы құрам тізілімін жүргізу;
 45) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 

Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында 
көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

 14. Инспекцияның құқықтары мен міндеттемелері:
 Инспекция:
 1) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғала-

рынан қажетті ақпаратты жəне материалдарды сұратады жəне алады;
 2) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көліктегі тасымалдау жəне басқа 

да қызметті жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін тексереді;
 3) өз құзыреті шегінде əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы мəселелерді 

қарайды;
 4) хаттамалар толтырады, əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер 

бойынша Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
заңнамасына сəйкес іс жүргізуді жүзеге асырады;

 5) жеке тұлғаны əкiмшілiк ұстауды, көлік құралын ұстауды, тұлғаның жеке 
басын жəне жеке тұлғамен бірге болатын заттарын қарап-тексеруді жүргізеді, 
көлік құралдарын қарап-тексеруді жүзеге асырады;

 6) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлiктiк оқиғалардың, көлiктi пай-
далану ережесін бұзудың алдын алу жөніндегі шаралар туралы мемлекеттік 
органдарға ұсыныстар енгізеді;

 7) көлiктiк бақылау посттарында, жалпы пайдаланымдағы автомобиль жол-
дарында, қалалар жəне өзге де елді мекендер шегінде автокөлік құралдарын 
тоқтатады;

 8) өз құзыреті шегінде, тексерулердің нəтижелері бойынша актілер 
шығарады жəне Қазақстан Республикасы заңдарының, əуе жəне құбыржол 
көлігінен басқа көліктің жұмыс істеу тəртібін айқындайтын өзге де нормативтік 
құқықтық актілері, стандарттары жəне нормалары талаптарының анықталған 
жəне бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар енгізеді;

 9) арнайы байланыс құралдарын пайдаланады, арнайы су көлігі жəне ар-
найы автокөлік, сондай-ақ өзінің функцияларын жүзеге асыру кезінде таяқша 
жəне ысқырық пайдаланады;

 10) уəкілетті органның құзыретіне қатысты мəселелер бойынша сарап-
тамаларға қатысу үшін тиісті мамандарды тартады;

 11) қолданыстағы заңнамамен көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асы-
рады.

 Инспекцияның міндеттемелеріне:
 1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функциялардың іске асуын 

қамтамасыз ету;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
 3) Инспекция құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер беру;
 4) Инспекция теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз 

ету;
 5) бухгалтерлік есепті жүргізу, бухгалтерлік жəне қаржылық есепті Коми-

тетке тапсыру;
 6) Инспекцияға бөлінген бюджет қаражатының толық, уақтылы жəне тиімді 

пайдаланылуын қамтамасыз ету;
 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік сатып 

алулар рəсімдерін жүргізу кіреді.

3-тарау. Инспекцияның қызметін ұйымдастыру
15. Инспекция көлiктiк бақылау органдарының бiрыңғай жүйесiне кіреді.
16. Инспекцияны Қазақстан Республикасының Индустрия жəне инфра-

құрылымдық даму министрінің келісімі бойынша жəне Көліктік бақылау комитеті 
төрағасының ұсынуымен Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфра-
құрылымдық даму министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын 
жəне лауазымынан босататын басшы басқарады.

 17. Инспекция басшысының Комитет төрағасының ұсынуымен Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жа-
уапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымынан босататын 
орынбасары болады.

 18. Инспекция қызметкерлері қызметтік киім киюі мүмкін, нөмірлі төс 
белгілері жəне қызметтік куəліктері болады.

 19. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады жəне 
оған басшылық етеді жəне Инспекцияға жүктелген мiндеттердiң орындалуы 
мен өз функцияларын жүзеге асыруына жеке жауаптылықта болады.

 20. Инспекция басшысы осы мақсаттарда:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамаларында жəне осы Ережеде айқын-

далғаен құзыреті шегінде Инспекция қызметінің мəселелерін дербес шешеді;
 2) Инспекция басшысының орынбасарынан басқа, Инспекция қызмет-

керлерін тағайындайды жəне қызметтен босатады, оларға көтермелеу, 
материалдық көмек көрсету шараларын жəне тəртiптiк жазалар қолданады;

 3) Инспекция бөлімдері басшыларын тағайындауды Комитетпен келіседі;
 4) бұйрықтарға қол қояды жəне функционалдық бағынысты қызметкерлері 

орындауға міндетті нұсқаулар береді, олардың арасындағы міндеттерді бөледі;
 5) Комитет басшылығының нұсқаулары мен тапсырмаларын орындайды.
 6) Инспекцияны мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда ұсынады;
 7) отандық жəне шетелдік тауар өндірушілермен тауарлар мен қызметтерді 

жеткізуге шарт жасасады, банктерде шот ашады, сенімхаттар береді;
 8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шаралар қабыл-

дайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шаралар 
қабылдағаны үшін дербес жауапкершілікте болады;

 9) өзiнiң құзыретiне жатқызылған өзге де мəселелер бойынша шешiмдер 
қабылдайды.

4-тарау. Инспекцияның мүлкi
 21. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болады.
 Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүлік есебінен құралады, 

сондай-ақ құны Инспекцияның теңгерiмiнде көрсетiлетiн өзге де мүліктерден 
тұрады.

 22. Инспекцияға бекiтiп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 23. Инспекцияның өзiне бекiтiліп берілген мүлiктi дербес иелiктен шығаруға 

немесе оған өзше тəсiлмен иелік етуге құқығы жоқ.
 24. Заңнамада белгіленген жағдайларда жəне шектерде Инспекцияға 

мүлікке иелік етуге құқығы берілуі мүмкін.
5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату
 25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату, сондай-ақ Инспекция 

таратылған жағдайда мүлікті пайдалану тəртібі Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрінің міндетін атқарушы 2019 жылғы 31 қаңтардағы № 58 

бұйрығына 3-қосымша

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің «Маңғыстау 
облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық 

мемлекеттік мекемесінің ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрлігі Көлік комитетінің Маңғыстау облысы бойынша көліктік бақылау 
инспекциясы» мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - Инспекция) Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік 
комитетінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық органы болып табылады жəне əуе 
жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлік саласындағы бақылау-қадағалау 
функцияларын жүзеге асырады.

 2. Инспекция Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жəне 
Комитеттің бұйрықтарына, өзге де нормативтiк құқықтық актілерге, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес қызметiн жүзеге асырады.

 3. Инспекция мемлекеттік мекеменiң ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлғасы болып табылады, оқшауланған мүлкi, өз атауы мемлекеттiк 
тiлде жазылған мөрi, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетiнiң органдарында шоттары болады.

 4. Инспекция азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.

 Инспекцияның, егер оған заңнамаға сəйкес уəкілеттiк берiлген болса, 
Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болады.

 5. Инспекцияның құрылымын жəне штат санын Министрдің келісімі бой-
ынша Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің жауапты хатшысы бекiтедi.

 6. Инспекцияның толық атауы:
 мемлекеттік тілде – «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфра-

құрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің Маңғыстау облысы бойынша 
көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттiк мекемесi;

 орыс тілінде - республиканское государственное учреждение «Инспекция 
транспортного контроля по Мангистауской области» Комитета транспорта Ми-
нистерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан».

 7. Инспекцияның орналасқан жері:
 Қазақстан Республикасы, 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 1 

шағын аудан, 1 ғимарат.
 8. Инспекцияның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Үкіметі атынан 

мемлекет болып табылады.
 9. Осы Ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.
 10. Инспекцияның қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 11. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары 

болып табылатын мiндеттердi орындау мəніне шарттық қатынастарға түспейді.
 Егер Инспекцияға кiрiстер əкелетін қызметті жүзеге асыруға заңнамалық 

актілермен құқық берілген болса, онда осындай қызметтен түскен кiрiстер 
республикалық бюджеттің кiрiсiне жiберiледi.

2-тарау. Негiзгi міндеттері, функциялары, құқықтары жəне 
міндеттемелері

 12. Инспекцияның міндеттері:
 1) əуе жəне құбыржол көлiгiн қоспағанда, көлiк саласындағы мемлекеттік 

саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу;
 2) өз құзыреті шегінде көліктің жəне оның өмірлік циклі процестерінің 

адамның өмірі мен денсаулығына жəне қоршаған ортаға қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету;

 3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамта-
масыз ету.

 13. Инспекция Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мынадай 
функцияларды жүзеге асырады:

 1) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды қорғау, азаматтық 
қорғаныс, жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру саласындағы Қазақстан 
Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актiлерiнiң 
сақталуын қамтамасыз ету;

 2) транзиттік əлеуетті пайдалану туралы ақпаратты жинау, автокөлік 
құралдарының қозғалыс қарқындылығын есепке алу, белгіленген нысандағы 
есеп беру құжаттары түрінде жинақталған ақпаратты беруді ұйымдастыру 
мен жүзеге асыру;

 3) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шетел мемлекетінің аумағы бойынша Қазақстан Республикасы 
тасымалдаушыларының жүріп өтуіне рұқсат беру;

 4) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша отандық жəне шетелдік 
ірі габаритті жəне (немесе) ауыр салмақты көлік құралдарының жүріп өтуіне 
арнайы рұқсаттар беру;

 5) жүктерді автомобильмен халықаралық тасымалдауға рұқсат беру тура-
лы куəлік жəне автокөлік құралдарына рұқсат карточкаларын беру;

 6) көлік құралын халықаралық қатынаста қауіпті жүктерді тасымалдауға 
жіберу туралы куəлік беру;

 7) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шет мемлекеттің тасымалдаушыларына Қазақстан Республикасының 
аумағы бойынша жүріп өтуге рұқсат беру;

 8) Қазақстан Республикасының автомобиль көлігі туралы заңнамасының 
сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 9) Қазақстан Республикасы аумағы бойынша қалалардың шекараларындағы 
немесе өзге де елді мекендердегі жалпы пайдаланудағы автокөлік 
жолдарындағы көлік бақылау орындарында автокөлік құралдарының 
жүрістеріне бақылау жүргізу;

 10) Қазақстан  Республикасының  аумағы  бойынша  шетелдік 
тасымалдаушылардың каботаждық тасымалдауын анықтау жəне жолын 
кесуді жүзеге асыру;

 11) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық автомобиль та-
сымалдарын ұйымдастыру кезінде рұқсат беру жүйесі талаптарының орын-
далуына бақылауды жүзеге асыру;

 12) автокөлік құралдарының жүруін, оның ішінде отандық жəне шетелдік 
тасымалдаушылардың Қазақстан Республикасының аумағында белгіленген 
автокөлік құралдарының рұқсат етілген габариттік жəне салмақтық 
өлшемдердің сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 13) тахографтарға қызмет көрсету жəне орнату бойынша қызметті жүзеге 
асыратын сервистік орталықтарға бақылауды жүзеге асыру;

 14) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен автожол-
дарда жəне автокөліктерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселесі бойынша 
іс-қимылдарды жүзеге асыру;

 15) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша қауіпті жүкті тасымал-
дауға арнайы рұқсат беру;

 16) жүк көлiгi құралдарын өлшеудiң халықаралық сертификатын берудi 
жүзеге асыру;

 17) жолаушылар мен жүктердi, оның iшiнде қауiптi жүктердi тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 18) теміржол көлігіндегі, оның ішінде магистральдық, станциялық жəне 
кірме теміржолдардағы қозғалыс қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуін бақылауды 
жəне тексеруді жүзеге асыру;

 19) теміржол көлiгiнде тасымалдау жəне басқа да қызметті жүзеге асы-
ратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін, оның ішінде бақылау-өлшеу 
техникалық құралдары мен аспаптарын қолдана отырып тексеруді жүзеге 
асыру, соның ішінде олармен сақтау:

 темiржол желiсiнiң станциялық жəне магистральдық жолдар мен 
темiржолдағы кiрме жолдарды күтiп-ұстауды, жылжымалы құрамды күтiп-
ұстауды, пайдалануды жəне жөндеудi;

 Жолаушыларды тасымалдау, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне по-
штамен жөнелту қағидаларын;

 темiржол көлiгiнде жүру қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған тех-
никалық құралдарды, сондай-ақ жасанды құрылыстарды жəне теміржол 
өтпелерін күтіп-ұстауды, пайдалануды жəне жөндеудi сақтау бөлiгiнде тексе-
руді жүзеге асыру;

 20) жылжымалы құрам мен жылжымалы құрамның кепілін мемлекеттік 
тiркеуді жүзеге асыру;

 21) жылжымалы теміржол құрамының мемлекеттік тіркелуін бақылауды 
жүзеге асыру;

 22) Министрдің міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген Теміржол 
көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларында белгіленген тəртіппен тасымалдау 
жөнінде көрсетілетін қызметтерді пайдаланушылар мен вагондар (контей-
нерлер) операторларын қоспағанда, тасымалдау процесіне қатысушының 
қауіпсіздігін басқару жүйесінің аудитін жүргізу;

 23) Қазақстан Республикасының аумағында теміржол көлігіндегі апаттар-
ды, аварияларды тергеуге қатысу;

 24) жолаушылар поездарының Қазақстан Республикасы аумағымен 
жүру жолында жолаушыларды, багажды жəне жүк-багажды тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылау жүргізу;

 25) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне жəне Қазақстан 
Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес 
лицензиялануға жататын қызметтiң немесе іс-қимылдың жекелеген түрлерiн 
лицензиялауды жүзеге асыру;

 26) кеме қатынасы қауіпсіздігін қамтамасыз етуді бақылауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру;

 27) қозғалыс қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы туралы статистикалық 
ақпарат қалыптастыру;

 28) Қазақстан Республикасының əкiмшiлiк құқық бұзушылықтар тура-
лы кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамалар толтыру, əкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтар туралы iстерді қарау жəне əкімшілік жаза қолдану;

 29) өз құзыретi шегiнде тексеру нəтижелерi бойынша актiлер жасау 
жəне көлiктiң жұмыс iстеу тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасы 
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заңдарының жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн, стандарттар мен 
нормалардың талаптарын анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқа-
малар енгiзу;

 30) қозғалыс қауiпсiздiгiнiң жəне қоршаған ортаны қорғаудың белгiленген 
талаптарына жай-күйi жауап бермейтiн магистральдық темiржол желісі объек-
тiлерiн, темiржолдар мен жылжымалы құрамды пайдалануды тоқтата тұруды 
жəне тоқтатуды жүзеге асыру;

 31) қозғалыс қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғаудың талаптарына 
жай-күйі жауап бермейтін қалалық рельсті көлік объектілерін пайдалануды 
тоқтата тұруды жүзеге асыру;

 32) əкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде не заңды тұлғаға тиесiлi 
аумақты, үй-жайларды, көлiк құралдарын, тауарларды, өзге мүлiк пен зат-
тарды тексерiп қарауды жүргiзу кезiнде табылған, əкiмшiлiк құқық бұзушылық 
жасаудың құралы немесе тiкелей объектiсi болған, заңды тұлғаға тиесiлi 
құжаттарды, тауарларды, өзге де мүлiктер мен заттарды алып қою;

 33) жеке жəне заңды тұлғалардың көлiктің жұмыс iстеуі тəртiбiн айқын-
дайтын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, халық-
аралық шарттарының талаптарын сақтауына мемлекеттiк бақылауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру, олардың бұзылуын анықтау жəне жолын кесу 
жөнiнде шаралар қабылдау;

 34) өз құзыретi шегiнде тексерулер нəтижелерi бойынша актiлер жасау жəне 
су көлiгiнiң жұмыс істеуі тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасының 
заңнамасын, стандарттары мен нормаларының анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы нұсқамалар енгiзу;

 35) кемелерді, оның ішінде шағын көлемді кемелерді, оларға құқықтарды 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, тиісті кеме құжаттарын беру, Мемлекеттік 
кеме тізілімін, кеме кітабын жəне жалға алынған шетелдік кемелердің тізілімін 
жүргізу;

 36) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеме тізілімінде мемлекеттік 
тіркеуге жататын тиіс кемелердің командалық құрамының адамдарына диплом 
беру жəне оларды аттестаттау;

 37) кемелерді (оның iшiнде шағын көлемдi), салдарды жəне ішкі су жол-
дарында орналасқан өзге де жүзу объектілері мен құрылыстарын, олардың 
пайдаланылуын қауіпсіз қамтамасыз ету талаптарына сай болуын қарап-
тексеруді жүргізу;

 38) алкогольдік, есiрткiлік жəне уытты мас күйінде болған шағын көлемдi 
кемелердiң кеме жүргiзушiлерiн басқарудан шеттету жəне оларды меди-
циналық куəландыруға жiберу;

 39) жеке жəне заңды тұлғалардың ішкi су жолдарымен жүзу қағидаларын 
сақтауын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 40) кеме қатынасы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудi ұйымдастыруды, iшкi 
су көлiгiнiң жұмыс iстеу тəртiбiн белгiлейтiн Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актiлерiн жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн жеке жəне 
заңды тұлғалардың сақтауын бақылауды ұйымдастыру;

 41) iшкi су жолдарында кеме қатынасын жүзеге асыратын кеме иелерiнiң, 
кеме экипажы мүшелерiнiң, жеке жəне заңды тұлғалардың Қазақстан 
Республикасының iшкi су көлiгi туралы заңнамасына сəйкес кемелердi пай-
далану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету талаптарын орындауын бақылауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру;

 42) кеменi пайдалану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету талаптарына сəйкес 
келмейтiн кемелердi (оның iшiнде шағын көлемдi), салдар мен өзге де жүзу 
объектiлерiн ұстау;

 43) кемені пайдалану қауiпсiздiгiне, адамдардың өмiрi мен денсаулығына, 
жүктердiң сақталуына қатер төнген кезде кемелердiң (оның iшiнде шағын 
көлемдi), салдардың жəне өзге де жүзу объектілерінің қозғалысын тоқтата 
тұру жəне тыйым салу;

 44) Министрдің бұйрығымен бекітілген Ішкі су жолдарында кемелермен, 
оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік оқиғаларын тергеп-
тексеруді, оларды сыныптауды жəне есепке алуды жүргізу қағидаларына 
сəйкес кемелермен, оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік 
оқиғаларын тергеп-тексеру, сыныптау жəне есепке алу;

 45) кеме қатынасы су жолдарының жəне навигациялық жабдық құрал-
дарының тиiстi күтiп-ұсталуын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 46) ішкі су көлігі саласындағы бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
 47) техникалық қарап-тексеру операторларының тiзiлiмiн жүргiзу;
 48) техникалық қарап-тексеру операторларының механикалық көлiк 

құралдары мен олардың тiркемелерiн мiндеттi техникалық қарап-тексеруден 
өткізуді ұйымдастыру жəне жүргізу тəртiбiн сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жүзеге асыру;

 49) Мемлекеттік жылжымалы құрам тізілімін жүргізу;
 50) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 

Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында 
көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

 14. Инспекцияның құқықтары мен міндеттемелері:
 Инспекция:
 1) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғала-

рынан қажетті ақпаратты жəне материалдарды сұратады жəне алады;
 2) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көліктегі тасымалдау жəне басқа 

да қызметті жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін тексереді;
 3) өз құзыреті шегінде əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы мəселелерді 

қарайды;
 4) хаттамалар толтырады, əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер 

бойынша Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
заңнамасына сəйкес іс жүргізуді жүзеге асырады;

 5) жеке тұлғаны əкiмшілiк ұстауды, көлік құралын ұстауды, тұлғаның жеке 
басын жəне жеке тұлғамен бірге болатын заттарын қарап-тексеруді жүргізеді, 
көлік құралдарын қарап-тексеруді жүзеге асырады;

 6) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлiктiк оқиғалардың, көлiктi пай-
далану ережесін бұзудың алдын алу жөніндегі шаралар туралы мемлекеттік 
органдарға ұсыныстар енгізеді;

 7) көлiктiк бақылау посттарында, жалпы пайдаланымдағы автомобиль жол-
дарында, қалалар жəне өзге де елді мекендер шегінде автокөлік құралдарын 
тоқтатады;

 8) өз құзыреті шегінде, тексерулердің нəтижелері бойынша актілер 
шығарады жəне Қазақстан Республикасы заңдарының, əуе жəне құбыржол 
көлігінен басқа көліктің жұмыс істеу тəртібін айқындайтын өзге де нормативтік 
құқықтық актілері, стандарттары жəне нормалары талаптарының анықталған 
жəне бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар енгізеді;

 9) арнайы байланыс құралдарын пайдаланады, арнайы су көлігі жəне ар-
найы автокөлік, сондай-ақ өзінің функцияларын жүзеге асыру кезінде таяқша 
жəне ысқырық пайдаланады;

 10) уəкілетті органның құзыретіне қатысты мəселелер бойынша сарап-
тамаларға қатысу үшін тиісті мамандарды тартады;

 11) қолданыстағы заңнамамен көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асы-
рады.

 Инспекцияның міндеттемелеріне:
 1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функциялардың іске асуын 

қамтамасыз ету;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
 3) Инспекция құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер беру;
 4) Инспекция теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз 

ету;
 5) бухгалтерлік есепті жүргізу, бухгалтерлік жəне қаржылық есепті Коми-

тетке тапсыру;
 6) Инспекцияға бөлінген бюджет қаражатының толық, уақтылы жəне тиімді 

пайдаланылуын қамтамасыз ету;
 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік сатып 

алулар рəсімдерін жүргізу кіреді.

3-тарау. Инспекцияның қызметiн ұйымдастыру
 15. Инспекция көлiктiк бақылау органдарының бiрыңғай жүйесiне кіреді.
 16. Инспекцияны Қазақстан Республикасының Индустрия жəне инфрақұ-

рылымдық даму министрінің келісімі бойынша жəне Көліктік бақылау 
комитеті төрағасының ұсынуымен Қазақстан Республикасы Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға 
тағайындайтын жəне лауазымынан босататын басшы басқарады.

 17. Инспекция басшысының Комитет төрағасының ұсынуымен Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жа-
уапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымынан босататын 
орынбасары болады.

 18. Инспекция қызметкерлері қызметтік киім киюі мүмкін, нөмірлі төс 
белгілері жəне қызметтік куəліктері болады.

 19. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады жəне 
оған басшылық етеді жəне Инспекцияға жүктелген мiндеттердiң орындалуы 
мен өз функцияларын жүзеге асыруына жеке жауаптылықта болады.

 20. Инспекция басшысы осы мақсаттарда:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамаларында жəне осы Ережеде 

айқындалғаен құзыреті шегінде Инспекция қызметінің мəселелерін дербес 
шешеді;

 2) Инспекция басшысының орынбасарынан басқа, Инспекция қызмет-
керлерін тағайындайды жəне қызметтен босатады, оларға көтермелеу, мате-
риалдық көмек көрсету шараларын жəне тəртiптiк жазалар қолданады;

 3) Инспекция бөлімдері басшыларын тағайындауды Комитетпен келіседі;
 4) бұйрықтарға қол қояды жəне функционалдық бағынысты қызметкерлері 

орындауға міндетті нұсқаулар береді, олардың арасындағы міндеттерді бөледі;
 5) Комитет басшылығының нұсқаулары мен тапсырмаларын орындайды.
 6) Инспекцияны мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда ұсынады;
 7) отандық жəне шетелдік тауар өндірушілермен тауарлар мен қызметтерді 

жеткізуге шарт жасасады, банктерде шот ашады, сенімхаттар береді;
 8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шаралар 

қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған ша-
ралар қабылдағаны үшін дербес жауапкершілікте болады;

 9) өзiнiң құзыретiне жатқызылған өзге де мəселелер бойынша шешiмдер 
қабылдайды.

4-тарау. Инспекцияның мүлкi
 21. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болады.
 Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүлiк есебiнен құралады жəне 

құны Инспекцияның теңгерiмiнде көрсетiлетiн негiзгi қорлардан, айналым 
қаражатынан, сондай-ақ өзге де мүлiктерден тұрады.

 22. Инспекцияға бекiтiп берiлген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
 23. Инспекцияның өзiне бекiтiп берiлген мүлiктi өз бетiнше иелiктен 

шығаруға немесе оған өзге де тəсiлмен билiк етуге құқығы жоқ.
 24. Заңнамада белгіленген жағдайларда жəне шекте Инспекцияға мүлікке 

билiк етуге құқық берілуі мүмкін.

5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату
 25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату, Инспекция таратылған 

жағдайда мүлікті пайдалану тəртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму
министрінің міндетін атқарушы 2019 жылғы 31 қаңтардағы № 58 

бұйрығына 4-қосымша

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің «Ақтөбе 
облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық 

мемлекеттік мекемесінің ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрлігі Көлік комитетінің Ақтөбе облысы бойынша көліктік бақылау инспек-
циясы» мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - Инспекция) Қазақстан Республикасы 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің (бұдан 
əрі - Комитет) аумақтық органы болып табылады жəне əуе жəне құбыржол 
көлігін қоспағанда, көлік саласындағы бақылау-қадағалау функцияларын 
жүзеге асырады.

 2. Инспекция Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жəне 
Комитеттің бұйрықтарына, өзге де нормативтiк құқықтық актілерге, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес қызметiн жүзеге асырады.

 3. Инспекция мемлекеттік мекеменiң ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлғасы болып табылады, оқшауланған мүлкi, өз атауы мемлекеттiк 
тiлде жазылған мөрi, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетiнiң органдарында шоттары болады.

 4. Инспекция азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 Инспекцияның, егер оған заңнамаға сəйкес уəкілеттiк берiлген болса, 

Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болады.
 5. Инспекцияның құрылымын жəне штат санын Министрдің келісімі бой-

ынша Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің жауапты хатшысы бекiтедi.

 6. Инспекцияның толық атауы:
 мемлекеттік тілде – «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфра-

құрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің Ақтөбе облысы бойынша 
көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттiк мекемесi;

 орыс тілінде - республиканское государственное учреждение «Инспекция 
транспортного контроля по Актюбинской области» Комитета транспорта Ми-
нистерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан».

 7. Инспекцияның орналасқан жері:
 Қазақстан Республикасы, 030019, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 

Маресьев көшесі, 95 үй, 1 бөлігі.
 8. Инспекцияның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Үкіметі атынан 

мемлекет болып табылады.
 9. Осы Ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.
 10. Инспекцияның қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 11. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары 

болып табылатын мiндеттердi орындау мəніне шарттық қатынастарға түспейді.
 Егер Инспекцияға кiрiстер əкелетін қызметті жүзеге асыруға заңнамалық 

актілермен құқық берілген болса, онда осындай қызметтен түскен кiрiстер 
республикалық бюджеттің кiрiсiне жiберiледi.

2-тарау. Негiзгi міндеттері, функциялары, құқықтары жəне 
міндеттемелері

 12. Инспекцияның міндеттері:
 1) əуе жəне құбыржол көлiгiн қоспағанда, көлiк саласындағы мемлекеттік 

саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу;
 2) өз құзыреті шегінде көліктің жəне оның өмірлік циклі процестерінің адам-

ның өмірі мен денсаулығына жəне қоршаған ортаға қауіпсіздігін қамта масыз ету;
 3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамта-

масыз ету.
 13. Инспекция Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мынадай 

функцияларды жүзеге асырады:
 1) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды қорғау, азаматтық қор-

ғаныс, жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру саласындағы Қазақстан 
Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актiлерiнiң сақта-
луын қамтамасыз ету;

 2) транзиттік əлеуетті пайдалану туралы ақпаратты жинау, автокөлік 
құралдарының қозғалыс қарқындылығын есепке алу, белгіленген нысандағы 
есеп беру құжаттары түрінде жинақталған ақпаратты беруді ұйымдастыру 
мен жүзеге асыру;

 3) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шетел мемлекетінің аумағы бойынша Қазақстан Республикасы 
тасымалдаушыларының жүріп өтуіне рұқсат беру;

 4) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша отандық жəне шетелдік 
ірі габаритті жəне (немесе) ауыр салмақты көлік құралдарының жүріп өтуіне 
арнайы рұқсаттар беру;

 5) жүктерді автомобильмен халықаралық тасымалдауға рұқсат беру тура-
лы куəлік жəне автокөлік құралдарына рұқсат карточкаларын беру;

 6) көлік құралын халықаралық қатынаста қауіпті жүктерді тасымалдауға 
жіберу туралы куəлік беру;

 7) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шет мемлекеттің тасымалдаушыларына Қазақстан Республикасының 
аумағы бойынша жүріп өтуге рұқсат беру;

 8) Қазақстан Республикасының автомобиль көлігі туралы заңнамасының 
сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 9) Қазақстан Республикасы аумағы бойынша қалалардың шекараларындағы 
немесе өзге де елді мекендердегі жалпы пайдаланудағы автокөлік жолдарын-
дағы көлік бақылау орындарында автокөлік құралдарының жүрістеріне бақылау 
жүргізу;

 10) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша шетелдік тасымалдау-
шылардың каботаждық тасымалдауын анықтау жəне жолын кесуді жүзеге 
асыру;

 11) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық автомобиль та-
сымалдарын ұйымдастыру кезінде рұқсат беру жүйесі талаптарының орын-
далуына бақылауды жүзеге асыру;

 12) автокөлік құралдарының жүруін, оның ішінде отандық жəне шетелдік 
тасымалдаушылардың Қазақстан Республикасының аумағында белгіленген 
автокөлік құралдарының рұқсат етілген габариттік жəне салмақтық өлшем-
дердің сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 13) тахографтарға қызмет көрсету жəне орнату бойынша қызметті жүзеге 
асыратын сервистік орталықтарға бақылауды жүзеге асыру;

 14) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен автожол-
дарда жəне автокөліктерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселесі бойынша 
іс-қимылдарды жүзеге асыру;

 15) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша қауіпті жүкті тасымал-
дауға арнайы рұқсат беру;

 16) жүк көлік құралдарын өлшеуде халықаралық сертификатты беруді 
жүзеге асыру;

 17) жолаушылар мен жүктердi, оның iшiнде қауiптi жүктердi тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 18) теміржол көлігіндегі, оның ішінде магистральдық, станциялық жəне 
кірме теміржолдардағы қозғалыс қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуін бақылауды 
жəне тексеруді жүзеге асыру;

 19) теміржол көлiгiнде тасымалдау жəне басқа да қызметті жүзеге асы-
ратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін, оның ішінде бақылау-өлшеу 
техникалық құралдары мен аспаптарын қолдана отырып тексеруді жүзеге 
асыру, соның ішінде олармен сақтау:

 темiржол желiсiнiң станциялық жəне магистральдық жолдар мен 
темiржолдағы кiрме жолдарды күтiп-ұстауды, жылжымалы құрамды күтiп-
ұстауды, пайдалануды жəне жөндеудi;

 Жолаушыларды тасымалдау, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне по-
штамен жөнелту қағидаларын;

 темiржол көлiгiнде жүру қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған 
техникалық құралдарды, сондай-ақ жасанды құрылыстарды жəне теміржол 
өтпелерін күтіп-ұстауды, пайдалануды жəне жөндеудi сақтау бөлiгiнде 
тексеруді жүзеге асыру;

 20) жылжымалы құрам мен жылжымалы құрамның кепілін мемлекеттік 
тiркеуді жүзеге асыру;

 21) жылжымалы теміржол құрамының мемлекеттік тіркелуін бақылауды 
жүзеге асыру;

 22) Министрдің міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген Теміржол 
көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларында белгіленген тəртіппен тасымалдау 
жөнінде көрсетілетін қызметтерді пайдаланушылар мен вагондар (контей-
нерлер) операторларын қоспағанда, тасымалдау процесіне қатысушының 
қауіпсіздігін басқару жүйесінің аудитін жүргізу;

 23) Қазақстан Республикасының аумағында теміржол көлігіндегі апаттар-
ды, аварияларды тергеуге қатысу;

 24) жолаушылар поездарының Қазақстан Республикасы аумағымен 
жүру жолында жолаушыларды, багажды жəне жүк-багажды тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылау жүргізу;

 25) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне жəне Қазақстан 
Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес 
лицензиялануға жататын қызметтiң немесе іс-қимылдың жекелеген түрлерiн 
лицензиялауды жүзеге асыру;

 26) қозғалыс қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы туралы статистикалық 
ақпарат қалыптастыру;

 27) Қазақстан Республикасының əкiмшiлiк құқық бұзушылықтар тура-
лы кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамалар толтыру, əкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтар туралы iстерді қарау жəне əкімшілік жаза қолдану;

 28) өз құзыретi шегiнде тексеру нəтижелерi бойынша актiлер жасау 
жəне көлiктiң жұмыс iстеу тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасы 
заңдарының жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн, стандарттар мен 
нормалардың талаптарын анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқа-
малар енгiзу;

 29) қозғалыс қауiпсiздiгiнiң жəне қоршаған ортаны қорғаудың белгiленген 
талаптарына жай-күйi жауап бермейтiн магистральдық темiржол желісі 
объектiлерiн, темiржолдар мен жылжымалы құрамды пайдалануды тоқтата 
тұруды жəне тоқтатуды жүзеге асыру;

 30) жай-күйі жол жүрісі қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау талапта-
рына сай келмейтін қалалық рельсті көлік объектілерін пайдалануды тоқтата 
тұруды жүзеге асыру;

 31) əкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде не заңды тұлғаға тиесiлi 
аумақты, үй-жайларды, көлiк құралдарын, тауарларды, өзге мүлiк пен зат-
тарды тексерiп қарауды жүргiзу кезiнде табылған, əкiмшiлiк құқық бұзушылық 
жасаудың құралы немесе тiкелей объектiсi болған, заңды тұлғаға тиесiлi 
құжаттарды, тауарларды, өзге де мүлiктер мен заттарды алып қою;

 32) жеке жəне заңды тұлғалардың көлiктің жұмыс iстеуі тəртiбiн айқын-
дайтын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, 
халықаралық шарттарының талаптарын сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жəне қадағалауды жүзеге асыру, олардың бұзылуын анықтау жəне жолын 
кесу жөнiнде шаралар қабылдау;

 33) өз құзыретi шегiнде тексерулер нəтижелерi бойынша актiлер жасау жəне 
су көлiгiнiң жұмыс істеуі тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасының 
заңнамасын, стандарттары мен нормаларының анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы нұсқамалар енгiзу;

 34) кемелерді, оның ішінде шағын көлемді кемелерді, оларға құқықтарды 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, тиісті кеме құжаттарын беру, Мемлекеттік 
кеме тізілімін, кеме кітабын жəне жалға алынған шетелдік кемелердің тізілімін 
жүргізу;

 35) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеме тізілімінде мемлекеттік 
тіркеуге жататын тиіс кемелердің командалық құрамының адамдарына диплом 
беру жəне оларды аттестаттау;

 36) кемелерді (оның iшiнде шағын көлемдi), салдарды жəне ішкі су жол-
дарында орналасқан өзге де жүзу объектілері мен құрылыстарын, олардың 
пайдаланылуын қауіпсіз қамтамасыз ету талаптарына сай болуын қарап-
тексеруді жүргізу;

 37) алкогольдік, есiрткiлік жəне уытты мас күйінде болған шағын 
көлемдi кемелердiң кеме жүргiзушiлерiн басқарудан шеттету жəне оларды 
медициналық куəландыруға жiберу;

 38) жеке жəне заңды тұлғалардың ішкi су жолдарымен жүзу қағидаларын 
сақтауын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 39) кеме пайдалану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету талаптарына сəйкес 
келмейтiн кемелердi (оның iшiнде шағын көлемдi), салдарды жəне өзге де 
жүзу объектiлерiн ұстау;

 40) кемені қатынасы қауiпсiздiгiне, адамдардың өмiрi мен денсаулығына, 
жүктердiң сақталуына қатер төнген кезде кемелердiң (оның iшiнде шағын 
көлемдi), салдардың жəне өзге де жүзу объектілерінің қозғалысын тоқтата 
тұру жəне оған тыйым салу;

 41) Министрдің бұйрығымен бекітілген Ішкі су жолдарында кемелермен, 
оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік оқиғаларын тергеп-
тексеруді, оларды сыныптауды жəне есепке алуды жүргізу қағидаларына 
сəйкес кемелермен, оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік 
оқиғаларын тергеп-тексеру, сыныптау жəне есепке алу;

 42) ішкі су көлігі саласындағы бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
 43) техникалық қарап-тексеру операторларының тiзiлiмiн жүргiзу;
 44) техникалық қарап-тексеру операторларының механикалық көлiк 

құралдары мен олардың тiркемелерiн мiндеттi техникалық қарап-тексеруден 
өткізуді тəртiбiнің сақталуына мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру;

 45) Мемлекеттік жылжымалы құрам тізілімін жүргізу;
 46) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 

Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында 
көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

 14. Инспекцияның құқықтары мен міндеттемелері:
 Инспекция:
 1) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғала-

рынан қажетті ақпаратты жəне материалдарды сұратады жəне алады;
 2) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көліктегі тасымалдау жəне басқа 

да қызметті жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін тексереді;
 3) өз құзыреті шегінде əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы мəселелерді 

қарайды;
 4) хаттамалар толтырады, əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер 
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бойынша Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
заңнамасына сəйкес іс жүргізуді жүзеге асырады;

 5) жеке тұлғаны əкiмшілiк ұстауды, көлік құралын ұстауды, тұлғаның жеке 
басын жəне жеке тұлғамен бірге болатын заттарын қарап-тексеруді жүргізеді, 
көлік құралдарын қарап-тексеруді жүзеге асырады;

 6) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлiктiк оқиғалардың, көлiктi пай-
далану ережесін бұзудың алдын алу жөніндегі шаралар туралы мемлекеттік 
органдарға ұсыныстар енгізеді;

 7) көлiктiк бақылау посттарында, жалпы пайдаланымдағы автомобиль жол-
дарында, қалалар жəне өзге де елді мекендер шегінде автокөлік құралдарын 
тоқтатады;

 8) өз құзыреті шегінде тексерулердің нəтижелері бойынша актілер шы-
ғарады жəне Қазақстан Республикасы заңдарының, əуе жəне құбыржол 
көлігінен басқа көліктің жұмыс істеу тəртібін айқындайтын өзге де нормативтік 
құқықтық актілерінің, стандарттары жəне нормалары талаптарының анықталған 
бұзушылықтарын жою туралы нұсқамалар енгізеді;

 9) арнайы байланыс құралдарын, арнайы су көлігі мен арнайы автокөлік 
пайдаланады, сондай-ақ өзінің функцияларын жүзеге асыру кезінде таяқша 
мен ысқырық пайдаланады;

 10) өзінің құзыретіне қатысты мəселелер бойынша сараптамаларға қатысу 
үшін тиісті мамандарды тартады;

 11) қолданыстағы заңнамамен көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асы-
рады.

 Инспекцияның міндеттемелеріне:
 1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функциялардың іске асырып 

қамтамасыз ету;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
 3) Инспекция құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер беру;
 4) Инспекцияның теңгеріміндегі мемлекет меншігінің сақталуын қамта-

масыз ету;
 5) бухгалтерлік есепті жүргізу, бухгалтерлік жəне қаржылық есепті 

Комитетке тапсыру;
 6) Инспекцияға бөлінген бюджет қаражатының толық, уақтылы жəне тиімді 

пайдаланылуын қамтамасыз ету;
 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік сатып 

алу рəсімдерін жүргізу кіреді.

3-тарау. Инспекцияның қызметiн ұйымдастыру
 15. Инспекция көлiктiк бақылау органдарының бiрыңғай жүйесiне кіреді.
 16. Инспекцияны Қазақстан Республикасының Индустрия жəне 

инфрақұрылымдық даму министрінің келісімі бойынша жəне Көліктік бақылау 
комитеті төрағасының ұсынуымен Қазақстан Республикасы Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға 
тағайындайтын жəне лауазымынан босататын басшы басқарады.

 17. Инспекция басшысының Комитет төрағасының ұсынуымен Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жа-
уапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымынан босататын 
орынбасары болады.

 18. Инспекция қызметкерлері қызметтік киім киюі мүмкін, нөмірлі төс 
белгілері жəне қызметтік куəліктері болады.

 19. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады жəне 
оған басшылық етеді жəне Инспекцияға жүктелген мiндеттердiң орындалуы 
мен өз функцияларын жүзеге асыруына жеке жауаптылықта болады.

 20. Инспекция басшысы осы мақсаттарда:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамаларында жəне осы Ережеде 

айқындалғаен құзыреті шегінде Инспекция қызметінің мəселелерін дербес 
шешеді;

 2) Инспекция басшысының орынбасарынан басқа, Инспекция қызмет-
керлерін тағайындайды жəне қызметтен босатады, оларға көтермелеу, 
материалдық көмек көрсету шараларын жəне тəртiптiк жазалар қолданады;

 3) Инспекция бөлімдері басшыларын тағайындауды Комитетпен келіседі;
 4) бұйрықтарға қол қояды жəне функционалдық бағынысты қызметкерлері 

орындауға міндетті нұсқаулар береді, олардың арасындағы міндеттерді бөледі;
 5) Комитет басшылығының нұсқаулары мен тапсырмаларын орындайды.
 6) Инспекцияны мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда ұсынады;
 7) отандық жəне шетелдік тауар өндірушілермен тауарлар мен қызметтерді 

жеткізуге шарт жасасады, банктерде шот ашады, сенімхаттар береді;
 8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шаралар қабыл-

дайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шаралар 
қабылдағаны үшін дербес жауапкершілікте болады;

 9) өзiнiң құзыретiне жатқызылған өзге де мəселелер бойынша шешiмдер 
қабылдайды.

4-тарау. Инспекцияның мүлкi
 21. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болады.
 Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүлік есебінен құралады, 

сондай-ақ құны Инспекцияның теңгерiмiнде көрсетiлетiн өзге де мүліктерден 
тұрады.

 22. Инспекцияға бекiтiп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 23. Инспекцияның өзiне бекiтiліп берілген мүлiктi дербес иелiктен шығаруға 

немесе оған өзше тəсiлмен иелік етуге құқ ығы жоқ.
 24. Заңнамада белгіленген жағдайларда жəне шектерде Инспекцияға 

мүлікке иелік етуге құқығы берілуі мүмкін.

5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату
 25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату, сондай-ақ Инспекция 

таратылған жағдайда мүлікті пайдалану тəртібі Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық
даму министрінің міндетін атқарушы 2019 жылғы 31 қаңтардағы

№ 58 бұйрығына 5-қосымша

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің «Нұр-Сұлтан 
қаласы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық 

мемлекеттік мекемесінің ережесі

 Ескерту. Ереженің тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Индустрия жəне 
инфрақұрылымдық даму министрінің 31.05.2019 № 348 бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрлігі Көлік комитетінің «Нұр-Сұлтан қаласы бойынша көліктік бақылау 
инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - Инспекция) 
Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі 
Көлік комитетінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық органы болып табылады жəне 
əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлік саласындағы бақылау-қадағалау 
функцияларын жүзеге асырады.

 Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрінің 31.05.2019 № 348 бұйрығымен.

 2. Инспекция Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жəне 
Комитеттің бұйрықтарына, өзге де нормативтiк құқықтық актілерге, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес қызметiн жүзеге асырады.

 3. Инспекция мемлекеттік мекеменiң ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлғасы болып табылады, оқшауланған мүлкi, өз атауы мемлекеттiк 
тiлде жазылған мөрi, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетiнiң органдарында шоттары болады.

 4. Инспекция азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 Инспекцияның, егер оған заңнамаға сəйкес уəкілеттiк берiлген болса, 

Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болады.
 5. Инспекцияның құрылымын жəне штат санын Министрдің келісімі бой-

ынша Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің жауапты хатшысы бекiтедi.

 6. Инспекцияның толық атауы:
 мемлекеттік тілде - «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұры-

лымдық даму министрлігі Көлік комитетінің «Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 
көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттiк мекемесi;

 орыс тілінде - республиканское государственное учреждение «Инспекция 
транспортного контроля по городу Нур-Султан» Комитета транспорта 
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

 Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрінің 31.05.2019 № 348 бұйрығымен.

 7. Инспекцияның орналасқан жері:
 Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, 

Ақжол көшесі, 28.
 Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия жəне инфрақұрылымдық 

даму министрінің 31.05.2019 № 348 бұйрығымен.
 8. Инспекцияның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Үкіметі атынан 

Мемлекет болып табылады.
 9. Осы Ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.
 10. Инспекцияның қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 11. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары 

болып табылатын мiндеттердi орындау мəніне шарттық қатынастарға түспейді.
 Егер Инспекцияға кiрiстер əкелетiн қызметтi жүзеге асыруға заңнамалық 

актілермен құқық берiлген болса, онда осындай қызметтен түскен кiрiстер 
республикалық бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.

2-тарау. Негiзгi міндеттері, функциялары, құқықтары жəне 
міндеттемелері

 12. Инспекцияның міндеттері:
 1) əуе жəне құбыржол көлiгiн қоспағанда, көлiк саласындағы мемлекеттік 

саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу;
 2) өз құзыреті шегінде көліктің жəне оның өмірлік циклі процестерінің 

адамның өмірі мен денсаулығына жəне қоршаған ортаға қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету;

 3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамта-
масыз ету.

 13. Инспекция Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мынадай 
функцияларды жүзеге асырады:

 1) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды қорғау, азаматтық қорғаныс, 
жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру саласындағы Қазақстан Респуб-
ликасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актiлерiнiң сақталуын 
қамтамасыз ету;

 2) транзиттік əлеуетті пайдалану туралы ақпаратты жинақтауды автокөлік 
құралдары қозғалысының қарқындылығын жинақталған ақпаратты есепке алу-
ды жүзеге асыру, белгіленген нысандағы есеп беру құжаттары түрінде беруді 
ұйымдастыру мен жүзеге асыру;

 3) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шетел мемлекетінің аумағы бойынша Қазақстан Республикасы 
тасымалдаушыларының жүріп өтуіне рұқсат беру;

 4) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша отандық жəне шетелдік 
ірі габаритті жəне (немесе) ауыр салмақты көлік құралдарының жүріп өтуіне 
арнайы рұқсаттар беру;

 5) жүктерді автомобильмен халықаралық тасымалдауға рұқсат беру тура-
лы куəлік жəне автокөлік құралдарына рұқсат карточкаларын беру;

 6) көлік құралын халықаралық қатынаста қауіпті жүктерді тасымалдауға 
жіберу туралы куəлік беру;

 7) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шет мемлекеттің тасымалдаушыларына Қазақстан Республикасының 
аумағы бойынша жүріп өтуге рұқсат беру;

 8) Қазақстан Республикасының автомобиль көлігі туралы заңнамасының 
сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 9) Қазақстан Республикасы аумағындағы көліктік бақылау бекеттерінде 
қалалар немесе өзге де елді мекендер бойынша жалпы ортақ пайдаланы-
латын автомобиль жолдарында көлік құралдарының жүріп өтуін бақылауды 
жүзеге асыру;

 10) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша шетелдік тасымалдау-
шы лардың каботаждық тасымалдауын анықтау жəне жолын кесуді жүзеге 
асыру;

 11) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық автомобиль та-
сымалдарын ұйымдастыру кезінде рұқсат беру жүйесі талаптарының орын-
далуына бақылауды жүзеге асыру;

 12) автокөлік құралдарының жүруін, оның ішінде отандық жəне шетелдік 
тасымалдаушылардың Қазақстан Республикасының аумағында белгіленген 
автокөлік құралдарының рұқсат етілген габариттік жəне салмақтық өлшем-
дердің сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 13) тахографтарға қызмет көрсету жəне орнату бойынша қызметті жүзеге 
асыратын сервистік орталықтарға бақылауды жүзеге асыру;

 14) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен автожол-
дарда жəне автокөліктерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселесі бойынша 
іс-қимылдарды жүзеге асыру;

 15) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша қауіпті жүкті тасымал-
дауға арнайы рұқсат беру;

 16) жүк көлiгi құралдарын өлшеудiң халықаралық сертификатын берудi 
жүзеге асыру;

 17) жолаушылар мен жүктердi, оның iшiнде қауiптi жүктердi тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 18) теміржол көлігіндегі, оның ішінде магистральдық, станциялық жəне 
кірме теміржолдардағы қозғалыс қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуін бақылауды 
жəне тексеруді жүзеге асыру;

 19) теміржол көлiгiнде тасымалдау жəне басқа да қызметті жүзеге асы-
ратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін, оның ішінде бақылау-өлшеу 
техникалық құралдары мен аспаптарын қолдана отырып, сақтауы бөлігінде 
тексеруді жүзеге асыру:

 темiржол желiсiнiң станциялық жəне магистральдық жолдар мен темiржол-
дағы кiрме жолдарды күтiп-ұстау, жылжымалы құрамды күтiп-ұстау, пайдалану 
жəне жөндеу;

 Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне поштамен 
жөнелтілімдерін тасымалдау қағидаларын;

 темiржол көлiгiнде жүру қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған 
техникалық құралдарды, сондай-ақ жасанды құрылыстарды жəне теміржол 
өтпелерін күтіп-ұстау, пайдалану жəне жөндеу;

 20) жылжымалы құрам мен жылжымалы құрамның кепілін мемлекеттік 
тiркеуді жүзеге асыру;

 21) жылжымалы теміржол құрамының мемлекеттік тіркелуін бақылауды 
жүзеге асыру;

 22) Министрдің міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген Теміржол 
көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларында белгіленген тəртіппен тасымалдау 
жөнінде көрсетілетін қызметтерді пайдаланушылар мен вагондар (контей-
нерлер) операторларын қоспағанда, тасымалдау процесіне қатысушының 
қауіпсіздігін басқару жүйесінің аудитін жүргізу;

 23) Қазақстан Республикасының аумағында теміржол көлігіндегі апаттар-
ды, аварияларды тергеуге қатысу;

 24) жолаушылар поездарының Қазақстан Республикасы аумағымен 
жүру жолында жолаушыларды, багажды жəне жүк-багажды тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылау жүргізу;

 25) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне жəне Қазақстан 
Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес 
лицензиялануға жататын қызметтiң немесе іс-қимылдың жекелеген түрлерiн 
лицензиялауды жүзеге асыру;

 26) кеме қатынасы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудi бақылауды жəне қада-
ғалауды жүзеге асыру;

 27) қозғалыс қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы туралы статистикалық 
ақпарат қалыптастыру;

 28) Қазақстан Республикасының əкiмшiлiк құқық бұзушылықтар тура-
лы кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамалар толтыру, əкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтар туралы iстерді қарау жəне əкімшілік жаза қолдану;

 29) өз құзыретi шегiнде тексеру нəтижелерi бойынша актiлер жасау 
жəне көлiктiң жұмыс iстеу тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасы 
заңдарының жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн, стандарттар 
мен нормалардың талаптарын анықталған бұзушылықтарды жою туралы 
нұсқамалар енгiзу;

 30) қозғалыс қауiпсiздiгiнiң жəне қоршаған ортаны қорғаудың белгiленген 
талаптарына жай-күйi жауап бермейтiн магистральдық темiржол желісі 
объектiлерiн, темiржолдар мен жылжымалы құрамды пайдалануды тоқтата 
тұруды жəне тоқтатуды жүзеге асыру;

 31) қозғалыс қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғаудың талаптарына 

жай-күйі жауап бермейтін қалалық рельсті көлік объектілерін пайдалануды 
тоқтата тұруды жүзеге асыру;

 32) əкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде не заңды тұлғаға тиесiлi 
аумақты, үй-жайларды, көлiк құралдарын, тауарларды, өзге мүлiк пен зат-
тарды тексерiп қарауды жүргiзу кезiнде табылған, əкiмшiлiк құқық бұзушылық 
жасаудың құралы немесе тiкелей объектiсi болған, заңды тұлғаға тиесiлi 
құжаттарды, тауарларды, өзге де мүлiктер мен заттарды алып қою;

 33) жеке жəне заңды тұлғалардың көлiктің жұмыс iстеуі тəртiбiн 
айқындайтын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, 
халықаралық шарттарының талаптарын сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жəне қадағалауды жүзеге асыру, олардың бұзылуын анықтау жəне жолын 
кесу жөнiнде шаралар қабылдау;

 34) өз құзыретi шегiнде тексерулер нəтижелерi бойынша актiлер жасау жəне 
су көлiгiнiң жұмыс істеуі тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасының 
заңнамасын, стандарттары мен нормаларының анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы нұсқамалар енгiзу;

 35) кемелерді, оның ішінде шағын көлемді кемелерді, оларға құқықтарды 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, тиісті кеме құжаттарын беру, Мемлекеттік 
кеме тізілімін, кеме кітабын жəне жалға алынған шетелдік кемелердің тізілімін 
жүргізу;

 36) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеме тізілімінде мемлекеттік 
тіркеуге жататын тиіс кемелердің командалық құрамының адамдарына диплом 
беру жəне оларды аттестаттау;

 37) кемелерді (оның iшiнде шағын көлемдi), салдарды жəне ішкі су жол-
дарында орналасқан өзге де жүзу объектілері мен құрылыстарын, олардың 
пайдаланылуын қауіпсіз қамтамасыз ету талаптарына сай болуын қарап-
тексеруді жүргізу;

 38) алкогольдік, есiрткiлік жəне уытты мас күйінде болған шағын көлемдi 
кемелердiң кеме жүргiзушiлерiн басқарудан шеттету жəне оларды меди-
циналық куəландыруға жiберу;

 39) жеке жəне заңды тұлғалардың ішкi су жолдарымен жүзу қағидаларын 
сақтауын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 40) кеме қатынасы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудi ұйымдастыруды, iшкi 
су көлiгiнiң жұмыс iстеу тəртiбiн белгiлейтiн Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актiлерiн жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн жеке жəне 
заңды тұлғалардың сақтауын бақылауды ұйымдастыру;

 41) iшкi су жолдарында кеме қатынасын жүзеге асыратын кеме иелерiнiң, 
кеме экипажы мүшелерiнiң, жеке жəне заңды тұлғалардың Қазақстан 
Республикасының iшкi су көлiгi туралы заңнамасына сəйкес кемелердi пай-
далану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету талаптарын орындауын бақылауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру;

 42) кеменi пайдалану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету талаптарына сəйкес 
келмейтiн кемелердi (оның iшiнде шағын көлемдi), салдар мен өзге де жүзу 
объектiлерiн ұстау;

 43) кемені пайдалану қауiпсiздiгiне, адамдардың өмiрi мен денсаулығына, 
жүктердiң сақталуына қатер төнген кезде кемелердiң (оның iшiнде шағын 
көлемдi), салдардың жəне өзге де жүзу объектілерінің қозғалысын тоқтата 
тұру жəне тыйым салу;

 44) Министрдің бұйрығымен бекітілген Ішкі су жолдарында кемелермен, 
оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік оқиғаларын тергеп-
тексеруді, оларды сыныптауды жəне есепке алуды жүргізу қағидаларына 
сəйкес кемелермен, оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік 
оқиғаларын тергеп-тексеру, сыныптау жəне есепке алу;

 45) кеме қатынасы су жолдарының жəне навигациялық жабдық 
құралдарының тиiстi күтiп-ұсталуын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 
асыру;

 46) ішкі су көлігі саласындағы бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
 47) техникалық қарап-тексеру операторларының тiзiлiмiн жүргiзу;
 48) Мемлекеттік жылжымалы құрам тізілімін жүргізу;
 49) техникалық қарап-тексеру операторларының механикалық көлiк 

құралдары мен олардың тiркемелерiн мiндеттi техникалық қарап-тексеруден 
өткізуді ұйымдастыру жəне жүргізу тəртiбiн сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жүзеге асыру;

 50) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында 
көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

 14. Инспекцияның құқықтары мен міндеттемелері:
 Инспекция:
 1) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды 

тұлғаларынан қажетті ақпаратты жəне материалдарды сұратады жəне алады;
 2) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көліктегі тасымалдау жəне басқа 

да қызметті жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін тексереді;
 3) өз құзыреті шегінде əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы мəселелерді 

қарайды;
 4) хаттамалар толтырады, əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер 

бойынша Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
заңнамасына сəйкес іс жүргізуді жүзеге асырады;

 5) жеке тұлғаны əкiмшілiк ұстауды, көлік құралын ұстауды, тұлғаның жеке 
басын жəне жеке тұлғамен бірге болатын заттарын қарап-тексеруді жүргізеді, 
көлік құралдарын қарап-тексеруді жүзеге асырады;

 6) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлiктiк оқиғалардың, көлiктi пай-
далану ережесін бұзудың алдын алу жөніндегі шаралар туралы мемлекеттік 
органдарға ұсыныстар енгізеді;

 7) көлiктiк бақылау посттарында, жалпы пайдаланымдағы автомобиль жол-
дарында, қалалар жəне өзге де елді мекендер шегінде автокөлік құралдарын 
тоқтатады;

 8) өз құзыреті шегінде, тексерулердің нəтижелері бойынша актілер 
шығарады жəне Қазақстан Республикасы заңдарының, əуе жəне құбыржол 
көлігінен басқа көліктің жұмыс істеу тəртібін айқындайтын өзге де нормативтік 
құқықтық актілері, стандарттары жəне нормалары талаптарының анықталған 
жəне бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар енгізеді;

 9) арнайы байланыс құралдарын пайдаланады, арнайы су көлігі жəне ар-
найы автокөлік, сондай-ақ өзінің функцияларын жүзеге асыру кезінде таяқша 
жəне ысқырық пайдаланады;

 10) уəкілетті органның құзыретіне қатысты мəселелер бойынша сарапта-
маларға қатысу үшін тиісті мамандарды тартады;

 11) қолданыстағы заңнамамен көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асы-
рады.

 Инспекцияның міндеттемелеріне:
 1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функциялардың іске асуын 

қамтамасыз ету;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
 3) Инспекция құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер беру;
 4) Инспекция теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз 

ету;
 5) бухгалтерлік есепті жүргізу, бухгалтерлік жəне қаржылық есепті Комитет-

ке тапсыру;
 6) Инспекцияға бөлінген бюджет қаражатының толық, уақтылы жəне тиімді 

пайдаланылуын қамтамасыз ету;
 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік сатып 

алулар рəсімдерін жүргізу кіреді.

3-тарау. Инспекцияның қызметiн ұйымдастыру
 15. Инспекция көлiктiк бақылау органдарының бiрыңғай жүйесiне кіреді.
 16. Инспекцияны Қазақстан Республикасының Индустрия жəне 

инфрақұрылымдық даму министрінің келісімі бойынша жəне Көліктік бақылау 
комитеті төрағасының ұсынуымен Қазақстан Республикасы Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға 
тағайындайтын жəне лауазымынан босататын басшы басқарады.

 17. Инспекция басшысының Комитет төрағасының ұсынуымен Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жа-
уапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымынан босататын 
орынбасары болады.

 18. Инспекция қызметкерлері қызметтік киім киюі мүмкін, нөмірлі төс 
белгілері жəне қызметтік куəліктері болады.

 19. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады жəне 
оған басшылық етеді жəне Инспекцияға жүктелген мiндеттердiң орындалуы 
мен өз функцияларын жүзеге асыруына жеке жауаптылықта болады.

 20. Инспекция басшысы осы мақсаттарда:
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(Жалғасы 25-бетте) 

(Жалғасы. Басы 19-23-беттерде) 

 1) Қазақстан Республикасының заңнамаларында жəне осы Ережеде 
айқындалғаен құзыреті шегінде Инспекция қызметінің мəселелерін дербес 
шешеді;

 2) Инспекция басшысының орынбасарынан басқа, Инспекция қызмет-
керлерін тағайындайды жəне қызметтен босатады, оларға көтермелеу, мате-
риалдық көмек көрсету шараларын жəне тəртiптiк жазалар қолданады;

 3) Инспекция бөлімдері басшыларын тағайындауды Комитетпен келіседі;
 4) бұйрықтарға қол қояды жəне функционалдық бағынысты қызметкерлері 

орындауға міндетті нұсқаулар береді, олардың арасындағы міндеттерді бөледі;
 5) Комитет басшылығының нұсқаулары мен тапсырмаларын орындайды.
 6) Инспекцияны мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда ұсынады;
 7) отандық жəне шетелдік тауар өндірушілермен тауарлар мен қызметтерді 

жеткізуге шарт жасасады, банктерде шот ашады, сенімхаттар береді;
 8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шаралар 

қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған ша-
ралар қабылдағаны үшін дербес жауапкершілікте болады;

 9) өзiнiң құзыретiне жатқызылған өзге де мəселелер бойынша шешiмдер 
қабылдайды.

4-тарау. Инспекцияның мүлкi
 21. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болады.
 Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүлік есебінен құралады, 

сондай-ақ құны Инспекцияның теңгерiмiнде көрсетiлетiн өзге де мүліктерден 
тұрады.

 22. Инспекцияға бекiтiп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 23. Инспекцияның өзiне бекiтiліп берілген мүлiктi дербес иелiктен шығаруға 

немесе оған өзше тəсiлмен иелік етуге құқығы жоқ.
 24. Заңнамада белгіленген жағд айларда жəне шектерде Инспекцияға 

мүлікке иелік етуге құқығы берілуі мүмкін.
5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату
 25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату, сондай-ақ Инспекция 

таратылған жағдайда мүлікті пайдалану тəртібі Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрінің міндетін атқарушы 2019 жылғы 31 қаңтардағы

 № 58 бұйрығына 6-қосымша

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің «Атырау 
облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық 

мемлекеттік мекемесінің ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрлігі Көлік комитетінің Атырау облысы бойынша көліктік бақылау инспек-
циясы» мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - Инспекция) Қазақстан Республикасы 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің (бұдан 
əрі - Комитет) аумақтық органы болып табылады жəне əуе жəне құбыржол 
көлігін қоспағанда, көлік саласындағы бақылау-қадағалау функцияларын 
жүзеге асырады.

 2. Инспекция Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жəне 
Комитеттің бұйрықтарына, өзге де нормативтiк құқықтық актілерге, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес қызметiн жүзеге асырады.

 3. Инспекция мемлекеттік мекеменiң ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлғасы болып табылады, оқшауланған мүлкi, өз атауы мемлекеттiк 
тiлде жазылған мөрi, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетiнiң органдарында шоттары болады.

 4. Инспекция азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 Инспекцияның, егер оған заңнамаға сəйкес уəкілеттiк берiлген болса, 

Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болады.
 5. Инспекцияның құрылымын жəне штат санын Министрдің келісімі бой-

ынша Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің жауапты хатшысы бекiтедi.

 6. Инспекцияның толық атауы:
 мемлекеттік тілде – «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфра-

құрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің Атырау облысы бойынша 
көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттiк мекемесi;

 орыс тілінде - республиканское государственное учреждение «Инспекция 
транспортного контроля по Атырауской области» Комитета транспорта Ми-
нистерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан».

 7. Инспекцияның орналасқан жері:
 Қазақстан Республикасы, 060002, Атырау облысы, Атырау қаласы, Азаттық 

даңғылы 15.
 8. Инспекцияның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Үкіметі атынан 

мемлекет болып табылады.
 9. Осы Ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.
 10. Инспекцияның қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 11. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары 

болып табылатын мiндеттердi орындау мəніне шарттық қатынастарға түспейді.
 Егер Инспекцияға кiрiстер əкелетiн қызметтi жүзеге асыруға заңнамалық 

актілермен құқық берiлген болса, онда осындай қызметтен түскен кiрiстер 
республикалық бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.

2-тарау. Негiзгi міндеттері, функциялары, құқықтары жəне 
міндеттемелері

 12. Инспекцияның міндеттері:
 1) əуе жəне құбыржол көлiгiн қоспағанда, көлiк саласындағы мемлекеттік 

саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу;
 2) өз құзыреті шегінде көліктің жəне оның өмірлік циклі процестерінің адам-

ның өмірі мен денсаулығына жəне қоршаған ортаға қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
 13. Инспекция Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мынадай 

функцияларды жүзеге асырады:
 1) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды қорғау, азаматтық қор-

ғаныс, жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру саласындағы Қазақстан 
Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актiлерiнiң 
сақталуын қамтамасыз ету;

 2) транзиттік əлеуетті пайдалану туралы ақпаратты жинау, автокөлік 
құралдарының қозғалыс қарқындылығын есепке алу, белгіленген нысандағы 
есеп беру құжаттары түрінде жинақталған ақпаратты беруді ұйымдастыру 
мен жүзеге асыру;

 3) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шетел мемлекетінің аумағы бойынша Қазақстан Республикасы тасы-
малдаушыларының жүріп өтуіне рұқсат беру;

 4) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша отандық жəне шетелдік 
ірі габаритті жəне (немесе) ауыр салмақты көлік құралдарының жүріп өтуіне 
арнайы рұқсаттар беру;

 5) жүктерді автомобильмен халықаралық тасымалдауға рұқсат беру тура-
лы куəлік жəне автокөлік құралдарына рұқсат карточкаларын беру;

 6) көлік құралын халықаралық қатынаста қауіпті жүктерді тасымалдауға 
жіберу туралы куəлік беру;

 7) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шет мемлекеттің тасымалдаушыларына Қазақстан Республикасының 
аумағы бойынша жүріп өтуге рұқсат беру;

 8) Қазақстан Республикасының автомобиль көлігі туралы заңнамасының 
сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 9) Қазақстан Республикасы аумағы бойынша қалалардың шекараларындағы 
немесе өзге де елді мекендердегі жалпы пайдаланудағы автокөлік жолдарын-
дағы көлік бақылау орындарында автокөлік құралдарының жүрістеріне бақылау 
жүргізу;

 10) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша шетелдік тасымалдау-
шылардың каботаждық тасымалдауын анықтау жəне жолын кесуді жүзеге 
асыру;

 11) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық автомобиль та-
сымалдарын ұйымдастыру кезінде рұқсат беру жүйесі талаптарының орын-
далуына бақылауды жүзеге асыру;

 12) автокөлік құралдарының жүруін, оның ішінде отандық жəне шетелдік 
тасымалдаушылардың Қазақстан Республикасының аумағында белгіленген 
автокөлік құралдарының рұқсат етілген габариттік жəне салмақтық 
өлшемдердің сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 13) тахографтарға қызмет көрсету жəне орнату бойынша қызметті жүзеге 
асыратын сервистік орталықтарға бақылауды жүзеге асыру;

 14) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен автожол-
дарда жəне автокөліктерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселесі бойынша 
іс-қимылдарды жүзеге асыру;

 15) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша қауіпті жүкті тасымал-
дауға арнайы рұқсат беру;

 16) жолаушылар мен жүктердi, оның iшiнде қауiптi жүктердi тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 17) теміржол көлігіндегі, оның ішінде магистральдық, станциялық жəне 
кірме теміржолдардағы қозғалыс қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуін бақылауды 
жəне тексеруді жүзеге асыру;

 18) теміржол көлiгiнде тасымалдау жəне басқа да қызметті жүзеге асы-
ратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін, оның ішінде бақылау-өлшеу 
техникалық құралдары мен аспаптарын қолдана отырып, сақтауы бөлігінде 
тексеруді жүзеге асыру:

 темiржол желiсiнiң станциялық жəне магистральдық жолдар мен темiржол-
дағы кiрме жолдарды күтiп-ұстау, жылжымалы құрамды күтiп-ұстау, пайдалану 
жəне жөндеу;

 Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне поштамен жөнел-
тілімдерін тасымалдау қағидаларын;

 темiржол көлiгiнде жүру қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған техни-
калық құралдарды, сондай-ақ жасанды құрылыстарды жəне теміржол өтпелерін 
күтіп-ұстау, пайдалану жəне жөндеу;

 19) жылжымалы құрам мен жылжымалы құрамның кепілін мемлекеттік 
тiркеуді жүзеге асыру;

 20) жылжымалы теміржол құрамының мемлекеттік тіркелуін бақылауды 
жүзеге асыру;

 21) Министрдің міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген Теміржол 
көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларында белгіленген тəртіппен тасымалдау 
жөнінде көрсетілетін қызметтерді пайдаланушылар мен вагондар (контей-
нерлер) операторларын қоспағанда, тасымалдау процесіне қатысушының 
қауіпсіздігін басқару жүйесінің аудитін жүргізу;

 22) Қазақстан Республикасының аумағында теміржол көлігіндегі апаттар-
ды, аварияларды тергеуге қатысу;

 23) жолаушылар поездарының Қазақстан Республикасы аумағымен 
жүру жолында жолаушыларды, багажды жəне жүк-багажды тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылау жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне жəне Қазақстан 
Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес 
лицензиялануға жататын қызметтiң немесе іс-қимылдың жекелеген түрлерiн 
лицензиялауды жүзеге асыру;

 25) кеме қатынасы қауіпсіздігін қамтамасыз етуді бақылауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру;

 26) қозғалыс қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы туралы статистикалық 
ақпарат қалыптастыру;

 27) Қазақстан Республикасының əкiмшiлiк құқық бұзушылықтар тура-
лы кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамалар толтыру, əкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтар туралы iстерді қарау жəне əкімшілік жаза қолдану;

 28) өз құзыретi шегiнде тексеру нəтижелерi бойынша актiлер жасау 
жəне көлiктiң жұмыс iстеу тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасы 
заңдарының жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн, стандарттар 
мен нормалардың талаптарын анықталған бұзушылықтарды жою туралы 
нұсқамалар енгiзу;

 29) қозғалыс қауiпсiздiгiнiң жəне қоршаған ортаны қорғаудың белгiленген 
талаптарына жай-күйi жауап бермейтiн магистральдық темiржол желісі 
объектiлерiн, темiржолдар мен жылжымалы құрамды пайдалануды тоқтата 
тұруды жəне тоқтатуды жүзеге асыру;

 30) қозғалыс қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғаудың талаптарына 
жай-күйі жауап бермейтін қалалық рельсті көлік объектілерін пайдалануды 
тоқтата тұруды жүзеге асыру;

 31) əкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде не заңды тұлғаға тиесiлi 
аумақты, үй-жайларды, көлiк құралдарын, тауарларды, өзге мүлiк пен зат-
тарды тексерiп қарауды жүргiзу кезiнде табылған, əкiмшiлiк құқық бұзушылық 
жасаудың құралы немесе тiкелей объектiсi болған, заңды тұлғаға тиесiлi 
құжаттарды, тауарларды, өзге де мүлiктер мен заттарды алып қою;

 32) жеке жəне заңды тұлғалардың көлiктің жұмыс iстеуі тəртiбiн 
айқындайтын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, 
халықаралық шарттарының талаптарын сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жəне қадағалауды жүзеге асыру, олардың бұзылуын анықтау жəне жолын 
кесу жөнiнде шаралар қабылдау;

 33) өз құзыретi шегiнде тексерулер нəтижелерi бойынша актiлер жасау жəне 
су көлiгiнiң жұмыс істеуі тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасының 
заңнамасын, стандарттары мен нормаларының анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы нұсқамалар енгiзу;

 34) кемелерді, оның ішінде шағын көлемді кемелерді, оларға құқықтарды 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, тиісті кеме құжаттарын беру, Мемлекеттік 
кеме тізілімін, кеме кітабын жəне жалға алынған шетелдік кемелердің тізілімін 
жүргізу;

 35) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеме тізілімінде мемлекеттік 
тіркеуге жататын тиіс кемелердің командалық құрамының адамдарына диплом 
беру жəне оларды аттестаттау;

 36) кемелерді (оның iшiнде шағын көлемдi), салдарды жəне ішкі су жол-
дарында орналасқан өзге де жүзу объектілері мен құрылыстарын, олардың 
пайдаланылуын қауіпсіз қамтамасыз ету талаптарына сай болуын қарап-
тексеруді жүргізу;

 37) алкогольдік, есiрткiлік жəне уытты мас күйінде болған шағын көлемдi 
кемелердiң кеме жүргiзушiлерiн басқарудан шеттету жəне оларды меди-
циналық куəландыруға жiберу;

 38) жеке жəне заңды тұлғалардың ішкi су жолдарымен жүзу қағидаларын 
сақтауын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 39) кеме қатынасы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудi ұйымдастыруды, iшкi 
су көлiгiнiң жұмыс iстеу тəртiбiн белгiлейтiн Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актiлерiн жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн жеке жəне 
заңды тұлғалардың сақтауын бақылауды ұйымдастыру;

 40) iшкi су жолдарында кеме қатынасын жүзеге асыратын кеме иелерiнiң, 
кеме экипажы мүшелерiнiң, жеке жəне заңды тұлғалардың Қазақстан Респуб-
ликасының iшкi су көлiгi туралы заңнамасына сəйкес кемелердi пайдалану 
қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету талаптарын орындауын бақылауды жəне қада-
ғалауды жүзеге асыру;

 41) кеменi пайдалану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету талаптарына сəйкес 
келмейтiн кемелердi (оның iшiнде шағын көлемдi), салдар мен өзге де жүзу 
объектiлерiн ұстау;

 42) кемені пайдалану қауiпсiздiгiне, адамдардың өмiрi мен денсаулығына, 
жүктердiң сақталуына қатер төнген кезде кемелердiң (оның iшiнде шағын 
көлемдi), салдардың жəне өзге де жүзу объектілерінің қозғалысын тоқтата 
тұру жəне тыйым салу;

 43) Министрдің бұйрығымен бекітілген Ішкі су жолдарында кемелермен, 
оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік оқиғаларын тергеп-
тексеруді, оларды сыныптауды жəне есепке алуды жүргізу қағидаларына 
сəйкес кемелермен, оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік 
оқиғаларын тергеп-тексеру, сыныптау жəне есепке алу;

 44) кеме қатынасы су жолдарының жəне навигациялық жабдық құрал-
дарының тиiстi күтiп-ұсталуын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 45) ішкі су көлігі саласындағы бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
 46) техникалық қарап-тексеру операторларының тiзiлiмiн жүргiзу;
 47) техникалық қарап-тексеру операторларының механикалық көлiк 

құралдары мен олардың тiркемелерiн мiндеттi техникалық қарап-тексеруден 
өткізуді ұйымдастыру жəне жүргізу тəртiбiн сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жүзеге асыру;

 48) Мемлекеттік жылжымалы құрам тізілімін жүргізу;
 49) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 

Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында 
көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

 14. Инспекцияның құқықтары мен міндеттемелері:
 Инспекция:
 1) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлға-

ларынан қажетті ақпаратты жəне материалдарды сұратады жəне алады;
 2) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көліктегі тасымалдау жəне басқа 

да қызметті жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін тексереді;
 3) өз құзыреті шегінде əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы мəселелерді 

қарайды;

 4) хаттамалар толтырады, əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер 
бойынша Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
заңнамасына сəйкес іс жүргізуді жүзеге асырады;

 5) жеке тұлғаны əкiмшілiк ұстауды, көлік құралын ұстауды, тұлғаның жеке 
басын жəне жеке тұлғамен бірге болатын заттарын қарап-тексеруді жүргізеді, 
көлік құралдарын қарап-тексеруді жүзеге асырады;

 6) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлiктiк оқиғалардың, көлiктi пай-
далану ережесін бұзудың алдын алу жөніндегі шаралар туралы мемлекеттік 
органдарға ұсыныстар енгізеді;

 7) көлiктiк бақылау посттарында, жалпы пайдаланымдағы автомобиль жол-
дарында, қалалар жəне өзге де елді мекендер шегінде автокөлік құралдарын 
тоқтатады;

 8) өз құзыреті шегінде, тексерулердің нəтижелері бойынша актілер 
шығарады жəне Қазақстан Республикасы заңдарының, əуе жəне құбыржол 
көлігінен басқа көліктің жұмыс істеу тəртібін айқындайтын өзге де нормативтік 
құқықтық актілері, стандарттары жəне нормалары талаптарының анықталған 
жəне бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар енгізеді;

 9) арнайы байланыс құралдарын пайдаланады, арнайы су көлігі жəне ар-
найы автокөлік, сондай-ақ өзінің функцияларын жүзеге асыру кезінде таяқша 
жəне ысқырық пайдаланады;

 10) уəкілетті органның құзыретіне қатысты мəселелер бойынша сарап-
тамаларға қатысу үшін тиісті мамандарды тартады;

 11) қолданыстағы заңнамамен көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асы-
рады.

 Инспекцияның міндеттемелеріне:
 1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функциялардың іске асуын 

қамтамасыз ету;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
 3) Инспекция құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер беру;
 4) Инспекция теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз 

ету;
 5) бухгалтерлік есепті жүргізу, бухгалтерлік жəне қаржылық есепті Комитет-

ке тапсыру;
 6) Инспекцияға бөлінген бюджет қаражатының толық, уақтылы жəне тиімді 

пайдаланылуын қамтамасыз ету;
 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік сатып 

алулар рəсімдерін жүргізу кіреді.

3-тарау. Инспекцияның қызметiн ұйымдастыру
 15. Инспекция көлiктiк бақылау органдарының бiрыңғай жүйесiне кіреді.
 16. Инспекцияны Министрдің келісімі бойынша Көліктік бақылау комитеті 

төрағасының ұсынуымен Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфра-
құрылымдық даму министрлігінің жауапты хатшысы қызметке тағайындайтын 
жəне қызметтен босататын басшы басқарады.

 17. Инспекция басшысының Комитет төрағасының ұсынуымен Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жау-
апты хатшысы қызметке тағайындайтын жəне қызметтен босататын орынба-
сары болады.

 18. Инспекция қызметкерлері қызметтік киім киюі мүмкін, нөмірлі төс 
белгілері жəне қызметтік куəліктері болады.

 19. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады жəне 
оған басшылық жасайды жəне Инспекцияға жүктелген мiндеттердiң орындалуы 
мен өз функцияларының жүзеге асырылуы үшiн жеке жауап бередi.

 20. Инспекция басшысы осы мақсатта:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамаларында жəне осы Ережеде белгі-

ленген құзыреті шегінде Инспекция қызметінің мəселелерін өз бетінше шешеді;
 2) Инспекция басшысының орынбасарын қоспағанда, Инспекция 

қызметкерлерін тағайындайды жəне қызметтен босатады, оларға көтермелеу, 
материалдық көмек көрсету шараларын жəне тəртiптiк жазалар қолданады;

 3) Инспекцияның бөлім басшыларын тағайындауды Комитетпен келіседі;
 4) бұйрықтарға қол қояды жəне қол астындағы қызметкерлер орындауға 

міндетті нұсқаулар береді, олардың арасындағы міндеттерді белгілейді;
 5) Комитет басшылығының нұсқаулары мен тапсырмаларын орындайды.
 6) Инспекцияны мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда ұсынады;
 7) отандық жəне шетелдік тауар өндірушілермен тауарлар мен қызмет 

көрсетулерге шарт жасасады, банктерде шот ашады, сенімхаттар береді;
 8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шараларды 

қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылданған шаралар үшін 
дербес жауаптылықта болады;

 9) өзiнiң құзыретiне жатқызылған өзге де мəселелер бойынша шешiмдер 
қабылдайды.

4-тарау. Инспекцияның мүлкi
 21. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болады.
 Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүлік есебінен құралады, 

сондай-ақ құны Инспекцияның теңгерiмiнде көрсетiлетiн өзге де мүліктерден 
тұрады.

 22. Инспекцияға бекiтiп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 23. Инспекцияның өзiне бекiтiліп берілген мүлiктi дербес иелiктен шығаруға 

немесе оған өзше тəсiлмен иелік етуге құқығы жоқ.
 24. Заңнамада белгіленген жағдайларда жəне шектерде Инспекцияға 

мүлікке иелік етуге құқығы берілуі мүмкін.

5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату
 25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату, сондай-ақ Инспекция 

таратылған жағдайда мүлікті пайдалану тəртібі Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрінің міндетін атқарушы 2019 жылғы 31 қаңтардағы 

№ 58 бұйрығына 7-қосымша

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігі Көлік комитетінің «Шығыс Қазақстан облысы 

бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрлігі Көлік комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша көліктік 
бақылау инспекциясы» мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - Инспекция) Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік 
комитетінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық органы болып табылады жəне əуе 
жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлік саласындағы бақылау-қадағалау 
функцияларын жүзеге асырады.

 2. Инспекция Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жəне 
Комитеттің бұйрықтарына, өзге де нормативтiк құқықтық актілерге, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес қызметiн жүзеге асырады.

 3. Инспекция мемлекеттік мекеменiң ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлғасы болып табылады, оқшауланған мүлкi, өз атауы мемлекеттiк 
тiлде жазылған мөрi, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетiнiң органдарында шоттары болады.

 4. Инспекция азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 Инспекцияның, егер оған заңнамаға сəйкес уəкілеттiк берiлген болса, 

Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болады.
 5. Инспекцияның құрылымын жəне штат санын Министрдің келісімі бой-

ынша Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің жауапты хатшысы бекiтедi.

 6. Инспекцияның толық атауы:
 мемлекеттік тілде – «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфра-

құрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің Шығыс Қазақстан облысы 
бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттiк мекемесi;

 орыс тілінде - республиканское государственное учреждение «Инспекция 
транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области» Комитета транс-
порта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан».

 7. Инспекцияның орналасқан жері:
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(Жалғасы 26-бетте) 

 Қазақстан Республикасы, 070004, Шығыс-Қазақстан облысы, Өскемен 
қаласы, Крылов көшесі, 114.

 8. Инспекцияның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Үкіметі атынан 
мемлекет болып табылады.

 9. Осы Ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.
 10. Инспекцияның қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 11. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары 

болып табылатын мiндеттердi орындау мəніне шарттық қатынастарға түспейді.
 Егер Инспекцияға кiрiстер əкелетiн қызметтi жүзеге асыруға заңнамалық 

актілермен құқық берiлген болса, онда осындай қызметтен түскен кiрiстер 
республикалық бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.

2-тарау. Негiзгi міндеттері, функциялары, құқықтары жəне 
міндеттемелері

 12. Инспекцияның міндеттері:
 1) əуе жəне құбыржол көлiгiн қоспағанда, көлiк саласындағы мемлекеттік 

саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу;
 2) өз құзыреті шегінде көліктің жəне оның өмірлік циклі процестерінің 

адамның өмірі мен денсаулығына жəне қоршаған ортаға қауіпсіздігін қамта-
масыз ету;

 3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамта-
масыз ету.

 13. Инспекция Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мынадай 
функцияларды жүзеге асырады:

 1) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды қорғау, азаматтық қорғаныс, 
жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру саласындағы Қазақстан Республика-
сының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актiлерiнiң сақталуын қамта-
масыз ету;

 2) транзиттік əлеуетті пайдалану туралы ақпаратты жинау, автокөлік 
құралдарының қозғалыс қарқындылығын есепке алу, белгіленген нысандағы 
есеп беру құжаттары түрінде жинақталған ақпаратты беруді ұйымдастыру 
мен жүзеге асыру;

 3) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шетел мемлекетінің аумағы бойынша Қазақстан Республикасы 
тасымалдаушыларының жүріп өтуіне рұқсат беру;

 4) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша отандық жəне шетелдік 
ірі габаритті жəне (немесе) ауыр салмақты көлік құралдарының жүріп өтуіне 
арнайы рұқсаттар беру;

 5) жүктерді автомобильмен халықаралық тасымалдауға рұқсат беру тура-
лы куəлік жəне автокөлік құралдарына рұқсат карточкаларын беру;

 6) көлік құралын халықаралық қатынаста қауіпті жүктерді тасымалдауға 
жіберу туралы куəлік беру;

 7) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шет мемлекеттің тасымалдаушыларына Қазақстан Республикасының 
аумағы бойынша жүріп өтуге рұқсат беру;

 8) Қазақстан Республикасының автомобиль көлігі туралы заңнамасының 
сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 9) Қазақстан Республикасы аумағы бойынша қалалардың шекараларындағы 
немесе өзге де елді мекендердегі жалпы пайдаланудағы автокөлік жолдарын-
дағы көлік бақылау орындарында автокөлік құралдарының жүрістеріне бақылау 
жүргізу;

 10) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша шетелдік тасымалдау-
шылардың каботаждық тасымалдауын анықтау жəне жолын кесуді жүзеге 
асыру;

 11) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық автомобиль та-
сымалдарын ұйымдастыру кезінде рұқсат беру жүйесі талаптарының орын-
далуына бақылауды жүзеге асыру;

 12) автокөлік құралдарының жүруін, оның ішінде отандық жəне шетелдік 
тасымалдаушылардың Қазақстан Республикасының аумағында белгіленген 
автокөлік құ ралдарының рұқсат етілген габариттік жəне салмақтық өлшем-
дердің сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 13) тахографтарға қызмет көрсету жəне орнату бойынша қызметті жүзеге 
асыратын сервистік орталықтарға бақылауды жүзеге асыру;

 14) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен автожол-
дарда жəне автокөліктерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселесі бойынша 
іс-қимылдарды жүзеге асыру;

 15) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша қауіпті жүкті тасымал-
дауға арнайы рұқсат беру;

 16) жүк көлiгi құралдарын өлшеудiң халықаралық сертификатын берудi 
жүзеге асыру;

 17) жолаушылар мен жүктердi, оның iшiнде қауiптi жүктердi тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 18) теміржол көлігіндегі, оның ішінде магистральдық, станциялық жəне 
кірме теміржолдардағы қозғалыс қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуін бақылауды 
жəне тексеруді жүзеге асыру;

 19) теміржол көлiгiнде тасымалдау жəне басқа да қызметті жүзеге асы-
ратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін, оның ішінде бақылау-өлшеу 
техникалық құралдары мен аспаптарын қолдана отырып, сақтауы бөлігінде 
тексеруді жүзеге асыру:

 темiржол желiсiнiң станциялық жəне магистральдық жолдар мен темiржол-
дағы кiрме жолдарды күтiп-ұстау, жылжымалы құрамды күтiп-ұстау, пайдалану 
жəне жөндеу;

 Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне поштамен жөнел-
тілімдерін тасымалдау қағидаларын;

 темiржол көлiгiнде жүру қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған техни-
калық құралдарды, сондай-ақ жасанды құрылыстарды жəне теміржол өтпелерін 
күтіп-ұстау, пайдалану жəне жөндеу;

 20) жылжымалы құрам мен жылжымалы құрамның кепілін мемлекеттік 
тiркеуді жүзеге асыру;

 21) жылжымалы теміржол құрамының мемлекеттік тіркелуін бақылауды 
жүзеге асыру;

 22) Министрдің міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген Теміржол 
көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларында белгіленген тəртіппен тасымалдау 
жөнінде көрсетілетін қызметтерді пайдаланушылар мен вагондар (контей-
нерлер) операторларын қоспағанда, тасымалдау процесіне қатысушының 
қауіпсіздігін басқару жүйесінің аудитін жүргізу;

 23) Қазақстан Республикасының аумағында теміржол көлігіндегі апаттар-
ды, аварияларды тергеуге қатысу;

 24) жолаушылар поездарының Қазақстан Республикасы аумағымен 
жүру жолында жолаушыларды, багажды жəне жүк-багажды тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылау жүргізу;

 25) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне жəне Қазақстан 
Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес 
лицензиялануға жататын қызметтiң немесе іс-қимылдың жекелеген түрлерiн 
лицензиялауды жүзеге асыру;

 26) кеме қатынасы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудi бақылауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру;

 27) қозғалыс қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы туралы статистикалық 
ақпарат қалыптастыру;

 28) Қазақстан Республикасының əкiмшiлiк құқық бұзушылықтар тура-
лы кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамалар толтыру, əкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтар туралы iстерді қарау жəне əкімшілік жаза қолдану;

 29) өз құзыретi шегiнде тексеру нəтижелерi бойынша актiлер жасау 
жəне көлiктiң жұмыс iстеу тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасы 
заңдарының жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн, стандарттар 
мен нормалардың талаптарын анықталған бұзушылықтарды жою туралы 
нұсқамалар енгiзу;

 30) қозғалыс қауiпсiздiгiнiң жəне қоршаған ортаны қорғаудың белгiленген 
талаптарына жай-күйi жауап бермейтiн магистральдық темiржол желісі 
объектiлерiн, темiржолдар мен жылжымалы құрамды пайдалануды тоқтата 
тұруды жəне тоқтатуды жүзеге асыру;

 31) қозғалыс қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғаудың талаптарына 
жай-күйі жауап бермейтін қалалық рельсті көлік объектілерін пайдалануды 
тоқтата тұруды жүзеге асыру;

 32) əкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде не заңды тұлғаға тиесiлi 
аумақты, үй-жайларды, көлiк құралдарын, тауарларды, өзге мүлiк пен зат-
тарды тексерiп қарауды жүргiзу кезiнде табылған, əкiмшiлiк құқық бұзушылық 
жасаудың құралы немесе тiкелей объектiсi болған, заңды тұлғаға тиесiлi 
құжаттарды, тауарларды, өзге де мүлiктер мен заттарды алып қою;

 33) жеке жəне заңды тұлғалардың көлiктің жұмыс iстеуі тəртiбiн 
айқындайтын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, 
халықаралық шарттарының талаптарын сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жəне қадағалауды жүзеге асыру, олардың бұзылуын анықтау жəне жолын 
кесу жөнiнде шаралар қабылдау;

 34) өз құзыретi шегiнде тексерулер нəтижелерi бойынша актiлер жасау жəне 
су көлiгiнiң жұмыс істеуі тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасының 
заңнамасын, стандарттары мен нормаларының анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы нұсқамалар енгiзу;

 35) кемелерді, оның ішінде шағын көлемді кемелерді, оларға құқықтарды 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, тиісті кеме құжаттарын беру, Мемлекеттік 
кеме тізілімін, кеме кітабын жəне жалға алынған шетелдік кемелердің тізілімін 
жүргізу;

 36) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеме тізілімінде мемлекеттік 
тіркеуге жататын тиіс кемелердің командалық құрамының адамдарына диплом 
беру жəне оларды аттестаттау;

 37) кемелерді (оның iшiнде шағын көлемдi), салдарды жəне ішкі су жол-
дарында орналасқан өзге де жүзу объектілері мен құрылыстарын, олардың 
пайдаланылуын қауіпсіз қамтамасыз ету талаптарына сай болуын қарап-
тексеруді жүргізу;

 38) алкогольдік, есiрткiлік жəне уытты мас күйінде болған шағын көлемдi 
кемелердiң кеме жүргiзушiлерiн басқарудан шеттету жəне оларды меди-
циналық куəландыруға жiберу;

 39) жеке жəне заңды тұлғалардың ішкi су жолдарымен жүзу қағидаларын 
сақтауын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 40) кеме қатынасы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудi ұйымдастыруды, iшкi 
су көлiгiнiң жұмыс iстеу тəртiбiн белгiлейтiн Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актiлерiн жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн жеке жəне 
заңды тұлғалардың сақтауын бақылауды ұйымдастыру;

 41) iшкi су жолдарында кеме қатынасын жүзеге асыратын кеме иелерiнiң, 
кеме экипажы мүшелерiнiң, жеке жəне заңды тұлғалардың Қазақстан 
Республикасының iшкi су көлiгi туралы заңнамасына сəйкес кемелердi пай-
далану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету талаптарын орындауын бақылауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру;

 42) кеменi пайдалану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету талаптарына сəйкес 
келмейтiн кемелердi (оның iшiнде шағын көлемдi), салдар мен өзге де жүзу 
объектiлерiн ұстау;

 43) кемені пайдалану қауiпсiздiгiне, адамдардың өмiрi мен денсаулығына, 
жүктердiң сақталуына қатер төнген кезде кемелердiң (оның iшiнде шағын 
көлемдi), салдардың жəне өзге де жүзу объектілерінің қозғалысын тоқтата 
тұру жəне тыйым салу;

 44) Министрдің бұйрығымен бекітілген Ішкі су жолдарында кемелермен, 
оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік оқиғаларын тергеп-
тексеруді, оларды сыныптауды жəне есепке алуды жүргізу қағидаларына 
сəйкес кемелермен, оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік 
оқиғаларын тергеп-тексеру, сыныптау жəне есепке алу;

 45) кеме қатынасы су жолдарының жəне навигациялық жабдық құрал-
дарының тиiстi күтiп-ұсталуын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 46) ішкі су көлігі саласындағы бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
 47) техникалық қарап-тексеру операторларының тiзiлiмiн жүргiзу;
 48) техникалық қарап-тексеру операторларының механикалық көлiк 

құралдары мен олардың тiркемелерiн мiндеттi техникалық қарап-тексеруден 
өткізуді ұйымдастыру жəне жүргізу тəртiбiн сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жүзеге асыру;

 49) Мемлекеттік жылжымалы құрам тізілімін жүргізу;
 50) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 

Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында 
көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

 14. Инспекцияның құқықтары мен міндеттемелері:
 Инспекция:
 1) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлға-

ларынан қажетті ақпаратты жəне материалдарды сұратады жəне алады;
 2) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көліктегі тасымалдау жəне басқа 

да қызметті жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін тексереді;
 3) өз құзыреті шегінде əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы мəселелерді 

қарайды;
 4) хаттамалар толтырады, əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер 

бойынша Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
заңнамасына сəйкес іс жүргізуді жүзеге асырады;

 5) жеке тұлғаны əкiмшілiк ұстауды, көлік құралын ұстауды, тұлғаның жеке 
басын жəне жеке тұлғамен бірге болатын заттарын қарап-тексеруді жүргізеді, 
көлік құралдарын қарап-тексеруді жүзеге асырады;

 6) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлiктiк оқиғалардың, көлiктi пай-
далану ережесін бұзудың алдын алу жөніндегі шаралар туралы мемлекеттік 
органдарға ұсыныстар енгізеді;

 7) көлiктiк бақылау посттарында, жалпы пайдаланымдағы автомобиль жол-
дарында, қалалар жəне өзге де елді мекендер шегінде автокөлік құралдарын 
тоқтатады;

 8) өз құзыреті шегінде, тексерулердің нəтижелері бойынша актілер 
шығарады жəне Қазақстан Республикасы заңдарының, əуе жəне құбыржол 
көлігінен басқа көліктің жұмыс істеу тəртібін айқындайтын өзге де нормативтік 
құқықтық актілері, стандарттары жəне нормалары талаптарының анықталған 
жəне бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар енгізеді;

 9) арнайы байланыс құралдарын пайдаланады, арнайы су көлігі жəне ар-
найы автокөлік, сондай-ақ өзінің функцияларын жүзеге асыру кезінде таяқша 
жəне ысқырық пайдаланады;

 10) уəкілетті органның құзыретіне қатысты мəселелер бойынша сарап-
тамаларға қатысу үшін тиісті мамандарды тартады;

 11) қолданыстағы заңнамамен көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асы-
рады.

 Инспекцияның міндеттемелеріне:
 1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функциялардың іске асуын 

қамтамасыз ету;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
 3) Инспекция құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер беру;
 4) Инспекция теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз 

ету;
 5) бухгалтерлік есепті жүргізу, бухгалтерлік жəне қаржылық есепті Коми-

тетке тапсыру;
 6) Инспекцияға бөлінген бюджет қаражатының толық, уақтылы жəне тиімді 

пайдаланылуын қамтамасыз ету;
 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік сатып 

алулар рəсімдерін жүргізу кіреді.

3-тарау. Инспекцияның қызметiн ұйымдастыру
 15. Инспекция көлiктiк бақылау органдарының бiрыңғай жүйесiне кіреді.
 16. Инспекцияны Қазақстан Республикасының Индустрия жəне 

инфрақұрылымдық даму министрінің келісімі бойынша жəне Көліктік бақылау 
комитеті төрағасының ұсынуымен Қазақстан Республикасы Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға 
тағайындайтын жəне лауазымынан босататын басшы басқарады.

 17. Инспекция басшысының Комитет төрағасының ұсынуымен Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жа-
уапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымынан босататын 
орынбасары болады.

 18. Инспекция қызметкерлері қызметтік киім киюі мүмкін, нөмірлі төс 
белгілері жəне қызметтік куəліктері болады.

 19. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады жəне 
оған басшылық етеді жəне Инспекцияға жүктелген мiндеттердiң орындалуы 
мен өз функцияларын жүзеге асыруына жеке жауаптылықта болады.

 20. Инспекция басшысы осы мақсаттарда:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамаларында жəне осы Ережеде 

айқындалғаен құзыреті шегінде Инспекция қызметінің мəселелерін дербес 
шешеді;

 2) Инспекция басшысының орынбасарынан басқа, Инспекция қызметкер-
лерін тағайындайды жəне қызметтен босатады, оларға көтермелеу, материал-
дық көмек көрсету шараларын жəне тəртiптiк жазалар қолданады;

 3) Инспекция бөлімдері басшыларын тағайындауды Комитетпен келіседі;
 4) бұйрықтарға қол қояды жəне функционалдық бағынысты қызметкерлері 

орындауға міндетті нұсқаулар береді, олардың арасындағы міндеттерді бөледі;
 5) Комитет басшылығының нұсқаулары мен тапсырмаларын орындайды.
 6) Инспекцияны мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда ұсынады;

 7) отандық жəне шетелдік тауар өндірушілермен тауарлар мен қызметтерді 
жеткізуге шарт жасасады, банктерде шот ашады, сенімхаттар береді;

 8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шаралар 
қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған ша-
ралар қабылдағаны үшін дербес жауапкершілікте болады;

 9) өзiнiң құзыретiне жатқызылған өзге де мəселелер бойынша шешiмдер 
қабылдайды.

4-тарау. Инспекцияның мүлкi
 21. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болады.
 Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүлік есебінен құралады, 

сондай-ақ құны Инспекцияның теңгерiмiнде көрсетiлетiн өзге де мүліктерден 
тұрады.

 22. Инспекцияға бекiтiп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 23. Инспекцияның өзiне бекiтiліп берілген мүлiктi дербес иелiктен шығаруға 

немесе оған өзше тəсiлмен иелік етуге құқығы жоқ.
 24. Заңнамада белгіленген жағдайларда жəне шектерде Инспекцияға 

мүлікке иелік етуге құқығы берілуі мүмкін.

5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату
 25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату, сондай-ақ Инспекция 

таратылған жағдайда мүлікті пайдалану тəртібі Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрінің міндетін атқарушы

2019 жылғы 31 қаңтардағы № 58 бұйрығына 8-қосымша

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің «Алматы 
қаласы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық 

мемлекеттік мекемесінің ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрлігі Көлік комитетінің Алматы қаласы бойынша көліктік бақылау инспек-
циясы» мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - Инспекция) Қазақстан Республикасы 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің (бұдан 
əрі - Комитет) аумақтық органы болып табылады жəне əуе жəне құбыржол 
көлігін қоспағанда, көлік саласындағы бақылау-қадағалау функцияларын 
жүзеге асырады.

 2. Инспекция Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жəне 
Комитеттің бұйрықтарына, өзге де нормативтiк құқықтық актілерге, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес қызметiн жүзеге асырады.

 3. Инспекция мемлекеттік мекеменiң ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлғасы болып табылады, оқшауланған мүлкi, өз атауы мемлекеттiк 
тiлде жазылған мөрi, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетiнiң органдарында шоттары болады.

 4. Инспекция азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 Инспекцияның, егер оған заңнамаға сəйкес уəкілеттiк берiлген болса, 

Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болады.
 5. Инспекцияның құрылымын жəне штат санын Министрдің келісімі бой-

ынша Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің жауапты хатшысы бекiтедi.

 6. Инспекцияның толық атауы:
 мемлекеттік тілде – «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфра-

құрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің Алматы қаласы бойынша 
көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттiк мекемесi;

 орыс тілінде - республиканское государственное учреждение «Инспекция 
транспортного контроля по городу Алматы» Комитета транспорта Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан».

 7. Инспекцияның орналасқан жері:
 Қазақстан Республикасы, 050061, Алматы қаласы, Əуезов ауданы, Өтеген 

батыр көшесі, 11.
 8. Инспекцияның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Үкіметі атынан 

мемлекет болып табылады.
 9. Осы Ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.
 10. Инспекцияның қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 11. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары 

болып табылатын мiндеттердi орындау мəніне шарттық қатынастарға түспейді.
 Егер Инспекцияға кiрiстер əкелетiн қызметтi жүзеге асыруға заңнамалық 

актілермен құқық берiлген болса, онда осындай қызметтен түскен кiрiстер 
республикалық бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.

2-тарау. Негiзгi міндеттері, функциялары, құқықтары жəне 
міндеттемелері

 12. Инспекцияның міндеттері:
 1) əуе жəне құбыржол көлiгiн қоспағанда, көлiк саласындағы мемлекеттік 

саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу;
 2) өз құзыреті шегінде көліктің жəне оның өмірлік циклі процестерінің адам-

ның өмірі мен денсаулығына жəне қоршаған ортаға қауіпсіздігін қамта масыз ету;
 3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтама-

сыз ету.
 13. Инспекция Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мынадай 

функцияларды жүзеге асырады:
 1) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды қорғау, азаматтық қорға-

ныс, жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру саласындағы Қазақстан Респуб-
ликасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актiлерiнiң сақталуын 
қамтамасыз ету;

 2) транзиттік əлеуетті пайдалану туралы ақпаратты жинау, автокөлік 
құралдарының қозғалыс қарқындылығын есепке алу, белгіленген нысандағы 
есеп беру құжаттары түрінде жинақталған ақпаратты беруді ұйымдастыру 
мен жүзеге асыру;

 3) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шетел мемлекетінің аумағы бойынша Қазақстан Республикасы 
тасымалдаушыларының жүріп өтуіне рұқсат беру;

 4) Қазақ стан Республикасының аумағы бойынша отандық жəне шетелдік 
ірі габаритті жəне (немесе) ауыр салмақты көлік құралдарының жүріп өтуіне 
арнайы рұқсаттар беру;

 5) жүктерді автомобильмен халықаралық тасымалдауға рұқсат беру тура-
лы куəлік жəне автокөлік құралдарына рұқсат карточкаларын беру;

 6) көлік құралын халықаралық қатынаста қауіпті жүктерді тасымалдауға 
жіберу туралы куəлік беру;

 7) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шет мемлекеттің тасымалдаушыларына Қазақстан Республикасының 
аумағы бойынша жүріп өтуге рұқсат беру;

 8) Қазақстан Республикасының автомобиль көлігі туралы заңнамасының 
сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 9) Қазақстан Республикасы аумағы бойынша қалалардың шекараларындағы 
немесе өзге де елді мекендердегі жалпы пайдаланудағы автокөлік жолдарын-
дағы көлік бақылау орындарында автокөлік құралдарының жүрістеріне бақылау 
жүргізу;

 10) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша шетелдік тасымалдау-
шылардың каботаждық тасымалдауын анықтау жəне жолын кесуді жүзеге 
асыру;

 11) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық автомобиль та-
сымалдарын ұйымдастыру кезінде рұқсат беру жүйесі талаптарының орын-
далуына бақылауды жүзеге асыру;

 12) автокөлік құралдарының жүруін, оның ішінде отандық жəне шетелдік 
тасымалдаушылардың Қазақстан Республикасының аумағында белгіленген 
автокөлік құралдарының рұқсат етілген габариттік жəне салмақтық өлшем-
дердің сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 13) тахографтарға қызмет көрсету жəне орнату бойынша қызметті жүзеге 
асыратын сервистік орталықтарға бақылауды жүзеге асыру;

 14) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен автожол-
дарда жəне автокөліктерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселесі бойынша 
іс-қимылдарды жүзеге асыру;

 15) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша қауіпті жүкті тасы-
малдауға арнайы рұқсат беру;
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 16) жолаушылар мен жүктердi, оның iшiнде қауiптi жүктердi тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 17) теміржол көлігіндегі, оның ішінде магистральдық, станциялық жəне 
кірме теміржолдардағы қозғалыс қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуін бақылауды 
жəне тексеруді жүзеге асыру;

 18) теміржол көлiгiнде тасымалдау жəне басқа да қызметті жүзеге асы-
ратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін, оның ішінде бақылау-өлшеу 
техникалық құралдары мен аспаптарын қолдана отырып, сақтауы бөлігінде 
тексеруді жүзеге асыру:

 темiржол желiсiнiң станциялық жəне магистральдық жолдар мен темiржол-
дағы кiрме жолдарды күтiп-ұстау, жылжымалы құрамды күтiп-ұстау, пайдалану 
жəне жөндеу;

 Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне поштамен 
жөнелтілімдерін тасымалдау қағидаларын;

 темiржол көлiгiнде жүру қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған 
техникалық құралдарды, сондай-ақ жасанды құрылыстарды жəне теміржол 
өтпелерін күтіп-ұстау, пайдалану жəне жөндеу;

 19) жылжымалы құрам мен жылжымалы құрамның кепілін мемлекеттік 
тiркеуді жүзеге асыру;

 20) жылжымалы теміржол құрамының мемлекеттік тіркелуін бақылауды 
жүзеге асыру;

 21) Министрдің міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген Теміржол 
көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларында белгіленген тəртіппен тасымалдау 
жөнінде көрсетілетін қызметтерді пайдаланушылар мен вагондар (контей-
нерлер) операторларын қоспағанда, тасымалдау процесіне қатысушының 
қауіпсіздігін басқару жүйесінің аудитін жүргізу;

 22) Қазақстан Республикасының аумағында теміржол көлігіндегі апаттар-
ды, аварияларды тергеуге қатысу;

 23) жолаушылар поездарының Қазақстан Республикасы аумағымен 
жүру жолында жолаушыларды, багажды жəне жүк-багажды тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылау жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне жəне Қазақстан 
Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес 
лицензиялануға жататын қызметтiң немесе іс-қимылдың жекелеген түрлерiн 
лицензиялауды жүзеге асыру;

 25) қозғалыс қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы туралы статистикалық 
ақпарат қалыптастыру;

 26) Қазақстан Республикасының əкiмшiлiк құқық бұзушылықтар тура-
лы кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамалар толтыру, əкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтар туралы iстерді қарау жəне əкімшілік жаза қолдану;

 27) өз құзыретi шегiнде тексеру нəтижелерi бойынша актiлер жасау 
жəне көлiктiң жұмыс iстеу тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасы 
заңдарының жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн, стандарттар мен 
нормалардың талаптарын анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқа-
малар енгiзу;

 28) қозғалыс қауiпсiздiгiнiң жəне қоршаған ортаны қорғаудың белгiленген 
талаптарына жай-күйi жауап бермейтiн магистральдық темiржол желісі 
объектiлерiн, темiржолдар мен жылжымалы құрамды пайдалануды тоқтата 
тұруды жəне тоқтатуды жүзеге асыру;

 29) қозғалыс қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғаудың талаптарына 
жай-күйі жауап бермейтін қалалық рельсті көлік объектілерін пайдалануды 
тоқтата тұруды жүзеге асыру;

 30) əкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде не заңды тұлғаға тиесiлi 
аумақты, үй-жайларды, көлiк құралдарын, тауарларды, өзге мүлiк пен зат-
тарды тексерiп қарауды жүргiзу кезiнде табылған, əкiмшiлiк құқық бұзушылық 
жасаудың құралы немесе тiкелей объектiсi болған, заңды тұлғаға тиесiлi 
құжаттарды, тауарларды, өзге де мүлiктер мен заттарды алып қою;

 31) жеке жəне заңды тұлғалардың көлiктің жұмыс iстеуі тəртiбiн 
айқындайтын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, 
халықаралық шарттарының талаптарын сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жəне қадағалауды жүзеге асыру, олардың бұзылуын анықтау жəне жолын 
кесу жөнiнде шаралар қабылдау;

 32) өз құзыретi шегiнде тексерулер нəтижелерi бойынша актiлер жасау жəне 
су көлiгiнiң жұмыс істеуі тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасының 
заңнамасын, стандарттары мен нормаларының анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы нұсқамалар енгiзу;

 33) кемелерді, оның ішінде шағын көлемді кемелерді, оларға құқықтарды 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, тиісті кеме құжаттарын беру, Мемлекеттік 
кеме тізілімін, кеме кітабын жəне жалға алынған шетелдік кемелердің тізілімін 
жүргізу;

 34) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеме тізілімінде мемлекеттік 
тіркеуге жататын тиіс кемелердің командалық құрамының адамдарына диплом 
беру жəне оларды аттестаттау;

 35) кемелерді (оның iшiнде шағын көлемдi), салдарды жəне ішкі су жол-
дарында орналасқан өзге де жүзу объектілері мен құрылыстарын, олардың 
пайдаланылуын қауіпсіз қамтамасыз ету талаптарына сай болуын қарап-
тексеруді жүргізу;

 36) алкогольдік, есiрткiлік жəне уытты мас күйінде болған шағын 
көлемдi кемелердiң кеме жүргiзушiлерiн басқарудан шеттету жəне оларды 
медициналық куəландыруға жiберу;

 37) жеке жəне заңды тұлғалардың ішкi су жолдарымен жүзу қағидаларын 
сақтауын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 38) кеменi пайдалану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету талаптарына сəйкес 
келмейтiн кемелердi (оның iшiнде шағын көлемдi), салдар мен өзге де жүзу 
объектiлерiн ұстау;

 39) кемені пайдалану қауiпсiздiгiне, адамдардың өмiрi мен денсаулығына, 
жүктердiң сақталуына қатер төнген кезде кемелердiң (оның iшiнде шағын 
көлемдi), салдардың жəне өзге де жүзу объектілерінің қозғалысын тоқтата 
тұру жəне тыйым салу;

 40) Министрдің бұйрығымен бекітілген Ішкі су жолдарында кемелермен, 
оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік оқиғаларын тергеп-
тексеруді, оларды сыныптауды жəне есепке алуды жүргізу қағидаларына 
сəйкес кемелермен, оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік 
оқиғаларын тергеп-тексеру, сыныптау жəне есепке алу;

 41) ішкі су көлігі саласындағы бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
 42) техникалық қарап-тексеру операторларының тiзiлiмiн жүргiзу;
 43) техникалық қарап-тексеру операторларының механикалық көлiк 

құралдары мен олардың тiркемелерiн мiндеттi техникалық қарап-тексеруден 
өткізуді ұйымдастыру жəне жүргізу тəртiбiн сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жүзеге асыру;

 44) Мемлекеттік жылжымалы құрам тізілімін жүргізу;
 45) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 

Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында 
көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру

 14. Инспекцияның құқықтары мен міндеттемелері:
 Инспекция:
 1) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлға-

ларынан қажетті ақпаратты жəне материалдарды сұратады жəне алады;
 2) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көліктегі тасымалдау жəне басқа 

да қызметті жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін тексереді;
 3) өз құзыреті шегінде əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы мəселелерді 

қарайды;
 4) хаттамалар толтырады, əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер 

бойынша Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
заңнамасына сəйкес іс жүргізуді жүзеге асырады;

 5) жеке тұлғаны əкiмшілiк ұстауды, көлік құралын ұстауды, тұлғаның жеке 
басын жəне жеке тұлғамен бірге болатын заттарын қарап-тексеруді жүргізеді, 
көлік құралдарын қарап-тексеруді жүзеге асырады;

 6) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлiктiк оқиғалардың, көлiктi пай-
далану ережесін бұзудың алдын алу жөніндегі шаралар туралы мемлекеттік 
органдарға ұсыныстар енгізеді;

 7) көлiктiк бақылау посттарында, жалпы пайдаланымдағы автомобиль жол-
дарында, қалалар жəне өзге де елді мекендер шегінде автокөлік құралдарын 
тоқтатады;

 8) өз құзыреті шегінде, тексерулердің нəтижелері бойынша актілер 
шығарады жəне Қазақстан Республикасы заңдарының, əуе жəне құбыржол 
көлігінен басқа көліктің жұмыс істеу тəртібін айқындайтын өзге де нормативтік 
құқықтық актілері, стандарттары жəне нормалары талаптарының анықталған 
жəне бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар енгізеді;

 9) арнайы байланыс құралдарын пайдаланады, арнайы су көлігі жəне 

арнайы автокөлік, сондай-ақ өзінің функцияларын жүзеге асыру кезінде таяқша 
жəне ысқырық пайдаланады;

 10) уəкілетті органның құзыретіне қатысты мəселелер бойынша сарапта-
маларға қатысу үшін тиісті мамандарды тартады;

 11) қолданыстағы заңнамамен көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асы-
рады.

 Инспекцияның міндеттемелеріне:
 1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функциялардың іске асуын 

қамтамасыз ету;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
 3) Инспекция құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер беру;
 4) Инспекция теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз 

ету;
 5) бухгалтерлік есепті жүргізу, бухгалтерлік жəне қаржылық есепті Коми-

тетке тапсыру;
 6) Инспекцияға бөлінген бюджет қаражатының толық, уақтылы жəне тиімді 

пайдаланылуын қамтамасыз ету;
 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік сатып 

алулар рəсімдерін жүргізу кіреді.

3-тарау. Инспекцияның қызметiн ұйымдастыру
 15. Инспекция көлiктiк бақылау органдарының бiрыңғай жүйесiне кіреді.
 16. Инспекцияны Қазақстан Республикасының Индустрия жəне инфра-

құрылымдық даму министрінің келісімі бойынша жəне Көліктік бақылау 
комитеті төрағасының ұсынуымен Қазақстан Республикасы Индустрия жəне 
инфрақұрылымдық даму министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайын-
дайтын жəне лауазымынан босататын басшы басқарады.

 17. Инспекция басшысының Комитет төрағасының ұсынуымен Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жа-
уапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымынан босататын 
орынбасары болады.

 18. Инспекция қызметкерлері қызметтік киім киюі мүмкін, нөмірлі төс 
белгілері жəне қызметтік куəліктері болады.

 19. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады жəне 
оған басшылық етеді жəне Инспекцияға жүктелген мiндеттердiң орындалуы 
мен өз функцияларын жүзеге асыруына жеке жауаптылықта болады.

 20. Инспекция басшысы осы мақсаттарда:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамаларында жəне осы Ережеде 

айқындалғаен құзыреті шегінде Инспекция қызметінің мəселелерін дербес 
шешеді;

 2) Инспекция басшысының орынбасарынан басқа, Инспекция қызмет-
керлерін тағайындайды жəне қызметтен босатады, оларға көтермелеу, 
материалдық көмек көрсету шараларын жəне тəртiптiк жазалар қолданады;

 3) Инспекция бөлімдері басшыларын тағайындауды Комитетпен келіседі;
 4) бұйрықтарға қол қояды жəне функционалдық бағынысты қызметкерлері 

орындауға міндетті нұсқаулар береді, олардың арасындағы міндеттерді бөледі;
 5) Комитет басшылығының нұсқаулары мен тапсырмаларын орындайды.
 6) Инспекцияны мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда ұсынады;
 7) отандық жəне шетелдік тауар өндірушілермен тауарлар мен қызметтерді 

жеткізуге шарт жасасады, банктерде шот ашады, сенімхаттар береді;
 8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шаралар қабыл-

дайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шаралар 
қабылдағаны үшін дербес жауапкершілікте болады;

 9) өзiнiң құзыретiне жатқызылған өзге де мəселелер бойынша шешiмдер 
қабылдайды.

4-тарау. Инспекцияның мүлкi
 21. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болады.
 Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүлік есебінен құралады, 

сондай-ақ құны Инспекцияның теңгерiмiнде көрсетiлетiн өзге де мүліктерден 
тұрады.

 22. Инспекцияға бекiтiп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 23. Инспекцияның өзiне бекiтiліп берілген мүлiктi дербес иелiктен шығаруға 

немесе оған өзше тəсiлмен иелік етуге құқығы жоқ.
 24. Заңнамада белгіленген жағдайларда жəне шектерде Инспекцияға 

мүлікке иелік етуге құқығы берілуі мүмкін.

5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату
 25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату, сондай-ақ Инспекция 

таратылған жағдайда мүлікті пайдалану тəртібі Қа зақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрінің міндетін атқарушы 2019 жылғы 31 қаңтардағы

 № 58 бұйрығына 9-қосымша

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің

«Жамбыл облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрлігі Көлік комитетінің Жамбыл облысы бойынша көліктік бақылау 
инспекциясы» мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - Инспекция) Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік 
комитетінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық органы болып табылады жəне əуе 
жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлік саласындағы бақылау-қадағалау 
функцияларын жүзеге асырады.

 2. Инспекция Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жəне 
Комитеттің бұйрықтарына, өзге де нормативтiк құқықтық актілерге, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес қызметiн жүзеге асырады.

 3. Инспекция мемлекеттік мекеменiң ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлғасы болып табылады, оқшауланған мүлкi, өз атауы мемлекеттiк 
тiлде жазылған мөрi, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетiнiң органдарында шоттары болады.

 4. Инспекция азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 Инспекцияның, егер оған заңнамаға сəйкес уəкілеттiк берiлген болса, 

Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болады.
 5. Инспекцияның құрылымын жəне штат санын Министрдің келісімі бой-

ынша Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің жауапты хатшысы бекiтедi.

 6. Инспекцияның толық атауы:
 мемлекеттік тілде – «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфра-

құрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің Жамбыл облысы бойынша 
көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттiк мекемесi;

 орыс тілінде - республиканское государственное учреждение «Инспекция 
транспортного контроля по Жамбылской области» Комитета транспорта Ми-
нистерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан».

 7. Инспекцияның орналасқан жері:
 Қазақстан Республикасы, 080020, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, 

Қадырғали Жалаири көшесі, 1.
 8. Инспекцияның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Үкіметі атынан 

мемлекет болып табылады.
 9. Осы Ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.
 10. Инспекцияның қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 11. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары 

болып табылатын мiндеттердi орындау мəніне шарттық қатынастарға түспейді.
 Егер Инспекцияға кiрiстер əкелетiн қызметтi жүзеге асыруға заңнамалық 

актілермен құқық берiлген болса, онда осындай қызметтен түскен кiрiстер 
республикалық бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.

2-тарау. Негiзгi міндеттері, функциялары, құқықтары жəне 
міндеттемелері

 12. Инспекцияның міндеттері:
 1) əуе жəне құбыржол көлiгiн қоспағанда, көлiк саласындағы мемлекеттік 

саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу;
 2) өз құзыреті шегінде көліктің жəне оның өмірлік циклі процестерінің 

адамның өмірі мен денсаулығына жəне қоршаған ортаға қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету;

 3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамта-
масыз ету.

 13. Инспекция Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мынадай 
функцияларды жүзеге асырады:

 1) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды қорғау, азаматтық 
қорғаныс, жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру саласындағы Қазақстан 
Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актiлерiнiң 
сақталуын қамтамасыз ету;

 2) транзиттік əлеуетті пайдалану туралы ақпаратты жинау, автокөлік 
құралдарының қозғалыс қарқындылығын есепке алу, белгіленген нысандағы 
есеп беру құжаттары түрінде жинақталған ақпаратты беруді ұйымдастыру 
мен жүзеге асыру;

 3) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шетел мемлекетінің аумағы бойынша Қазақстан Республикасы 
тасымалдаушыларының жүріп өтуіне рұқсат беру;

 4) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша отандық жəне шетелдік 
ірі габаритті жəне (немесе) ауыр салмақты көлік құралдарының жүріп өтуіне 
арнайы рұқсаттар беру;

 5) жүктерді автомобильмен халықаралық тасымалдауға рұқсат беру тура-
лы куəлік жəне автокөлік құралдарына рұқсат карточкаларын беру;

 6) көлік құралын халықаралық қатынаста қауіпті жүктерді тасымалдауға 
жіберу туралы куəлік беру;

 7) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шет мемлекеттің тасымалдаушыларына Қазақстан Республикасының 
аумағы бойынша жүріп өтуге рұқсат беру;

 8) Қазақстан Республикасының автомобиль көлігі туралы заңнамасының 
сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 9) Қазақстан Республикасы аумағы бойынша қалалардың шекараларындағы 
немесе өзге де елді мекендердегі жалпы пайдаланудағы автокөлік жолда-
рындағы көлік бақылау орындарында автокөлік құралдарының жүрістеріне 
бақылау жүргізу;

 10) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша шетелдік тасымал-
даушылардың каботаждық тасымалдауын анықтау жəне жолын кесуді жүзеге 
асыру;

 11) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық автомобиль та-
сымалдарын ұйымдастыру кезінде рұқсат беру жүйесі талаптарының орын-
далуына бақылауды жүзеге асыру;

 12) автокөлік құралдарының жүруін, оның ішінде отандық жəне шетелдік 
тасымалдаушылардың Қазақстан Республикасының аумағында белгіленген 
автокөлік құралдарының рұқсат етілген габариттік жəне салмақтық өлшем-
дердің сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 13) тахографтарға қызмет көрсету жəне орнату бойынша қызметті жүзеге 
асыратын сервистік орталықтарға бақылауды жүзеге асыру;

 14) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен автожол-
дарда жəне автокөліктерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселесі бойынша 
іс-қимылдарды жүзеге асыру;

 15) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша қауіпті жүкті тасымал-
дауға арнайы рұқсат беру;

 16) жолаушылар мен жүктердi, оның iшiнде қауiптi жүктердi тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 17) теміржол көлігіндегі, оның ішінде магистральдық, станциялық жəне 
кірме теміржолдардағы қозғалыс қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуін бақылауды 
жəне тексеруді жүзеге асыру;

 18) теміржол көлiгiнде тасымалдау жəне басқа да қызметті жүзеге асы-
ратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін, оның ішінде бақылау-өлшеу 
техникалық құралдары мен аспаптарын қолдана отырып, сақтауы бөлігінде 
тексеруді жүзеге асыру:

 темiржол желiсiнiң станциялық жəне магистральдық жолдар мен темiр-
жолдағы кiрме жолдарды күтiп-ұстау, жылжымалы құрамды күтiп-ұстау, пай-
далану жəне жөндеу;

 Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне поштамен 
жөнелтілімдерін тасымалдау қағидаларын;

 темiржол көлiгiнде жүру қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған 
техникалық құралдарды, сондай-ақ жасанды құрылыстарды жəне теміржол 
өтпелерін күтіп-ұстау, пайдалану жəне жөндеу;

 19) жылжымалы құрам мен жылжымалы құрамның кепілін мемлекеттік 
тiркеуді жүзеге асыру;

 20) жылжымалы теміржол құрамының мемлекеттік тіркелуін бақылауды 
жүзеге асыру;

 21) Министрдің міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген Теміржол 
көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларында белгіленген тəртіппен тасымалдау 
жөнінде көрсетілетін қызметтерді пайдаланушылар мен вагондар (контей-
нерлер) операторларын қоспағанда, тасымалдау процесіне қатысушының 
қауіпсіздігін басқару жүйесінің аудитін жүргізу;

 22) Қазақстан Республикасының аумағында теміржол көлігіндегі апаттар-
ды, аварияларды тергеуге қатысу;

 23) жолаушылар поездарының Қазақстан Республикасы аумағымен 
жүру жолында жолаушыларды, багажды жəне жүк-багажды тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылау жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне жəне Қазақстан 
Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес 
лицензиялануға жататын қызметтiң немесе іс-қимылдың жекелеген түрлерiн 
лицензиялауды жүзеге асыру;

 25) қозғалыс қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы туралы статистикалық 
ақпарат қалыптастыру;

 26) Қазақстан Республикасының əкiмшiлiк құқық бұзушылықтар тура-
лы кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамалар толтыру, əкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтар туралы iстерді қарау жəне əкімшілік жаза қолдану;

 27) өз құзыретi шегiнде тексеру нəтижелерi бойынша актiлер жасау 
жəне көлiктiң жұмыс iстеу тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасы 
заңдарының жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн, стандарттар 
мен нормалардың талаптарын анықталған бұзушылықтарды жою туралы 
нұсқамалар енгiзу;

 28) қозғалыс қауiпсiздiгiнiң жəне қоршаған ортаны қорғаудың белгiленген 
талаптарына жай-күйi жауап бермейтiн магистральдық темiржол желісі 
объектiлерiн, темiржолдар мен жылжымалы құрамды пайдалануды тоқтата 
тұруды жəне тоқтатуды жүзеге асыру;

 29) қозғалыс қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғаудың талаптарына 
жай-күйі жауап бермейтін қалалық рельсті көлік объектілерін пайдалануды 
тоқтата тұруды жүзеге асыру;

 30) əкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде не заңды тұлғаға тиесiлi 
аумақты, үй-жайларды, көлiк құралдарын, тауарларды, өзге мүлiк пен зат-
тарды тексерiп қарауды жүргiзу кезiнде табылған, əкiмшiлiк құқық бұзушылық 
жасаудың құралы немесе тiкелей объектiсi болған, заңды тұлғаға тиесiлi 
құжаттарды, тауарларды, өзге де мүлiктер мен заттарды алып қою;

 31) жеке жəне заңды тұлғалардың көлiктің жұмыс iстеуі тəртiбiн 
айқындайтын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, 
халықаралық шарттарының талаптарын сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жəне қадағалауды жүзеге асыру, олардың бұзылуын анықтау жəне жолын 
кесу жөнiнде шаралар қабылдау;

 32) өз құзыретi шегiнде тексерулер нəтижелерi бойынша актiлер жасау жəне 
су көлiгiнiң жұмыс істеуі тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасының 
заңнамасын, стандарттары мен нормаларының анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы нұсқамалар енгiзу;

 33) кемелерді, оның ішінде шағын көлемді кемелерді, оларға құқықтарды 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, тиісті кеме құжаттарын беру, Мемлекеттік 
кеме тізілімін, кеме кітабын жəне жалға алынған шетелдік кемелердің тізілімін 
жүргізу;

 34) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеме тізілімінде мемлекеттік 
тіркеуге жататын тиіс кемелердің командалық құрамының адамдарына диплом 
беру жəне оларды аттестаттау;

 35) кемелерді (оның iшiнде шағын көлемдi), салдарды жəне ішкі су жол-
дарында орналасқан өзге де жүзу объектілері мен құрылыстарын, олардың 
пайдаланылуын қауіпсіз қамтамасыз ету талаптарына сай болуын қарап-
тексеруді жүргізу;

 36) алкогольдік, есiрткiлік жəне уытты мас күйінде болған шағын көлемдi 
кемелердiң кеме жүргiзушiлерiн басқарудан шеттету жəне оларды меди-
циналық куəландыруға жiберу;

 37) жеке жəне заңды тұлғалардың ішкi су жолдарымен жүзу қағидаларын 
сақтауын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
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 38) кеменi пайдалану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету талаптарына сəйкес 
келмейтiн кемелердi (оның iшiнде шағын көлемдi), салдар мен өзге де жүзу 
объектiлерiн ұстау;

 39) кемені пайдалану қауiпсiздiгiне, адамдардың өмiрi мен денсаулығына, 
жүктердiң сақталуына қатер төнген кезде кемелердiң (оның iшiнде шағын 
көлемдi), салдардың жəне өзге де жүзу объектілерінің қозғалысын тоқтата 
тұру жəне тыйым салу;

 40) Министрдің бұйрығымен бекітілген Ішкі су жолдарында кемелермен, 
оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік оқиғаларын тергеп-
тексеруді, оларды сыныптауды жəне есепке алуды жүргізу қағидаларына 
сəйкес кемелермен, оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік 
оқиғаларын тергеп-тексеру, сыныптау жəне есепке алу;

 41) ішкі су көлігі саласындағы бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
 42) техникалық қарап-тексеру операторларының тiзiлiмiн жүргiзу;
 43) техникалық қарап-тексеру операторларының механикалық көлiк 

құралдары мен олардың тiркемелерiн мiндеттi техникалық қарап-тексеруден 
өткізуді ұйымдастыру жəне жүргізу тəртiбiн сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жүзеге асыру;

 44) Мемлекеттік жылжымалы құрам тізілімін жүргізу;
 45) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 

Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында 
көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

 14. Инспекцияның құқықтары мен міндеттемелері:
 Инспекция:
 1) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлға-

ларынан қажетті ақпаратты жəне материалдарды сұратады жəне алады;
 2) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көліктегі тасымалдау жəне басқа 

да қызметті жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін тексереді;
 3) өз құзыреті шегінде əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы мəселелерді 

қарайды;
 4) хаттамалар толтырады, əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер 

бойынша Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
заңнамасына сəйкес іс жүргізуді жүзеге асырады;

 5) жеке тұлғаны əкiмшілiк ұстауды, көлік құралын ұстауды, тұлғаның жеке 
басын жəне жеке тұлғамен бірге болатын заттарын қарап-тексеруді жүргізеді, 
көлік құралдарын қарап-тексеруді жүзеге асырады;

 6) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлiктiк оқиғалардың, көлiктi пай-
далану ережесін бұзудың алдын алу жөніндегі шаралар туралы мемлекеттік 
органдарға ұсыныстар енгізеді;

 7) көлiктiк бақылау посттарында, жалпы пайдаланымдағы автомобиль жол-
дарында, қалалар жəне өзге де елді мекендер шегінде автокөлік құралдарын 
тоқтатады;

 8) өз құзыреті шегінде, тексерулердің нəтижелері бойынша актілер 
шығарады жəне Қазақстан Республикасы заңдарының, əуе жəне құбыржол 
көлігінен басқа көліктің жұмыс істеу тəртібін айқындайтын өзге де нормативтік 
құқықтық актілері, стандарттары жəне нормалары талаптарының анықталған 
жəне бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар енгізеді;

 9) арнайы байланыс құралдарын пайдаланады, арнайы су көлігі жəне ар-
найы автокөлік, сондай-ақ өзінің функцияларын жүзеге асыру кезінде таяқша 
жəне ысқырық пайдаланады;

 10) уəкілетті органның құзыретіне қатысты мəселелер бойынша сарапта-
маларға қатысу үшін тиісті мамандарды тартады;

 11) қолданыстағы заңнамамен көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асы-
рады.

 Инспекцияның міндеттемелеріне:
 1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функциялардың іске асуын 

қамтамасыз ету;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
 3) Инспекция құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер беру;
 4) Инспекция теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз 

ету;
 5) бухгалтерлік есепті жүргізу, бухгалтерлік жəне қаржылық есепті Коми-

тетке тапсыру;
 6) Инспекцияға бөлінген бюджет қаражатының толық, уақтылы жəне тиімді 

пайдаланылуын қамтамасыз ету;
 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік сатып 

алулар рəсімдерін жүргізу кіреді.

3-тарау. Инспекцияның қызметiн ұйымдастыру
 15. Инспекция көлiктiк бақылау органдарының бiрыңғай жүйесiне кіреді.
 16. Инспекцияны Қазақстан Республикасының Индустрия жəне 

инфрақұрылымдық даму министрінің келісімі бойынша жəне Көліктік бақылау 
комитеті төрағасының ұсынуымен Қазақстан Республикасы Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға 
тағайындайтын жəне лауазымынан босататын басшы басқарады.

 17. Инспекция басшысының Комитет төрағасының ұсынуымен Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жа-
уапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымынан босататын 
орынбасары болады.

 18. Инспекция қызметкерлері қызметтік киім киюі мүмкін, нөмірлі төс 
белгілері жəне қызметтік куəліктері болады.

 19. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады жəне 
оған басшылық етеді жəне Инспекцияға жүктелген мiндеттердiң орындалуы 
мен өз функцияларын жүзеге асыруына жеке жауаптылықта болады.

 20. Инспекция басшысы осы мақсаттарда:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамаларында жəне осы Ережеде 

айқындалғаен құзыреті шегінде Инспекция қызметінің мəселелерін дербес 
шешеді;

 2) Инспекция басшысының орынбасарынан басқа, Инспекция қызмет-
керлерін тағайындайды жəне қызметтен босатады, оларға көтермелеу, 
материалдық көмек көрсету шараларын жəне тəртiптiк жазалар қолданады;

 3) Инспекция бөлімдері басшыларын тағайындауды Комитетпен келіседі;
 4) бұйрықтарға қол қояды жəне функционалдық бағынысты қызметкерлері 

орындауға міндетті нұсқаулар береді, олардың арасындағы міндеттерді бөледі;
 5) Комитет басшылығының нұсқаулары мен тапсырмаларын орындайды.
 6) Инспекцияны мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда ұсынады;
 7) отандық жəне шетелдік тауар өндірушілермен тауарлар мен қызметтерді 

жеткізуге шарт жасасады, банктерде шот ашады, сенімхаттар береді;
 8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шаралар 

қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған ша-
ралар қабылдағаны үшін дербес жауапкершілікте болады;

 9) өзiнiң құзыретiне жатқызылған өзге де мəселелер бойынша шешiмдер 
қабылдайды.

4-тарау. Инспекцияның мүлкi
 21. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болады.
 Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүлік есебінен құралады, 

сондай-ақ құны Инспекцияның теңгерiмiнде көрсетiлетiн өзге де мүліктерден 
тұрады.

 22. Инспекцияға бекiтiп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 23. Инспекцияның өзiне бекiтiліп берілген мүлiктi дербес иелiктен шығаруға 

немесе оған өзше тəсiлмен иелік етуге құқығы жоқ.
 24. Заңнамада белгіленген жағдайларда жəне шектерде Инспекцияға 

мүлікке иелік етуге құқығы берілуі мүмкін.

5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату
 25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату, сондай-ақ Инспекция 

таратылған жағдайда мүлікті пайдалану тəртібі Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрінің міндетін атқарушы 2019 жылғы 31 қаңтардағы 

№ 58 бұйрығына 10-қосымша

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің
«Батыс Қазақстан облысы бойынша көліктік бақылау 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрлігі Көлік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша көліктік 
бақылау инспекциясы» мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - Инспекция) Қазақстан 

Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік 
комитетінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық органы болып табылады жəне əуе 
жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлік саласындағы бақылау-қадағалау 
функцияларын жүзеге асырады.

 2. Инспекция Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жəне 
Комитеттің бұйрықтарына, өзге де нормативтiк құқықтық актілерге, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес қызметiн жүзеге асырады.

 3. Инспекция мемлекеттік мекеменiң ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлғасы болып табылады, оқшауланған мүлкi, өз атауы мемлекеттiк 
тiлде жазылған мөрi, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетiнiң органдарында шоттары болады.

 4. Инспекция азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 Инспекцияның, егер оған заңнамаға сəйкес уəкілеттiк берiлген болса, 

Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болады.
 5. Инспекцияның құрылымын жəне штат санын Министрдің келісімі бой-

ынша Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің жауапты хатшысы бекiтедi.

 6. Инспекцияның толық атауы:
 мемлекеттік тілде – «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфра-

құрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бой-
ынша көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттiк мекемесi;

 орыс тілінде - республиканское государственное учреждение «Инспекция 
транспортного контроля по Западно-Казахстанской области» Комитета транс-
порта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан».

 7. Инспекцияның орналасқан жері:
 Қазақстан Республикасы, 090001, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, 

Қ. Аманжолов көшесі, 104.
 8. Инспекцияның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Үкіметі атынан 

мемлекет болып табылады.
 9. Осы Ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.
 10. Инспекцияның қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 11. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары 

болып табылатын мiндеттердi орындау мəніне шарттық қатынастарға түспейді.
 Егер Инспекцияға кiрiстер əкелетiн қызметтi жүзеге асыруға заңнамалық 

актілермен құқық берiлген болса, онда осындай қызметтен түскен кiрiстер 
республикалық бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.

2-тарау. Негiзгi міндеттері, функциялары, құқықтары жəне 
міндеттемелері

 12. Инспекцияның міндеттері:
 1) əуе жəне құбыржол көлiгiн қоспағанда, көлiк саласындағы мемлекеттік 

саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу;
 2) өз құзыреті шегінде көліктің жəне оның өмірлік циклі процестерінің 

адамның өмірі мен денсаулығына жəне қоршаған ортаға қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету;

 3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамта-
масыз ету.

 13. Инспекция Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мынадай 
функцияларды жүзеге асырады:

 1) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды қорғау, азаматтық 
қорғаныс, жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру саласындағы Қазақстан 
Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актiлерiнiң 
сақталуын қамтамасыз ету;

 2) транзиттік əлеуетті пайдалану туралы ақпаратты жинау, автокөлік 
құрал дарының қозғалыс қарқындылығын есепке алу, белгіленген нысандағы 
есеп беру құжаттары түрінде жинақталған ақпаратты беруді ұйымдастыру 
мен жүзеге асыру;

 3) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шетел мемлекетінің аумағы бойынша Қазақстан Республикасы 
тасымалдаушыларының жүріп өтуіне рұқсат беру;

 4) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша отандық жəне шетелдік 
ірі габаритті жəне (немесе) ауыр салмақты көлік құралдарының жүріп өтуіне 
арнайы рұқсаттар беру;

 5) жүктерді автомобильмен халықаралық тасымалдауға рұқсат беру тура-
лы куəлік жəне автокөлік құралдарына рұқсат карточкаларын беру;

 6) көлік құралын халықаралық қатынаста қауіпті жүктерді тасымалдауға 
жіберу туралы куəлік беру;

 7) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шет мемлекеттің тасымалдаушыларына Қазақстан Республикасының 
аумағы бойынша жүріп өтуге рұқсат беру;

 8) Қазақстан Республикасының автомобиль көлігі туралы заңнамасының 
сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 9) Қазақстан Республикасы аумағы бойынша қалалардың шекараларындағы 
немесе өзге де елді мекендердегі жалпы пайдаланудағы автокөлік жолда-
рындағы көлік бақылау орындарында автокөлік құралдарының жүрістеріне 
бақылау жүргізу;

 10) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша шетелдік тасымал-
даушылардың каботаждық тасымалдауын анықтау жəне жолын кесуді жүзеге 
асыру;

 11) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық автомобиль та-
сымалдарын ұйымдастыру кезінде рұқсат беру жүйесі талаптарының орын-
далуына бақылауды жүзеге асыру;

 12) автокөлік құралдарының жүруін, оның ішінде отандық жəне шетелдік 
тасымалдаушылардың Қазақстан Республикасының аумағында белгіленген 
автокөлік құралдарының рұқсат етілген габариттік жəне салмақтық өлшем-
дердің сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 13) тахографтарға қызмет көрсету жəне орнату бойынша қызметті жүзеге 
асыратын сервистік орталықтарға бақылауды жүзеге асыру;

 14) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен автожол-
дарда жəне автокөліктерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселесі бойынша 
іс-қимылдарды жүзеге асыру;

 15) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша қауіпті жүкті тасымал-
дауға арнайы рұқсат беру;

 16) жолаушылар мен жүктердi, оның iшiнде қауiптi жүктердi тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 17) теміржол көлігіндегі, оның ішінде магистральдық, станциялық жəне 
кірме теміржолдардағы қозғалыс қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуін бақылауды 
жəне тексеруді жүзеге асыру;

 18) теміржол көлiгiнде тасымалдау жəне басқа да қызметті жүзеге асы-
ратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін, оның ішінде бақылау-өлшеу 
техникалық құралдары мен аспаптарын қолдана отырып, сақтауы бөлігінде 
тексеруді жүзеге асыру:

 темiржол желiсiнiң станциялық жəне магистральдық жолдар мен темiр-
жолдағы кiрме жолдарды күтiп-ұстау, жылжымалы құрамды күтiп-ұстау, пай-
далану жəне жөндеу;

 Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне поштамен жөнел-
тілімдерін тасымалдау қағидаларын;

 темiржол көлiгiнде жүру қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған техни-
калық құралдарды, сондай-ақ жасанды құрылыстарды жəне теміржол өтпелерін 
күтіп-ұстау, пайдалану жəне жөндеу;

 19) жылжымалы құрам мен жылжымалы құрамның кепілін мемлекеттік 
тiркеуді жүзеге асыру;

 20) жылжымалы теміржол құрамының мемлекеттік тіркелуін бақылауды 
жүзеге асыру;

 21) Министрдің міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген Теміржол 
көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларында белгіленген тəртіппен тасымалдау 
жөнінде көрсетілетін қызметтерді пайдаланушылар мен вагондар (контей-
нерлер) операторларын қоспағанда, тасымалдау процесіне қатысушының 
қауіпсіздігін басқару жүйесінің аудитін жүргізу;

 22) Қазақстан Республикасының аумағында теміржол көлігіндегі апаттар-
ды, аварияларды тергеуге қатысу;

 23) жолаушылар поездарының Қазақстан Республикасы аумағымен 
жүру жолында жолаушыларды, багажды жəне жүк-багажды тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылау жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне жəне Қазақстан 
Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес 
лицензиялануға жататын қызметтiң немесе іс-қимылдың жекелеген түрлерiн 
лицензиялауды жүзеге асыру;

 25) кеме қатынасы қауіпсіздігін қамтамасыз етуді бақылауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру;

 26) қозғалыс қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы туралы статистикалық 
ақпарат қалыптастыру;

 27) Қазақстан Республикасының əкiмшiлiк құқық бұзушылықтар тура-
лы кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамалар толтыру, əкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтар туралы iстерді қарау жəне əкімшілік жаза қолдану;

 28) өз құзыретi шегiнде тексеру нəтижелерi бойынша актiлер жасау 
жəне көлiктiң жұмыс iстеу тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасы 
заңдарының жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн, стандарттар 
мен нормалардың талаптарын анықталған бұзушылықтарды жою туралы 
нұсқамалар енгiзу;

 29) қозғалыс қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғаудың талаптарына 
жай-күйі жауап бермейтін қалалық рельсті көлік объектілерін пайдалануды 
тоқтата тұруды жүзеге асыру;

 30) қозғалыс қауiпсiздiгiнiң жəне қоршаған ортаны қорғаудың белгiленген 
талаптарына жай-күйi жауап бермейтiн магистральдық темiржол желісі 
объектiлерiн, темiржолдар мен жылжымалы құрамды пайдалануды тоқтата 
тұруды жəне тоқтатуды жүзеге асыру;

 31) əкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде не заңды тұлғаға тиесiлi 
аумақты, үй-жайларды, көлiк құралдарын, тауарларды, өзге мүлiк пен зат-
тарды тексерiп қарауды жүргiзу кезiнде табылған, əкiмшiлiк құқық бұзушылық 
жасаудың құралы немесе тiкелей объектiсi болған, заңды тұлғаға тиесiлi 
құжаттарды, тауарларды, өзге де мүлiктер мен заттарды алып қою;

 32) жеке жəне заңды тұлғалардың көлiктің жұмыс iстеуі тəртiбiн 
айқындайтын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, 
халықаралық шарттарының талаптарын сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жəне қадағалауды жүзеге асыру, олардың бұзылуын анықтау жəне жолын 
кесу жөнiнде шаралар қабылдау;

 33) өз құзыретi шегiнде тексерулер нəтижелерi бойынша актiлер жасау жəне 
су көлiгiнiң жұмыс істеуі тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасының 
заңнамасын, стандарттары мен нормаларының анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы нұсқамалар енгiзу;

 34) кемелерді, оның ішінде шағын көлемді кемелерді, оларға құқықтарды 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, тиісті кеме құжаттарын беру, Мемлекеттік 
кеме тізілімін, кеме кітабын жəне жалға алынған шетелдік кемелердің тізілімін 
жүргізу;

 35) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеме тізілімінде мемлекеттік 
тіркеуге жататын тиіс кемелердің командалық құрамының адамдарына диплом 
беру жəне оларды аттестаттау;

 36) кемелерді (оның iшiнде шағын көлемдi), салдарды жəне ішкі су жол-
дарында орналасқан өзге де жүзу объектілері мен құрылыстарын, олардың 
пайдаланылуын қауіпсіз қамтамасыз ету талаптарына сай болуын қарап-
тексеруді жүргізу;

 37) алкогольдік, есiрткiлік жəне уытты мас күйінде болған шағын 
көлемдi кемелердiң кеме жүргiзушiлерiн басқарудан шеттету жəне оларды 
медициналық куəландыруға жiберу;

 38) жеке жəне заңды тұлғалардың ішкi су жолдарымен жүзу қағидаларын 
сақтауын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 39) кеме қатынасы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудi ұйымдастыруды, iшкi 
су көлiгiнiң жұмыс iстеу тəртiбiн белгiлейтiн Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актiлерiн жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн жеке жəне 
заңды тұлғалардың сақтауын бақылауды ұйымдастыру;

 40) iшкi су жолдарында кеме қатынасын жүзеге асыратын кеме иелерiнiң, 
кеме экипажы мүшелерiнiң, жеке жəне заңды тұлғалардың Қазақстан 
Республикасының iшкi су көлiгi туралы заңнамасына сəйкес кемелердi пай-
далану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету талаптарын орындауын бақылауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру;

 41) кеменi пайдалану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету талаптарына сəйкес 
келмейтiн кемелердi (оның iшiнде шағын көлемдi), салдар мен өзге де жүзу 
объектiлерiн ұстау;

 42) кемені пайдалану қауiпсiздiгiне, адамдардың өмiрi мен денсаулығына, 
жүктердiң сақталуына қатер төнген кезде кемелердiң (оның iшiнде шағын 
көлемдi), салдардың жəне өзге де жүзу объектілерінің қозғалысын тоқтата 
тұру жəне тыйым салу;

 43) Министрдің бұйрығымен бекітілген Ішкі су жолдарында кемелермен, 
оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік оқиғаларын тергеп-
тексеруді, оларды сыныптауды жəне есепке алуды жүргізу қағидаларына 
сəйкес кемелермен, оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік 
оқиғаларын тергеп-тексеру, сыныптау жəне есепке алу;

 44) кеме қатынасы су жолдарының жəне навигациялық жабдық құрал-
дарының тиiстi күтiп-ұсталуын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 45) ішкі су көлігі саласындағы бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
 46) техникалық қарап-тексеру операторларының тiзiлiмiн жүргiзу;
 47) техникалық қарап-тексеру операторларының механикалық көлiк 

құралдары мен олардың тiркемелерiн мiндеттi техникалық қарап-тексеруден 
өткізуді ұйымдастыру жəне жүргізу тəртiбiн сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жүзеге асыру;

 48) Мемлекеттік жылжымалы құрам тізілімін жүргізу;
 49) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 

Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында 
көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

 14. Инспекцияның құқықтары мен міндеттемелері:
 Инспекция:
 1) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғала-

рынан қажетті ақпаратты жəне материалдарды сұратады жəне алады;
 2) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көліктегі тасымалдау жəне басқа 

да қызметті жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін тексереді;
 3) өз құзыреті шегінде əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы мəселелерді 

қарайды;
 4) хаттамалар толтырады, əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер 

бойынша Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
заңнамасына сəйкес іс жүргізуді жүзеге асырады;

 5) жеке тұлғаны əкiмшілiк ұстауды, көлік құралын ұстауды, тұлғаның жеке 
басын жəне жеке тұлғамен бірге болатын заттарын қарап-тексеруді жүргізеді, 
көлік құралдарын қарап-тексеруді жүзеге асырады;

 6) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлiктiк оқиғалардың, көлiктi пай-
далану ережесін бұзудың алдын алу жөніндегі шаралар туралы мемлекеттік 
органдарға ұсыныстар енгізеді;

 7) көлiктiк бақылау посттарында, жалпы пайдаланымдағы автомобиль жол-
дарында, қалалар жəне өзге де елді мекендер шегінде автокөлік құралдарын 
тоқтатады;

 8) өз құзыреті шегінде, тексерулердің нəтижелері бойынша актілер 
шығарады жəне Қазақстан Республикасы заңдарының, əуе жəне құбыржол 
көлігінен басқа көліктің жұмыс істеу тəртібін айқындайтын өзге де нормативтік 
құқықтық актілері, стандарттары жəне нормалары талаптарының анықталған 
жəне бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар енгізеді;

 9) арнайы байланыс құралдарын пайдаланады, арнайы су көлігі жəне ар-
найы автокөлік, сондай-ақ өзінің функцияларын жүзеге асыру кезінде таяқша 
жəне ысқырық пайдаланады;

 10) уəкілетті органның құзыретіне қатысты мəселелер бойынша сарап-
тамаларға қатысу үшін тиісті мамандарды тартады;

 11) қолданыстағы заңнамамен көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асы-
рады.

 Инспекцияның міндеттемелеріне:
 1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функциялардың іске асуын 

қамтамасыз ету;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
 3) Инспекция құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер беру;
 4) Инспекция теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз 

ету;
 5) бухгалтерлік есепті жүргізу, бухгалтерлік жəне қаржылық есепті Коми-

тетке тапсыру;
 6) Инспекцияға бөлінген бюджет қаражатының толық, уақтылы жəне тиімді 

пайдаланылуын қамтамасыз ету;
 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік сатып 

алулар рəсімдерін жүргізу кіреді.

3-тарау. Инспекцияның қызметiн ұйымдастыру
 15. Инспекция көлiктiк бақылау органдарының бiрыңғай жүйесiне кіреді.
 16. Инспекцияны Қазақстан Республикасының Индустрия жəне инфра-

құрылымдық даму министрінің келісімі бойынша жəне Көліктік бақылау 



28 1 ҚАЗАН 2019 ЖЫЛRESMI

(Жалғасы 29-бетте) 

(Жалғасы. Басы 19-27-беттерде) 

комитеті төрағасының ұсынуымен Қазақстан Республикасы Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға 
тағайындайтын жəне лауазымынан босататын басшы басқарады.

 17. Инспекция басшысының Комитет төрағасының ұсынуымен Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жа-
уапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымынан босататын 
орынбасары болады.

 18. Инспекция қызметкерлері қызметтік киім киюі мүмкін, нөмірлі төс 
белгілері жəне қызметтік куəліктері болады.

 19. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады жəне 
оған басшылық етеді жəне Инспекцияға жүктелген мiндеттердiң орындалуы 
мен өз функцияларын жүзеге асыруына жеке жауаптылықта болады.

 20. Инспекция басшысы осы мақсаттарда:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамаларында жəне осы Ережеде 

айқындалған құзыреті шегінде Инспекция қызметінің мəселелерін дербес 
шешеді;

 2) Инспекция басшысының орынбасарынан басқа, Инспекция қызмет-
керлерін тағайындайды жəне қызметтен босатады, оларға көтермелеу, 
материалдық көмек көрсету шараларын жəне тəртiптiк жазалар қолданады;

 3) Инспекция бөлімдері басшыларын тағайындауды Комитетпен келіседі;
 4) бұйрықтарға қол қояды жəне функционалдық бағынысты қызметкерлері 

орындауға міндетті нұсқаулар береді, олардың арасындағы міндеттерді бөледі;
 5) Комитет басшылығының нұсқаулары мен тапсырмаларын орындайды.
 6) Инспекцияны мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда ұсынады;
 7) отандық жəне шетелдік тауар өндірушілермен тауарлар мен қызметтерді 

жеткізуге шарт жасасады, банктерде шот ашады, сенімхаттар береді;
 8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шаралар қабыл-

дайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шаралар 
қабылдағаны үшін дербес жауапкершілікте болады;

 9) өзiнiң құзыретiне жатқызылған өзге де мəселелер бойынша шешiмдер 
қабылдайды.

4-тарау. Инспекцияның мүлкi
 21. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болады.
 Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүлік есебінен құралады, 

сондай-ақ құны Инспекцияның теңгерiмiнде көрсетiлетiн өзге де мүліктерден 
тұрады.

 22. Инспекцияға бекiтiп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 23. Инспекцияның өзiне бекiтiліп берілген мүлiктi дербес иелiктен шығаруға 

немесе оған өзше тəсiлмен иелік етуге құқығы жоқ.
 24. Заңнамада белгіленген жағдайларда жəне шектерде Инспекцияға 

мүлікке иелік етуге құқығы берілуі мүмкін.

5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату
25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату, сондай-ақ Инспекция 

таратылған жағдайда мүлікті пайдалану тəртібі Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 
Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрінің міндетін атқарушы 2019 жылғы 31 қаңтардағы
№58 бұйрығына 11-қосымша

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің

«Қарағанды облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрлігі Көлік комитетінің Қарағанды облысы бойынша көліктік бақылау 
инспекциясы» мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - Инспекция) Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік 
комитетінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық органы болып табылады жəне əуе 
жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлік саласындағы бақылау-қадағалау 
функцияларын жүзеге асырады.

 2. Инспекция Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жəне 
Комитеттің бұйрықтарына, өзге де нормативтiк құқықтық актілерге, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес қызметiн жүзеге асырады.

 3. Инспекция мемлекеттік мекеменiң ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлғасы болып табылады, оқшауланған мүлкi, өз атауы мемлекеттiк 
тiлде жазылған мөрi, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетiнiң органдарында шоттары болады.

 Инспекция азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 Инспекцияның, егер оған заңнамаға сəйкес уəкілеттiк берiлген болса, 

Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болады.
 5. Инспекцияның құрылымын жəне штат санын Министрдің келісімі бой-

ынша Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің жауапты хатшысы бекiтедi.

 6. Инспекцияның толық атауы:
 мемлекеттік тілде – «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфра-

құрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің Қарағанды облысы бойынша 
көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттiк мекемесi;

 орыс тілінде - республиканское государственное учреждение «Инспекция 
транспорт ного контроля по Карагандинской области» Комитета транспорта 
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан».

 7. Инспекцияның орналасқан жері:
 Қазақстан Республикасы, 100026, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, 

Қазыбек би атын. ауданы, Гапеева көшесі, 5.
 8. Инспекцияның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Үкіметі атынан 

мемлекет болып табылады.
 9. Осы Ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.
 10. Инспекцияның қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 11. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары 

болып табылатын мiндеттердi орындау мəніне шарттық қатынастарға түспейді.
 Егер Инспекцияға кiрiстер əкелетiн қызметтi жүзеге асыруға заңнамалық 

актілермен құқық берiлген болса, онда осындай қызметтен түскен кiрiстер 
республикалық бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.

2-тарау. Негiзгi міндеттері, функциялары, құқықтары жəне 
міндеттемелері

 12. Инспекцияның міндеттері:
 1) əуе жəне құбыржол көлiгiн қоспағанда, көлiк саласындағы мемлекеттік 

саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу;
 2) өз құзыреті шегінде көліктің жəне оның өмірлік циклі процестерінің 

адамның өмірі мен денсаулығына жəне қоршаған ортаға қауіпсіздігін қамта-
масыз ету;

 3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамта-
масыз ету.

 13. Инспекция Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мынадай 
функцияларды жүзеге асырады:

 1) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды қорғау, азаматтық қорға-
ныс, жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру саласындағы Қазақстан Респуб-
ликасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актiлерiнiң сақталуын 
қамтамасыз ету;

 2) транзиттік əлеуетті пайдалану туралы ақпаратты жинау, автокөлік 
құралдарының қозғалыс қарқындылығын есепке алу, белгіленген нысандағы 
есеп беру құжаттары түрінде жинақталған ақпаратты беруді ұйымдастыру 
мен жүзеге асыру;

 3) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шетел мемлекетінің аумағы бойынша Қазақстан Республикасы 
тасымалдаушыларының жүріп өтуіне рұқсат беру;

 4) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша отандық жəне шетелдік 
ірі габаритті жəне (немесе) ауыр салмақты көлік құралдарының жүріп өтуіне 
арнайы рұқсаттар беру;

 5) жүктерді автомобильмен халықаралық тасымалдауға рұқсат беру тура-
лы куəлік жəне автокөлік құралдарына рұқсат карточкаларын беру;

 6) көлік құралын халықаралық қатынаста қауіпті жүктерді тасымалдауға 
жіберу туралы куəлік беру;

 7) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 

сəйкес шет мемлекеттің тасымалдаушыларына Қазақстан Республикасының 
аумағы бойынша жүріп өтуге рұқсат беру;

 8) Қазақстан Республикасының автомобиль көлігі туралы заңнамасының 
сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 9) Қазақстан Республикасы аумағы бойынша қалалардың шекараларындағы 
немесе өзге де елді мекендердегі жалпы пайдаланудағы автокөлік жолда-
рындағы көлік бақылау орындарында автокөлік құралдарының жүрістеріне 
бақылау жүргізу;

 10) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша шетелдік тасымал-
даушылардың каботаждық тасымалдауын анықтау жəне жолын кесуді жүзеге 
асыру;

 11) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық автомобиль та-
сымалдарын ұйымдастыру кезінде рұқсат беру жүйесі талаптарының орын-
далуына бақылауды жүзеге асыру;

 12) автокөлік құралдарының жүруін, оның ішінде отандық жəне шетелдік 
тасымалдаушылардың Қазақстан Республикасының аумағында белгіленген 
автокөлік құралдарының рұқсат етілген габариттік жəне салмақтық өлшем-
дердің сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 13) тахографтарға қызмет көрсету жəне орнату бойынша қызметті жүзеге 
асыратын сервистік орталықтарға бақылауды жүзеге асыру;

 14) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен автожол-
дарда жəне автокөліктерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселесі бойынша 
іс-қимылдарды жүзеге асыру;

 15) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша қауіпті жүкті тасымал-
дауға арнайы рұқсат беру;

 16) жүк көлiгi құралдарын өлшеудiң халықаралық сертификатын берудi 
жүзеге асыру;

 17) жолаушылар мен жүктердi, оның iшiнде қауiптi жүктердi тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 18) теміржол көлігіндегі, оның ішінде магистральдық, станциялық жəне 
кірме теміржолдардағы қозғалыс қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуін бақылауды 
жəне тексеруді жүзеге асыру;

 19) теміржол көлiгiнде тасымалдау жəне басқа да қызметті жүзеге асы-
ратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін, оның ішінде бақылау-өлшеу 
техникалық құралдары мен аспаптарын қолдана отырып, сақтауы бөлігінде 
тексеруді жүзеге асыру:

 темiржол желiсiнiң станциялық жəне магистральдық жолдар мен темiр-
жолдағы кiрме жолдарды күтiп-ұстау, жылжымалы құрамды күтiп-ұстау, пай-
далану жəне жөндеу;

 Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне поштамен жөнел-
тілімдерін тасымалдау қағидаларын;

 темiржол көлiгiнде жүру қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған 
техника лық құралдарды, сондай-ақ жасанды құрылыстарды жəне теміржол 
өтпелерін күтіп-ұстау, пайдалану жəне жөндеу;

 20) жылжымалы құрам мен жылжымалы құрамның кепілін мемлекеттік 
тiркеуді жүзеге асыру;

 21) жылжымалы теміржол құрамының мемлекеттік тіркелуін бақылауды 
жүзеге асыру;

 22) Министрдің міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген Теміржол 
көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларында белгіленген тəртіппен тасымалдау 
жөнінде көрсетілетін қызметтерді пайдаланушылар мен вагондар (контей-
нерлер) операторларын қоспағанда, тасымалдау процесіне қатысушының 
қауіпсіздігін басқару жүйесінің аудитін жүргізу;

 23) Қазақстан Республикасының аумағында теміржол көлігіндегі апаттар-
ды, аварияларды тергеуге қатысу;

 24) жолаушылар поездарының Қазақстан Республикасы аумағымен 
жүру жолында жолаушыларды, багажды жəне жүк-багажды тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылау жүргізу;

 25) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне жəне Қазақстан 
Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес 
лицензиялануға жататын қызметтiң немесе іс-қимылдың жекелеген түрлерiн 
лицензиялауды жүзеге асыру;

 26) кеме қатынасы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудi бақылауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру;

 27) қозғалыс қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы туралы статистикалық 
ақпарат қалыптастыру;

 28) Қазақстан Республикасының əкiмшiлiк құқық бұзушылықтар тура-
лы кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамалар толтыру, əкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтар туралы iстерді қарау жəне əкімшілік жаза қолдану;

 29) өз құзыретi шегiнде тексеру нəтижелерi бойынша актiлер жасау 
жəне көлiктiң жұмыс iстеу тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасы 
заң дарының жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн, стандарттар 
мен нормалардың талаптарын анықталған бұзушылықтарды жою туралы 
нұсқамалар енгiзу;

 30) қозғалыс қауiпсiздiгiнiң жəне қоршаған ортаны қорғаудың белгiленген 
талаптарына жай-күйi жауап бермейтiн магистральдық темiржол желісі 
объектiлерiн, темiржолдар мен жылжымалы құрамды пайдалануды тоқтата 
тұруды жəне тоқтатуды жүзеге асыру;

 31) қозғалыс қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғаудың талаптарына 
жай-күйі жауап бермейтін қалалық рельсті көлік объектілерін пайдалануды 
тоқтата тұруды жүзеге асыру;

 32) əкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде не заңды тұлғаға тиесiлi 
аумақты, үй-жайларды, көлiк құралдарын, тауарларды, өзге мүлiк пен зат-
тарды тексерiп қарауды жүргiзу кезiнде табылған, əкiмшiлiк құқық бұзушылық 
жасаудың құралы немесе тiкелей объектiсi болған, заңды тұлғаға тиесiлi 
құжаттарды, тауарларды, өзге де мүлiктер мен заттарды алып қою;

 33) жеке жəне заңды тұлғалардың көлiктің жұмыс iстеуі тəртiбiн 
айқындайтын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, 
халықаралық шарттарының талаптарын сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жəне қадағалауды жүзеге асыру, олардың бұзылуын анықтау жəне жолын 
кесу жөнiнде шаралар қабылдау;

 34) өз құзыретi шегiнде тексерулер нəтижелерi бойынша актiлер жасау жəне 
су көлiгiнiң жұмыс істеуі тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасының 
заңнамасын, стандарттары мен нормаларының анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы нұсқамалар енгiзу;

 35) кемелерді, оның ішінде шағын көлемді кемелерді, оларға құқықтарды 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, тиісті кеме құжаттарын беру, Мемлекеттік 
кеме тізілімін, кеме кітабын жəне жалға алынған шетелдік кемелердің тізілімін 
жүргізу;

 36) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеме тізілімінде мемлекеттік 
тіркеуге жататын тиіс кемелердің командалық құрамының адамдарына диплом 
беру жəне оларды аттестаттау;

 37) кемелерді (оның iшiнде шағын көлемдi), салдарды жəне ішкі су жол-
дарында орналасқан өзге де жүзу объектілері мен құрылыстарын, олардың 
пайдаланылуын қауіпсіз қамтамасыз ету талаптарына сай болуын қарап-
тексеруді жүргізу;

 38) алкогольдік, есiрткiлік жəне уытты мас күйінде болған шағын көлемдi 
кемелердiң кеме жүргiзушiлерiн басқарудан шеттету жəне оларды меди-
циналық куəландыруға жiберу;

 39) жеке жəне заңды тұлғалардың ішкi су жолдарымен жүзу қағидаларын 
сақтауын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 40) кеме қатынасы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудi ұйымдастыруды, iшкi 
су көлiгiнiң жұмыс iстеу тəртiбiн белгiлейтiн Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актiлерiн жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн жеке жəне 
заңды тұлғалардың сақтауын бақылауды ұйымдастыру;

 41) iшкi су жолдарында кеме қатынасын жүзеге асыратын кеме иелерiнiң, 
кеме экипажы мүшелерiнiң, жеке жəне заңды тұлғалардың Қазақстан 
Республикасының iшкi су көлiгi туралы заңнамасына сəйкес кемелердi пай-
далану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету талаптарын орындауын бақылауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру;

 42) кеменi пайдалану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету талаптарына сəйкес 
келмейтiн кемелердi (оның iшiнде шағын көлемдi), салдар мен өзге де жүзу 
объектiлерiн ұстау;

 43) кемені пайдалану қауiпсiздiгiне, адамдардың өмiрi мен денсаулығына, 
жүктердiң сақталуына қатер төнген кезде кемелердiң (оның iшiнде шағын 
көлемдi), салдардың жəне өзге де жүзу объектілерінің қозғалысын тоқтата 
тұру жəне тыйым салу;

 44) Министрдің бұйрығымен бекітілген Ішкі су жолдарында кемелермен, 
оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік оқиғаларын тергеп-
тексеруді, оларды сыныптауды жəне есепке алуды жүргізу қағидаларына 
сəйкес кемелермен, оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік 
оқиғаларын тергеп-тексеру, сыныптау жəне есепке алу;

 45) кеме қатынасы су жолдарының жəне навигациялық жабдық құрал-
дарының тиiстi күтiп-ұсталуын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 46) ішкі су көлігі саласындағы бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
 47) техникалық қарап-тексеру операторларының тiзiлiмiн жүргiзу;
 48) техникалық қарап-тексеру операторларының механикалық көлiк 

құралдары мен олардың тiркемелерiн мiндеттi техникалық қарап-тексеруден 
өткізуді ұйымдастыру жəне жүргізу тəртiбiн сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жүзеге асыру;

 49) Мемлекеттік жылжымалы құрам тізілімін жүргізу;
 50) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 

Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында көздел-
ген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

 14. Инспекцияның құқықтары мен міндеттемелері:
 Инспекция:
 1) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлға-

ларынан қажетті ақпаратты жəне материалдарды сұратады жəне алады;
 2) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көліктегі тасымалдау жəне басқа 

да қызметті жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін тексереді;
 3) өз құзыреті шегінде əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы мəселелерді 

қарайды;
 4) хаттамалар толтырады, əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер 

бойынша Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
заңнамасына сəйкес іс жүргізуді жүзеге асырады;

 5) жеке тұлғаны əкiмшілiк ұстауды, көлік құралын ұстауды, тұлғаның жеке 
басын жəне жеке тұлғамен бірге болатын заттарын қарап-тексеруді жүргізеді, 
көлік құралдарын қарап-тексеруді жүзеге асырады;

 6) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлiктiк оқиғалардың, көлiктi пай-
далану ережесін бұзудың алдын алу жөніндегі шаралар туралы мемлекеттік 
органдарға ұсыныстар енгізеді;

 7) көлiктiк бақылау посттарында, жалпы пайдаланымдағы автомобиль жол-
дарында, қалалар жəне өзге де елді мекендер шегінде автокөлік құралдарын 
тоқтатады;

 8) өз құзыреті шегінде, тексерулердің нəтижелері бойынша актілер шыға-
рады жəне Қазақстан Республикасы заңдарының, əуе жəне құбыржол көлігінен 
басқа көліктің жұмыс істеу тəртібін айқындайтын өзге де нормативтік құқықтық 
актілері, стандарттары жəне нормалары талаптарының анықталған жəне 
бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар енгізеді;

 9) арнайы байланыс құралдарын пайдаланады, арнайы су көлігі жəне ар-
найы автокөлік, сондай-ақ өзінің функцияларын жүзеге асыру кезінде таяқша 
жəне ысқырық пайдаланады;

 10) уəкілетті органның құзыретіне қатысты мəселелер бойынша сарапта-
маларға қатысу үшін тиісті мамандарды тартады;

 11) қолданыстағы заңнамамен көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асы-
рады.

 Инспекцияның міндеттемелеріне:
 1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функциялардың іске асуын қам-

тамасыз ету;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
 3) Инспекция құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер беру;
 4) Инспекция теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз 

ету;
 5) бухгалтерлік есепті жүргізу, бухгалтерлік жəне қаржылық есепті Коми-

тетке тапсыру;
 6) Инспекцияға бөлінген бюджет қаражатының толық, уақтылы жəне тиімді 

пайдаланылуын қамтамасыз ету;
 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік сатып 

алулар рəсімдерін жүргізу кіреді.

3-тарау. Инспекцияның қызметiн ұйымдастыру
 15. Инспекция көлiктiк бақылау органдарының бiрыңғай жүйесiне кіреді.
 16. Инспекцияны Қазақстан Республикасының Индустрия жəне инфра-

құрылымдық даму министрінің келісімі бойынша жəне Көліктік бақылау 
комитеті төрағасының ұсынуымен Қазақстан Республикасы Индустрия жəне 
инфрақұрылымдық даму министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайын-
дайтын жəне лауазымынан босататын басшы басқарады.

 17. Инспекция басшысының Комитет төрағасының ұсынуымен Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жа-
уапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымынан босататын 
орынбасары болады.

 18. Инспекция қызметкерлері қызметтік киім киюі мүмкін, нөмірлі төс 
белгілері жəне қызметтік куəліктері болады.

 19. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады жəне 
оған басшылық етеді жəне Инспекцияға жүктелген мiндеттердiң орындалуы 
мен өз функцияларын жүзеге асыруына жеке жауаптылықта болады.

 20. Инспекция басшысы осы мақсаттарда:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамаларында жəне осы Ережеде 

айқындалғаен құзыреті шегінде Инспекция қызметінің мəселелерін дербес 
шешеді;

 2) Инспекция басшысының орынбасарынан басқа, Инспекция қызмет-
керлерін тағайындайды жəне қызметтен босатады, оларға көтермелеу, 
материалдық көмек көрсету шараларын жəне тəртiптiк жазалар қолданады;

 3) Инспекция бөлімдері басшыларын тағайындауды Комитетпен келіседі;
 4) бұйрықтарға қол қояды жəне функционалдық бағынысты қызметкерлері 

орындауға міндетті нұсқаулар береді, олардың арасындағы міндеттерді бөледі;
 5) Комитет басшылығының нұсқаулары мен тапсырмаларын орындайды.
 6) Инспекцияны мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда ұсынады;
 7) отандық жəне шетелдік тауар өндірушілермен тауарлар мен қызметтерді 

жеткізуге шарт жасасады, банктерде шот ашады, сенімхаттар береді;
 8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шаралар 

қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған ша-
ралар қабылдағаны үшін дербес жауапкершілікте болады;

 9) өзiнiң құзыретiне жатқызылған өзге де мəселелер бойынша шешiмдер 
қабылдайды.

4-тарау. Инспекцияның мүлкi
 21. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болады.
 Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүлік есебінен құралады, 

сондай-ақ құны Инспекцияның т еңгерiмiнде көрсетiлетiн өзге де мүліктерден 
тұрады.

 22. Инспекцияға бекiтiп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 23. Инспекцияның өзiне бекiтiліп берілген мүлiктi дербес иелiктен шығаруға 

немесе оған өзше тəсiлмен иелік етуге құқығы жоқ.
 24. Заңнамада белгіленген жағдайларда жəне шектерде Инспекцияға 

мүлікке иелік етуге құқығы берілуі мүмкін.

5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату
 25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату, сондай-ақ Инспекция 

таратылған жағдайда мүлікті пайдалану тəртібі Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрінің міндетін атқарушы 2019 жылғы 31 қаңтардағы 

№ 58 бұйрығына 12-қосымша

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің

«Қостанай облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрлігі Көлік комитетінің Қостанай облысы бойынша көліктік бақылау 
инспекциясы» мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - Инспекция) Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму иминистрлігі Көлік 
комитетінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық органы болып табылады жəне əуе 
жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлік саласындағы бақылау-қадағалау 
функцияларын жүзеге асырады.

 2. Инспекция Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жəне 
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(Жалғасы. Басы 19-28-беттерде) 

(Жалғасы 30-бетте) 

Комитеттің бұйрықтарына, өзге де нормативтiк құқықтық актілерге, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес қызметiн жүзеге асырады.

 3. Инспекция мемлекеттік мекеменiң ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлғасы болып табылады, оқшауланған мүлкi, өз атауы мемлекеттiк 
тiлде жазылған мөрi, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетiнiң органдарында шоттары болады.

 4. Инспекция азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 Инспекцияның, егер оған заңнамаға сəйкес уəкілеттiк берiлген болса, 

Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болады.
 5. Инспекцияның құрылымын жəне штат санын Министрдің келісімі бой-

ынша Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің жауапты хатшысы бекiтедi.

 6. Инспекцияның толық атауы:
 мемлекеттік тілде – «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфра-

құрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің Қостанай облысы бойынша 
көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттiк мекемесi;

 орыс тілінде - республиканское государственное учреждение «Инспекция 
транспортного контроля по Костанайской области» Комитета транспорта Ми-
нистерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан».

 7. Инспекцияның орналасқан жері:
 Қазақстан Республикасы, 110000, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, 

Чехов көшесі, 105А.
 8. Инспекцияның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Үкіметі атынан 

мемлекет болып табылады.
 9. Осы Ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.
 10. Инспекцияның қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 11. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары 

болып табылатын мiндеттердi орындау мəніне шарттық қатынастарға түспейді.
 Егер Инспекцияға кiрiстер əкелетiн қызметтi жүзеге асыруға заңнамалық 

актілермен құқық берiлген болса, онда осындай қызметтен түскен кiрiстер 
республикалық бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.

2-тарау. Негiзгi міндеттері, функциялары, құқықтары жəне 
міндеттемелері

 12. Инспекцияның міндеттері:
 1) əуе жəне құбыржол көлiгiн қоспағанда, көлiк саласындағы мемлекеттік 

саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу;
 2) өз құзыреті шегінде көліктің жəне оның өмірлік циклі процестерінің 

адамның өмірі мен денсаулығына жəне қоршаған ортаға қауіпсіздігін қамта-
масыз ету;

 3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамта-
масыз ету.

 13. Инспекция Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мынадай 
функцияларды жүзеге асырады:

 1) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды қорғау, азаматтық қорға-
ныс, жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру саласындағы Қазақстан 
Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актiлерiнiң 
сақталуын қамтамасыз ету;

 2) транзиттік əлеуетті пайдалану туралы ақпаратты жинау, автокөлік 
құралдарының қозғалыс қарқындылығын есепке алу, белгіленген нысандағы 
есеп беру құжаттары түрінде жинақталған ақпаратты беруді ұйымдастыру 
мен жүзеге асыру;

 3) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шетел мемлекетінің аумағы бойынша Қазақстан Республикасы 
тасымалдаушыларының жүріп өтуіне рұқсат беру;

 4) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша отандық жəне шетелдік 
ірі габаритті жəне (немесе) ауыр салмақты көлік құралдарының жүріп өтуіне 
арнайы рұқсаттар беру;

 5) жүктерді автомобильмен халықаралық тасымалдауға рұқсат беру тура-
лы куəлік жəне автокөлік құралдарына рұқсат карточкаларын беру;

 6) көлік құралын халықаралық қатынаста қауіпті жүктерді тасымалдауға 
жіберу туралы куəлік беру;

 7) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шет мемлекеттің тасымалдаушыларына Қазақстан Республикасының 
аумағы бойынша жүріп өтуге рұқсат беру;

 8) Қазақстан Республикасының автомобиль көлігі туралы заңнамасының 
сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 9) Қазақстан Республикасы аумағы бойынша қалалардың шекараларындағы 
немесе өзге де елді мекендердегі жалпы пайдаланудағы автокөлік жолда-
рындағы көлік бақылау орындарында автокөлік құралдарының жүрістеріне 
бақылау жүргізу;

 10) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша шетелдік тасымал-
даушылардың каботаждық тасымалдауын анықтау жəне жолын кесуді жүзеге 
асыру;

 11) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық автомобиль та-
сымалдарын ұйымдастыру кезінде рұқсат беру жүйесі талаптарының орын-
далуына бақылауды жүзеге асыру;

 12) автокөлік құралдарының жүруін, оның ішінде отандық жəне шетелдік 
тасымалдаушылардың Қазақстан Республикасының аумағында белгіленген 
автокөлік құралдарының рұқсат етілген габариттік жəне салмақтық өлшем-
дердің сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 13) тахографтарға қызмет көрсету жəне орнату бойынша қызметті жүзеге 
асыратын сервистік орталықтарға бақылауды жүзеге асыру;

 14) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен автожол-
дарда жəне автокөліктерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселесі бойынша 
іс-қимылдарды жүзеге асыру;

 15) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша қауіпті жүкті тасымал-
дауға арнайы рұқсат беру;

 16) жүк көлiгi құралдарын өлшеудiң халықаралық сертификатын берудi 
жүзеге асыру;

 17) жолаушылар мен жүктердi, оның iшiнде қауiптi жүктердi тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 18) теміржол көлігіндегі, оның ішінде магистральдық, станциялық жəне 
кірме теміржолдардағы қозғалыс қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуін бақылауды 
жəне тексеруді жүзеге асыру;

 19) теміржол көлiгiнде тасымалдау жəне басқа да қызметті жүзеге асы-
ратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін, оның ішінде бақылау-өлшеу 
техникалық құралдары мен аспаптарын қолдана отырып, сақтауы бөлігінде 
тексеруді жүзеге асыру:

 темiржол желiсiнiң станциялық жəне магистральдық жолдар мен темiр-
жолдағы кiрме жолдарды күтiп-ұстау, жылжымалы құрамды күтiп-ұстау, пай-
далану жəне жөндеу;

 Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне поштамен жөнел-
тілімдерін тасымалдау қағидаларын;

 темiржол көлiгiнде жүру қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған техни-
калық құралдарды, сондай-ақ жасанды құрылыстарды жəне теміржол өтпелерін 
күтіп-ұстау, пайдалану жəне жөндеу;

 20) жылжымалы құрам мен жылжымалы құрамның кепілін мемлекеттік 
тiркеуді жүзеге асыру;

 21) жылжымалы теміржол құрамының мемлекеттік тіркелуін бақылауды 
жүзеге асыру;

 22) Министрдің міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген Теміржол 
көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларында белгіленген тəртіппен тасымалдау 
жөнінде көрсетілетін қызметтерді пайдаланушылар мен вагондар (контей-
нерлер) операторларын қоспағанда, тасымалдау процесіне қатысушының 
қауіпсіздігін басқару жүйесінің аудитін жүргізу;

 23) Қазақстан Республикасының аумағында теміржол көлігіндегі апаттар-
ды, аварияларды тергеуге қатысу;

 24) жолаушылар поездарының Қазақстан Республикасы аумағымен 
жүру жолында жолаушыларды, багажды жəне жүк-багажды тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылау жүргізу;

 25) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне жəне Қазақстан 
Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес 
лицензиялануға жататын қызметтiң немесе іс-қимылдың жекелеген түрлерiн 
лицензиялауды жүзеге асыру;

 26) кеме қатынасы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудi бақылауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру;

 27) қозғалыс қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы туралы статистикалық 
ақпарат қалыптастыру;

 28) Қазақстан Республикасының əкiмшiлiк құқық бұзушылықтар 

туралы кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамалар толтыру, əкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтар туралы iстерді қарау жəне əкімшілік жаза қолдану;

 29) өз құзыретi шегiнде тексеру нəтижелерi бойынша актiлер жасау 
жəне көлiктiң жұмыс iстеу тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасы 
заңдарының жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн, стандарттар 
мен нормалардың талаптарын анықталған бұзушылықтарды жою туралы 
нұсқамалар енгiзу;

 30) қозғалыс қауiпсiздiгiнiң жəне қоршаған ортаны қорғаудың белгiленген 
талаптарына жай-күйi жауап бермейтiн магистральдық темiржол желісі 
объектiлерiн, темiржолдар мен жылжымалы құрамды пайдалануды тоқтата 
тұруды жəне тоқтатуды жүзеге асыру;

 31) қозғалыс қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғаудың талаптарына 
жай-күйі жауап бермейтін қалалық рельсті көлік объектілерін пайдалануды 
тоқтата тұруды жүзеге асыру;

 32) əкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде не заңды тұлғаға тиесiлi 
аумақты, үй-жайларды, көлiк құралдарын, тауарларды, өзге мүлiк пен зат-
тарды тексерiп қарауды жүргiзу кезiнде табылған, əкiмшiлiк құқық бұзушылық 
жасаудың құралы немесе тiкелей объектiсi болған, заңды тұлғаға тиесiлi 
құжаттарды, тауарларды, өзге де мүлiктер мен заттарды алып қою;

 33) жеке жəне заңды тұлғалардың көлiктің жұмыс iстеуі тəртiбiн 
айқындайтын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, 
халықаралық шарттарының талаптарын сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жəне қадағалауды жүзеге асыру, олардың бұзылуын анықтау жəне жолын 
кесу жөнiнде шаралар қабылдау;

 34) өз құзыретi шегiнде тексерулер нəтижелерi бойынша актiлер жасау жəне 
су көлiгiнiң жұмыс істеуі тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасының 
заңнамасын, стандарттары мен нормаларының анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы нұсқамалар енгiзу;

 35) кемелерді, оның ішінде шағын көлемді кемелерді, оларға құқықтарды 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, тиісті кеме құжаттарын беру, Мемлекеттік 
кеме тізілімін, кеме кітабын жəне жалға алынған шетелдік кемелердің тізілімін 
жүргізу;

 36) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеме тізілімінде мемлекеттік 
тіркеуге жататын тиіс кемелердің командалық құрамының адамдарына диплом 
беру жəне оларды аттестаттау;

 37) кемелерді (оның iшiнде шағын көлемдi), салдарды жəне ішкі су жол-
дарында орналасқан өзге де жүзу объектілері мен құрылыстарын, олардың 
пайдаланылуын қауіпсіз қамтамасыз ету талаптарына сай болуын қарап-
тексеруді жүргізу;

 38) алкогольдік, есiрткiлік жəне уытты мас күйінде болған шағын 
көлемдi кемелердiң кеме жүргiзушiлерiн басқарудан шеттету жəне оларды 
медициналық куəландыруға жiберу;

 39) жеке жəне заңды тұлғалардың ішкi су жолдарымен жүзу қағидаларын 
сақтауын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 40) кеме қатынасы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудi ұйымдастыруды, iшкi 
су көлiгiнiң жұмыс iстеу тəртiбiн белгiлейтiн Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актiлерiн жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн жеке жəне 
заңды тұлғалардың сақтауын бақылауды ұйымдастыру;

 41) iшкi су жолдарында кеме қатынасын жүзеге асыратын кеме иелерiнiң, 
кеме экипажы мүшелерiнiң, жеке жəне заңды тұлғалардың Қазақстан 
Республикасының iшкi су көлiгi туралы заңнамасына сəйкес кемелердi пай-
далану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету талаптарын орындауын бақылауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру;

 42) кеменi пайдалану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету талаптарына сəйкес 
келмейтiн кемелердi (оның iшiнде шағын көлемдi), салдар мен өзге де жүзу 
объектiлерiн ұстау;

 43) кемені пайдалану қауiпсiздiгiне, адамдардың өмiрi мен денсаулығына, 
жүктердiң сақталуына қатер төнген кезде кемелердiң (оның iшiнде шағын 
көлемдi), салдардың жəне өзге де жүзу объектілерінің қозғалысын тоқтата 
тұру жəне тыйым салу;

 44) Министрдің бұйрығымен бекітілген Ішкі су жолдарында кемелермен, 
оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік оқиғаларын тергеп-
тексеруді, оларды сыныптауды жəне есепке алуды жүргізу қағидаларына 
сəйкес кемелермен, оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік 
оқиғаларын тергеп-тексеру, сыныптау жəне есепке алу;

 45) кеме қатынасы су жолдарының жəне навигациялық жабдық құрал-
дарының тиiстi күтiп-ұсталуын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 46) ішкі су көлігі саласындағы бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
 47) техникалық қарап-тексеру операторларының тiзiлiмiн жүргiзу;
 48) техникалық қарап-тексеру операторларының механикалық көлiк 

құралдары мен олардың тiркемелерiн мiндеттi техникалық қарап-тексеруден 
өткізуді ұйымдастыру жəне жүргізу тəртiбiн сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жүзеге асыру;

 49) Мемлекеттік жылжымалы құрам тізілімін жүргізу;
 50) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 

Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында 
көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

 14. Инспекцияның құқықтары мен міндеттемелері:
 Инспекция:
 1) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлға-

ларынан қажетті ақпаратты жəне материалдарды сұратады жəне алады;
 2) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көліктегі тасымалдау жəне басқа 

да қызметті жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін тексереді;
 3) өз құзыреті шегінде əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы мəселелерді 

қарайды;
 4) хаттамалар толтырады, əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер 

бойынша Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
заңнамасына сəйкес іс жүргізуді жүзеге асырады;

 5) жеке тұлғаны əкiмшілiк ұстауды, көлік құралын ұстауды, тұлғаның жеке 
басын жəне жеке тұлғамен бірге болатын заттарын қарап-тексеруді жүргізеді, 
көлік құралдарын қарап-тексеруді жүзеге асырады;

 6) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлiктiк оқиғалардың, көлiктi пай-
далану ережесін бұзудың алдын алу жөніндегі шаралар туралы мемлекеттік 
органдарға ұсыныстар енгізеді;

 7) көлiктiк бақылау посттарында, жалпы пайдаланымдағы автомобиль жол-
дарында, қалалар жəне өзге де елді мекендер шегінде автокөлік құралдарын 
тоқтатады;

 8) өз құзыреті шегінде, тексерулердің нəтижелері бойынша актілер 
шығарады жəне Қазақстан Республикасы заңдарының, əуе жəне құбыржол 
көлігінен басқа көліктің жұмыс істеу тəртібін айқындайтын өзге де нормативтік 
құқықтық актілері, стандарттары жəне нормалары талаптарының анықталған 
жəне бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар енгізеді;

 9) арнайы байланыс құралдарын пайдаланады, арнайы су көлігі жəне ар-
найы автокөлік, сондай-ақ өзінің функцияларын жүзеге асыру кезінде таяқша 
жəне ысқырық пайдаланады;

 10) уəкілетті органның құзыретіне қатысты мəселелер бойынша сарап-
тамаларға қатысу үшін тиісті мамандарды тартады;

 11) қолданыстағы заңнамамен көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асы-
рады.

 Инспекцияның міндеттемелеріне:
 1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функциялардың іске асуын 

қамтамасыз ету;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
 3) Инспекция құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер беру;
 4) Инспекция теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз 

ету;
 5) бухгалтерлік есепті жүргізу, бухгалтерлік жəне қаржылық есепті Коми-

тетке тапсыру;
 6) Инспекцияға бөлінген бюджет қаражатының толық, уақтылы жəне тиімді 

пайдаланылуын қамтамасыз ету;
 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік сатып 

алулар рəсімдерін жүргізу кіреді.

3-тарау. Инспекцияның қызметiн ұйымдастыру
15. Инспекция көлiктiк бақылау органдарының бiрыңғай жүйесiне кіреді.
16. Инспекцияны Қазақстан Республикасының Индустрия жəне инфра-

құрылымдық даму министрінің келісімі бойынша жəне Көліктік бақылау 
комитеті төрағасының ұсынуымен Қазақстан Республикасы Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға 
тағайындайтын жəне лауазымынан босататын басшы басқарады.

17. Инспекция басшысының Комитет төрағасының ұсынуымен Қазақстан 

Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жа-
уапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымынан босататын 
орынбасары болады.

 18. Инспекция қызметкерлері қызметтік киім киюі мүмкін, нөмірлі төс 
белгілері жəне қызметтік куəліктері болады.

 19. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады жəне 
оған басшылық етеді жəне Инспекцияға жүктелген мiндеттердiң орындалуы 
мен өз функцияларын жүзеге асыруына жеке жауаптылықта болады.

 20. Инспекция басшысы осы мақсаттарда:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамаларында жəне осы Ережеде 

айқындалғаен құзыреті шегінде Инспекция қызметінің мəселелерін дербес 
шешеді;

 2) Инспекция басшысының орынбасарынан басқа, Инспекция қызмет-
керлерін тағайындайды жəне қызметтен босатады, оларға көтермелеу, мате-
риалдық көмек көрсету шараларын жəне тəртiптiк жазалар қолданады;

 3) Инспекция бөлімдері басшыларын тағайындауды Комитетпен келіседі;
 4) бұйрықтарға қол қояды жəне функционалдық бағынысты қызметкерлері 

орындауға міндетті нұсқаулар береді, олардың арасындағы міндеттерді бөледі;
 5) Комитет басшылығының нұсқаулары мен тапсырмаларын орындайды.
 6) Инспекцияны мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда ұсынады;
 7) отандық жəне шетелдік тауар өндірушілермен тауарлар мен қызметтерді 

жеткізуге шарт жасасады, банктерде шот ашады, сенімхаттар береді;
 8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шаралар 

қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған ша-
ралар қабылдағаны үшін дербес жауапкершілікте болады;

 9) өзiнiң құзыретiне жатқызылған өзге де мəселелер бойынша шешiмдер 
қабылдайды.

4-тарау. Инспекцияның мүлкi
 21. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болады.
 Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүлік есебінен құралады, 

сондай-ақ құны Инспекцияның теңгерiмiнде көрсетiлетiн өзге де мүліктерден 
тұрады.

 22. Инспекцияға бекiтiп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 23. Инспекцияның өзiне бекiтiліп берілген мүлiктi дербес иелiктен шығаруға 

немесе оған өзше тəсiлмен иелік етуге құқығы жоқ.
 24. Заңнамада белгіленген жағдайларда жəне шектерде Инспекцияға 

мүлікке иелік етуге құқығы берілуі мүмкін.

5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату
 25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату, сондай-ақ Инспекция 

таратылған жағдайда мүлікті пайдалану тəртібі Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 
Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрінің міндетін атқарушы 2019 жылғы 31 қаңтардағы
№ 58 бұйрығына 13-қосымша

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің

«Қызылорда облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрлігі Көлік комитетінің Қызылорда облысы бойынша көліктік бақылау 
инспекциясы» мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - Инспекция) Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік 
комитетінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық органы болып табылады жəне əуе 
жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлік саласындағы бақылау-қадағалау 
функцияларын жүзеге асырады.

 2. Инспекция Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жəне 
Комитеттің бұйрықтарына, өзге де нормативтiк құқықтық актілерге, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес қызметiн жүзеге асырады.

 3. Инспекция мемлекеттік мекеменiң ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлғасы болып табылады, оқшауланған мүлкi, өз атауы мемлекеттiк 
тiлде жазылған мөрi, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетiнiң органдарында шоттары болады.

 4. Инспекция азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 Инспекцияның, егер оған заңнамаға сəйкес уəкілеттiк берiлген болса, 

Комитеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болады.
 5. Инспекцияның құрылымын жəне штат санын Министрдің келісімі бой-

ынша Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің жауапты хатшысы бекiтедi.

 6. Инспекцияның толық атауы:
 мемлекеттік тілде – «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфра-

құрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің Қызылорда облысы бойынша 
көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттiк мекемесi;

 орыс тілінде - республиканское государственное учреждение «Инспекция 
транспортного контроля по Кызылординской области» Комитета транс-
порта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан».

 7. Инспекцияның орналасқан жері:
 Қазақстан Республикасы, 120019, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, 

М. Əуезов көшесі, 24А.
 8. Инспекцияның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Үкіметі атынан 

мемлекет болып табылады.
 9. Осы Ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.
 10. Инспекцияның қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 11. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары 

болып табылатын мiндеттердi орындау мəніне шарттық қатынастарға түспейді.
 Егер Инспекцияға кiрiстер əкелетiн қызметтi жүзеге асыруға заңнамалық 

актілермен құқық берiлген болса, онда осындай қызметтен түскен кiрiстер 
республикалық бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.

2-тарау. Негiзгi міндеттері, функциялары, құқықтары жəне 
міндеттемелері

 12. Инспекцияның міндеттері:
 1) əуе жəне құбыржол көлiгiн қоспағанда, көлiк саласындағы мемлекеттік 

саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу;
 2) өз құзыреті шегінде көліктің жəне оның өмірлік циклі процестерінің адам-

ның өмірі мен денсаулығына жəне қоршаған ортаға қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
 3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамта-

масыз ету.
 13. Инспекция Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мынадай 

функцияларды жүзеге асырады:
 1) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды қорғау, азаматтық 

қорғаныс, жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру саласындағы Қазақстан 
Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актiлерiнiң 
сақталуын қамтамасыз ету;

 2) транзиттік əлеуетті пайдалану туралы ақпаратты жинау, автокөлік 
құрал дарының қозғалыс қарқындылығын есепке алу, белгіленген нысандағы 
есеп беру құжаттары түрінде жинақталған ақпаратты беруді ұйымдастыру 
мен жүзеге асыру;

 3) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шетел мемлекетінің аумағы бойынша Қазақстан Республикасы 
тасымалдаушыларының жүріп өтуіне рұқсат беру;

 4) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша отандық жəне шетелдік 
ірі габаритті жəне (немесе) ауыр салмақты көлік құралдарының жүріп өтуіне 
арнайы рұқсаттар беру;

 5) жүктерді автомобильмен халықаралық тасымалдауға рұқсат беру тура-
лы куəлік жəне автокөлік құралдарына рұқсат карточкаларын беру;

 6) көлік құралын халықаралық қатынаста қауіпті жүктерді тасымалдауға 
жіберу туралы куəлік беру;

 7) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шет мемлекеттің тасымалдаушыларына Қазақстан Республикасының 
аумағы бойынша жүріп өтуге рұқсат беру;
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(Жалғасы 31-бетте) 

(Жалғасы. Басы 19-29-беттерде) ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚАРЖЫ МОНИТОРИНГІ 

КОМИТЕТІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ БҰЙРЫҒЫ 

2019 жылғы 16 қаңтар         № П-3        Нұр-Сұлтан қаласы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің аумақтық 

органдарының ережелерін бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 188-нөмірде)

  9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Қар-
жы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Түркістан облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 12. Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функция-

лары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

 13. Департаменттің міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның 

жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын 
алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 
міндеттерді орындау.

 14. Департаменттің функциялары:
 1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы 

заңнамасына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 

жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес нысандарын жəне 
əдістерін жетілдіру;

 4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге 
асыру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне 
қаржы мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай 
болжамын жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін 
мəселелер бойынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

 5) мемлекеттік кірістер органының жүргізуіне жататын қылмыстық 
істер жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша адамдарды 
жəне сот қаулысы бойынша мемлекеттің мүддесін білдіретін талап арыз 
бойынша олардың орналасқан жері туралы мəліметтер болмаған кезде жауап 
берушілерді іздеуді жүзеге асыру;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес мəселесі бойынша шет 
мемлекеттердің тиісті органдарымен өзара іс-қимылда болу жəне өз өкілетті 
шегінде халықаралық ұйымдардың қызметіне қатысу;

 7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 
өкілеттіктерді жүзеге асыру.

 15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
 1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын 

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тертіппен 

криминалистік зерттеулер жүргізу;
 3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне 

қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

 4) құқық бұзушылық жасаған адамдарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұстау жəне Қазақстан Республикасының қаржы 
мониторингі немесе өзге органдарының қызметтік үй-жайларына жеткізу;

 5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне 
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес құжаттау, 
дыбыс-, бейнежазба, кино-, суретке түсіру, көшірме бедер жасау, баспатаңба, 
жоспарлар, схемалар жəне ақпаратты түсіріп алудың өзге де тəсілдерін жүргізу;

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы 
техникалық жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

 8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
 9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы 

заңнамасына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

атыс қаруы мен өзге де қаруды жəне арнайы құралдарды алып жүру, сақтау 
жəне қолдану;

 11) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына сəйкес 
өкілеттіктерді жүзеге асыру;

 12) іс жүргізуде бар материалдар мен қылмыстық істер бойынша 
құжаттарға, материалдарға, статистикалық ақпаратқа жəне өзге мəліметтерге 
қол жеткізу, сондай-ақ ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазымды 
тұлғаларынан, жеке тұлғалардан оларды беруді талап ету, олардың 
көшірмелерін түсіру, түсініктемелер алу;

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті 
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

 14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден 
жалтарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

 15) ұсталғандарды жəне қамауға алынған өзге де адамдарды айдау;
 16) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сəйкес 

ұсыныс енгізу;
 17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен 

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

 18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

 Міндеттері:
 19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік 

немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер 
мен құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қамта-
масыз етуге;

 20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне азамат-
тың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің 
сақталуын қамтамасыз етуге;

 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне 
мерзімде қаржы мониторингі органының жəне (немесе) қаржы мониторингі 
органы лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдарды 
қарау;

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

 23) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу 
жəне анықтау жөнінде жұмыс жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде, сондай-
ақ «Жедел-iздестiру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген міндеттерді орындау;

 25) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес қарауға жатқызылған 

 8) Қазақстан Республикасының автомобиль көлігі туралы заңнамасының 
сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 9) Қазақстан Республикасы аумағы бойынша қалалардың шекараларындағы 
немесе өзге де елді мекендердегі жалпы пайдаланудағы автокөлік жолда-
рындағы көлік бақылау орындарында автокөлік құралдарының жүрістеріне 
бақылау жүргізу;

 10) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша шетелдік тасымалдау-
шылардың каботаждық тасымалдауын анықтау жəне жолын кесуді жүзеге 
асыру;

 11) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық автомобиль та-
сымалдарын ұйымдастыру кезінде рұқсат беру жүйесі талаптарының орын-
далуына бақылауды жүзеге асыру;

 12) автокөлік құралдарының жүруін, оның ішінде отандық жəне шетелдік 
тасымалдаушылардың Қазақстан Республикасының аумағында белгіленген 
автокөлік құралдарының рұқсат етілген габариттік жəне салмақтық өлшемдер-
дің сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 13) тахографтарға қызмет көрсету жəне орнату бойынша қызметті жүзеге 
асыратын сервистік орталықтарға бақылауды жүзеге асыру;

 14) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен автожол-
дарда жəне автокөліктерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселесі бойынша 
іс-қимылдарды жүзеге асыру;

 15) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша қауіпті жүкті тасымал-
дауға арнайы рұқсат беру;

 16) жолаушылар мен жүктердi, оның iшiнде қауiптi жүктердi тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

 17) теміржол көлігіндегі, оның ішінде магистральдық, станциялық жəне 
кірме теміржолдардағы қозғалыс қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуін бақылауды 
жəне тексеруді жүзеге асыру;

 18) теміржол көлiгiнде тасымалдау жəне басқа да қызметті жүзеге асы-
ратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін, оның ішінде бақылау-өлшеу 
техникалық құралдары мен аспаптарын қолдана отырып, сақтауы бөлігінде 
тексеруді жүзеге асыру:

 темiржол желiсiнiң станциялық жəне магистральдық жолдар мен темiр-
жолдағы кiрме жолдарды күтiп-ұстау, жылжымалы құрамды күтiп-ұстау, пай-
далану жəне жөндеу;

 Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне поштамен жөнел-
тілімдерін тасымалдау қағидаларын;

 темiржол көлiгiнде жүру қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған 
техникалық құралдарды, сондай-ақ жасанды құрылыстарды жəне теміржол 
өтпелерін күтіп-ұстау, пайдалану жəне жөндеу;

 19) жылжымалы құрам мен жылжымалы құрамның кепілін мемлекеттік 
тiркеуді жүзеге асыру;

 20) жылжымалы теміржол құрамының мемлекеттік тіркелуін бақылауды 
жүзеге асыру;

 21) Министрдің міндетін атқарушысының бұйрығымен бекітілген Темір-
жол көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларында белгіленген тəртіппен тасымал-
дау жөнінде көрсетілетін қызметтерді пайдаланушылар мен вагондар 
Йқатысушының қауіпсіздігін басқару жүйесінің аудитін жүргізу;

 22) Қазақстан Республикасының аумағында теміржол көлігіндегі апаттар-
ды, аварияларды тергеуге қатысу;

 23) жолаушылар поездарының Қазақстан Республикасы аумағымен 
жүру жолында жолаушыларды, багажды жəне жүк-багажды тасымалдау 
қағидаларының сақталуына бақылау жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне жəне Қазақстан 
Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес 
лицензиялануға жататын қызметтiң немесе іс-қимылдың жекелеген түрлерiн 
лицензиялауды жүзеге асыру;

 25) кеме қатынасы қауіпсіздігін қамтамасыз етуді бақылауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру;

 26) қозғалыс қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы туралы статистикалық 
ақпарат қалыптастыру;

 27) Қазақстан Республикасының əкiмшiлiк құқық бұзушылықтар тура-
лы кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамалар толтыру, əкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтар туралы iстерді қарау жəне əкімшілік жаза қолдану;

 28) өз құзыретi шегiнде тексеру нəтижелерi бойынша актiлер жасау 
жəне көлiктiң жұмыс iстеу тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасы 
заңдарының жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн, стандарттар мен нор-
малардың талаптарын анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар 
енгiзу;

 29) қозғалыс қауiпсiздiгiнiң жəне қоршаған ортаны қорғаудың белгiленген 
талаптарына жай-күйi жауап бермейтiн магистральдық темiржол желісі 
объектiлерiн, темiржолдар мен жылжымалы құрамды пайдалануды тоқтата 
тұруды жəне тоқтатуды жүзеге асыру;

 30) қозғалыс қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғаудың талаптарына 
жай-күйі жауап бермейтін қалалық рельсті көлік объектілерін пайдалануды 
тоқтата тұруды жүзеге асыру;

 31) əкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде не заңды тұлғаға тиесiлi 
аумақты, үй-жайларды, көлiк құралдарын, тауарларды, өзге мүлiк пен зат-
тарды тексерiп қарауды жүргiзу кезiнде табылған, əкiмшiлiк құқық бұзушылық 
жасаудың құралы немесе тiкелей объектiсi болған, заңды тұлғаға тиесiлi 
құжаттарды, тауарларды, өзге де мүлiктер мен заттарды алып қою;

 32) жеке жəне заңды тұлғалардың көлiктің жұмыс iстеуі тəртiбiн айқын-
дайтын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, 
халықаралық шарттарының талаптарын сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жəне қадағалауды жүзеге асыру, олардың бұзылуын анықтау жəне жолын 
кесу жөнiнде шаралар қабылдау;

 33) өз құзыретi шегiнде тексерулер нəтижелерi бойынша актiлер жасау жəне 
су көлiгiнiң жұмыс істеуі тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасының 
заңнамасын, стандарттары мен нормаларының анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы нұсқамалар енгiзу;

 34) кемелерді, оның ішінде шағын көлемді кемелерді, оларға құқықтарды 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, тиісті кеме құжаттарын беру, Мемлекеттік 
кеме тізілімін, кеме кітабын жəне жалға алынған шетелдік кемелердің тізілімін 
жүргізу;

 35) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеме тізілімінде мемлекеттік 
тіркеуге жататын тиіс кемелердің командалық құрамының адамдарына диплом 
беру жəне оларды аттестаттау;

 36) кемелерді (оның iшiнде шағын көлемдi), салдарды жəне ішкі су жол-
дарында орналасқан өзге де жүзу объектілері мен құрылыстарын, олардың 
пайдаланылуын қауіпсіз қамтамасыз ету талаптарына сай болуын қарап-
тексеруді жүргізу;

 37) алкогольдік, есiрткiлік жəне уытты мас күйінде болған шағын 
көлемдi кемелердiң кеме жүргiзушiлерiн басқарудан шеттету жəне оларды 
медициналық куəландыруға жiберу;

 38) жеке жəне заңды тұлғалардың ішкi су жолдарымен жүзу қағидаларын 
сақтауын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 39) кеме қатынасы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудi ұйымдастыруды, iшкi 
су көлiгiнiң жұмыс iстеу тəртiбiн белгiлейтiн Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актiлерiн жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн жеке жəне 
заңды тұлғалардың сақтауын бақылауды ұйымдастыру;

 40) iшкi су жолдарында кеме қатынасын жүзеге асыратын кеме иелерiнiң, 
кеме экипажы мүшелерiнiң, жеке жəне заңды тұлғалардың Қазақстан 
Республикасының iшкi су көлiгi туралы заңнамасына сəйкес кемелердi пай-
далану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету талаптарын орындауын бақылауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру;

 41) кеменi пайдалану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету талаптарына сəйкес 
келмейтiн кемелердi (оның iшiнде шағын көлемдi), салдар мен өзге де жүзу 
объектiлерiн ұстау;

 42) кемені пайдалану қауiпсiздiгiне, адамдардың өмiрi мен денсаулығына, 
жүктердiң сақталуына қатер төнген кезде кемелердiң (оның iшiнде шағын 
көлемдi), салдардың жəне өзге де жүзу объектілерінің қозғалысын тоқтата 
тұру жəне тыйым салу;

 43) Министрдің бұйрығымен бекітілген Ішкі су жолдарында кемелермен, 
оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік оқиғаларын тергеп-
тексеруді, оларды сыныптауды жəне есепке алуды жүргізу қағидаларына 
сəйкес кемелермен, оның ішінде шағын көлемді кемелермен болған көлік 
оқиғаларын тергеп-тексеру, сыныптау жəне есепке алу;

 44) кеме қатынасы су жолдарының жəне навигациялық жабдық құрал-
дарының тиiстi күтiп-ұсталуын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 45) ішкі су көлігі саласындағы бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 46) техникалық қарап-тексеру операторларының тiзiлiмiн жүргiзу;
 47) техникалық қарап-тексеру операторларының механикалық көлiк 

құралдары мен олардың тiркемелерiн мiндеттi техникалық қарап-тексеруден 
өткізуді ұйымдастыру жəне жүргізу тəртiбiн сақтауына мемлекеттiк бақылауды 
жүзеге асыру;

 48) Мемлекеттік жылжымалы құрам тізілімін жүргізу;
 49) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 

Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында 
көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

 14. Инспекцияның құқықтары мен міндеттемелері:
 Инспекция:
 1) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды 

тұлғаларынан қажетті ақпаратты жəне материалдарды сұратады жəне алады;
 2) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көліктегі тасымалдау жəне басқа 

да қызметті жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін тексереді;
 3) өз құзыреті шегінде əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы мəселелерді 

қарайды;
 4) хаттамалар толтырады, əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер 

бойынша Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
заңнамасына сəйкес іс жүргізуді жүзеге асырады;

 5) жеке тұлғаны əкiмшілiк ұстауды, көлік құралын ұстауды, тұлғаның жеке 
басын жəне жеке тұлғамен бірге болатын заттарын қарап-тексеруді жүргізеді, 
көлік құралдарын қарап-тексеруді жүзеге асырады;

 6) əуе жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлiктiк оқиғалардың, көлiктi пай-
далану ережесін бұзудың алдын алу жөніндегі шаралар туралы мемлекеттік 
органдарға ұсыныстар енгізеді;

 7) көлiктiк бақылау посттарында, жалпы пайдаланымдағы автомобиль жол-
дарында, қалалар жəне өзге де елді мекендер шегінде автокөлік құралдарын 
тоқтатады;

 8) өз құзыреті шегінде, тексерулердің нəтижелері бойынша актілер 
шығарады жəне Қазақстан Республикасы заңдарының, əуе жəне құбыржол 
көлігінен басқа көліктің жұмыс істеу тəртібін айқындайтын өзге де нормативтік 
құқықтық актілері, стандарттары жəне нормалары талаптарының анықталған 
жəне бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар енгізеді;

 9) арнайы байланыс құралдарын пайдаланады, арнайы су көлігі жəне ар-
найы автокөлік, сондай-ақ өзінің функцияларын жүзеге асыру кезінде таяқша 
жəне ысқырық пайдаланады;

 10) уəкілетті органның құзыретіне қатысты мəселелер бойынша сарапта-
ма ларға қатысу үшін тиісті мамандарды тартады;

 11) қолданыстағы заңнамамен көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асы-
рады.

 Инспекцияның міндеттемелеріне:
 1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функциялардың іске асуын 

қамтамасыз ету;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
 3) Инспекция құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер беру;
 4) Инспекция теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз 

ету;
 5) бухгалтерлік есепті жүргізу, бухгалтерлік жəне қаржылық есепті Комитет-

ке тапсыру;
 6) Инспекцияға бөлінген бюджет қаражатының толық, уақтылы жəне тиімді 

пайдаланылуын қамтамасыз ету;
 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік сатып 

алулар рəсімдерін жүргізу кіреді.

3-тарау. Инспекцияның қызметiн ұйымдастыру
15. Инспекция көлiктiк бақылау органдарының бiрыңғай жүйесiне кіреді.
16. Инспекцияны Қазақстан Республикасының Индустрия жəне инфра-

құры лымдық даму министрінің келісімі бойынша жəне Көліктік бақылау 
комитеті төрағасының ұсынуымен Қазақстан Республикасы Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға 
тағайындайтын жəне лауазымынан босататын басшы басқарады.

 17. Инспекция басшысының Комитет төрағасының ұсынуымен Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жа-
уапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымынан босататын 
орынбасары болады.

 18. Инспекция қызметкерлері қызметтік киім киюі мүмкін, нөмірлі төс 
белгілері жəне қызметтік куəліктері болады.

 19. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады жəне 
оған басшылық етеді жəне Инспекцияға жүктелген мiндеттердiң орындалуы 
мен өз функцияларын жүзеге асыруына жеке жауаптылықта болады.

 20. Инспекция басшысы осы мақсаттарда:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамаларында жəне осы Ережеде айқын-

далғаен құзыреті шегінде Инспекция қызметінің мəселелерін дербес шешеді;
 2) Инспекция басшысының орынбасарынан басқа, Инспекция қызмет-

керлерін тағайындайды жəне қызметтен босатады, оларға көтермелеу, 
материалдық көмек көрсету шараларын жəне тəртiптiк жазалар қолданады;

 3) Инспекция бөлімдері басшыларын тағайындауды Комитетпен келіседі;
 4) бұйрықтарға қол қояды жəне функционалдық бағынысты қызметкерлері 

орындауға міндетті нұсқаулар береді, олардың арасындағы міндеттерді бөледі;
 5) Комитет басшылығының нұсқаулары мен тапсырмаларын орындайды.
 6) Инспекцияны мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда ұсынады;
 7) отандық жəне шетелдік тауар өндірушілермен тауарлар мен қызметтерді 

жеткізуге шарт жасасады, банктерде шот ашады, сенімхаттар береді;
 8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шаралар 

қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған ша-
ралар қабылдағаны үшін дербес жауапкершілікте болады;

 9) өзiнiң құзыретiне жатқызылған өзге де мəселелер бойынша шешiмдер 
қабылдайды.

4-тарау. Инспекцияның мүлкi
21. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болады.
Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүлік есебінен құралады, 

сондай-ақ құны Инспекцияның теңгерiмiнде көрсетiлетiн өзге де мүліктерден 
тұрады.

 22. Инспекцияға бекiтiп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 23. Инспекцияның өзiне бекiтiліп берілген мүлiктi дербес иелiктен шығаруға 

немесе оған өзше тəсiлмен иелік етуге құқығы жоқ.
 24. Заңнамада белгіленген жағдайларда жəне шектерде Инспекцияға 

мүлікке иелік етуге құқығы берілуі мүмкін.

5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату
 25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату, сондай-ақ Инспекция 

таратылған жағдайда мүлікті пайдалану тəртібі Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 
Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрінің міндетін атқарушы 2019 жылғы 31 қаңтардағы
№ 58 бұйрығына 14-қосымша

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің

«Павлодар облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрлігі Көлік комитетінің Павлодар облысы бойынша көліктік бақылау 
инспекциясы» мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - Инспекция) Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік 
комитетінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық органы болып табылады жəне əуе 
жəне құбыржол көлігін қоспағанда, көлік саласындағы бақылау-қадағалау 
функцияларын жүзеге асырады.

 2. Инспекция Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жəне 
Комитеттің бұйрықтарына, өзге де нормативтiк құқықтық актілерге, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес қызметiн жүзеге асырады.

(Жалғасы бар) 
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(Жалғасы. Басы 30-бетте) 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу 
жəне тергеп-тексеру бойынша шаралар қабылдау;

 26) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
заңнамасында белгіленген тəртіппен əкімшілік жауапкершілікке тарту;

 27) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарының қызметіне, қаржы мониторингі органдарының лауазымды 
тұлғаларына жəне олардың отбасы мүшелеріне қатысты құқыққа қайшы 
əрекеттерден қорғауды қамтамасыз ету;

 28) жасалған немесе жасалуға əзірленіп жатқан қылмыстық құқық бұзу шы-
лықтар туралы өтініштер мен хабарларды қабылдау, тіркеу жəне қарау, олар-
дың жолын кесу, ашу, сондай-ақ қылмыс жасаған адамдарды ұстау жəне қо-
ғамға қауіпті салдарларға жол бермеу жөнінде дер кезінде шаралар қабылдау;

 29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

 30) қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау 
жөніндегі заңнамалық актілерде көзделген шараларды қабылдау;

 31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді 
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
 16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты 
болатын Департамент басшысы жүзеге асырады.

 17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 
басшысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 
басшысының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын 
орынбасары болады.

 19. Департамент басшысының өкілеттігі:
 1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен 

қызметшілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат 

кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:
 Департамент басшысының орынбасарын қоспағанда, Департаменттің 

қызметкерлері мен қызметшілерін;
 Комитет төрағасының келісімі бойынша Департамент басқармаларының 

басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымдарынан босатады;
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;
 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілеріне іссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін арттыру, 
марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дербес жауаптылықта 
болады;

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта 
болады;

 9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті 

білдіреді;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 

өкілеттіктерді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға 
жүзеге асырады.

 Ескерту. 19-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Қаржы министрлігі Қаржы 
мониторингі комитеті Төрағасының 13.06.2019 № П-64 бұйрығымен.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
 20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкі болады.
 Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүліктің, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өз қызметі нəтижесінде 
сатып алынған мүлік (ақша кірістерді қоса алғанда) жəне өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

 21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 16 қаңтардағы № 3 бұйрығына 

15-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитетінің Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу 

департаменті туралы ережесі

Ескерту. 15-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрлігі Қаржы 
мониторингі комитеті Төрағасының 29.01.2019 № П-6 бұйрығымен.

1-бөлім. Жалпы ережелер
1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі коми-

тетінің Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті (бұдан 
əрі – Департамент) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы 
органның жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушы-
лықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу бойынша жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функцияларды 
орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

 2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституцияс
ына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкiметі 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Департамент мемлекеттiк мекеме ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкесқазынашылық органдарында шоттары болады.

 4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. Егер заңнамаға сəйкес Департаментке уəкілеттік берілген болса, 

мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға 
құқығы бар.

 6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген 
тəртіппен Департамент басшысының бұйрықтарында жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен рəсімделетін 
шешімдер қабылдайды.

 7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

 8. Департаменттің заңды мекенжайы: 050000, Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Жібек жолы көшесі,127.

 9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Алматы қаласы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 12. Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функция-

лары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

 13. Департаменттің міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның 

жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын 
алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 
міндеттерді орындау.

 14. Департаменттің функциялары:
 1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы 

заңнамасына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 

жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес нысандарын жəне 
əдістерін жетілдіру;

 4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге 
асыру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне 
қаржы мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай 
болжамын жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін 
мəселелер бойынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

 5) мемлекеттік кірістер органының жүргізуіне жататын қылмыстық 
істер жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша адамдарды 
жəне сот қаулысы бойынша мемлекеттің мүддесін білдіретін талап арыз 
бойынша олардың орналасқан жері туралы мəліметтер болмаған кезде жауап 
берушілерді іздеуді жүзеге асыру;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес мəселесі бойынша шет 
мемлекеттердің тиісті органдарымен өзара іс-қимылда болу жəне өз өкілетті 
шегінде халықаралық ұйымдардың қызметіне қатысу;

 7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-
тіктерді жүзеге асыру.

 15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
 1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын 

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тертіппен 

криминалистік зерттеулер жүргізу;
 3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне 

қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

 4) құқық бұзушылық жасаған адамдарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұстау жəне Қазақстан Республикасының қаржы мони-
торингі немесе өзге органдарының қызметтік үй-жайларына жеткізу;

 5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне 
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес құжаттау, 
дыбыс-, бейнежазба, кино-, суретке түсіру, көшірме бедер жасау, баспатаңба, 
жоспарлар, схемалар жəне ақпаратты түсіріп алудың өзге де тəсілдерін жүргізу;

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы 
техникалық жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

 8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
 9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы 

заңнамасына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

атыс қаруы мен өзге де қаруды жəне арнайы құралдарды алып жүру, сақтау 
жəне қолдану;

 11) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына сəйкес 
өкілеттіктерді жүзеге асыру;

 12) іс жүргізуде бар материалдар мен қылмыстық істер бойынша құжат-
тарға, материалдарға, статистикалық ақпаратқа жəне өзге мəліметтерге 
қол жеткізу, сондай-ақ ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазымды 
тұлғаларынан, жеке тұлғалардан оларды беруді талап ету, олардың көшір-
мелерін түсіру, түсініктемелер алу;

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті 
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

 14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден 
жалтарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

 15) ұсталғандарды жəне қамауға алынған өзге де адамдарды айдау;
 16) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сəйкес 

ұсыныс енгізу;
 17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен 

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

 18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

 Міндеттері:
 19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік 

немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер 
мен құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қамта-
масыз етуге;

 20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне азамат-
тың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің 
сақталуын қамтамасыз етуге;

 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне 
мерзімде қаржы мониторингі органының жəне (немесе) қаржы мониторингі 
органы лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдарды 
қарау;

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

 23) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу 
жəне анықтау жөнінде жұмыс жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде, сондай-
ақ «Жедел-iздестiру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген міндеттерді орындау;

 25) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес қарауға жатқызылған 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу 
жəне тергеп-тексеру бойынша шаралар қабылдау;

 26) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
заңнамасында белгіленген тəртіппен əкімшілік жауапкершілікке тарту;

 27) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарының қызметіне, қаржы мониторингі органдарының лауазымды 
тұлғаларына жəне олардың отбасы мүшелеріне қатысты құқыққа қайшы 
əрекеттерден қорғауды қамтамасыз ету;

 28) жасалған немесе жасалуға əзірленіп жатқан қылмыстық құқық бұзу-
шылықтар туралы өтініштер мен хабарларды қабылдау, тіркеу жəне қарау, 
олар дың жолын кесу, ашу, сондай-ақ қылмыс жасаған адамдарды ұстау 
жəне қоғамға қауіпті салдарларға жол бермеу жөнінде дер кезінде шаралар 
қабылдау;

 29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

 30) қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау 
жөніндегі заңнамалық актілерде көзделген шараларды қабылдау;

 31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді 
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
 16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты 
болатын Департамент басшысы жүзеге асырады.

 17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 
басшысының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын 
орынбасары болады.

 19. Департамент басшысының өкілеттігі:
 1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен 

қызметшілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат 

кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:
 Департамент басшысының орынбасарын қоспағанда, Департаменттің 

қызметкерлері мен қызметшілерін;
 Комитет төрағасының келісімі бойынша Департамент басқармаларының 

басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымдарынан босатады;
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;
 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілеріне іссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін арттыру, 
марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дербес жауаптылықта 
болады;

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта 
болады;

 9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті 

білдіреді;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттік-

терді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға 
жүзеге асырады.

 Ескерту. 19-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Қаржы министрлігі Қаржы мони-
торингі комитеті Төрағасының 13.06.2019 № П-64 бұйрығымен.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
 20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкі болады.
 Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүліктің, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өз қызметі нəтижесінде 
сатып алынған мүлік (ақша кірістерді қоса алғанда) жəне өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

 21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 16 қаңтардағы № 3 бұйрығына 

16-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Экономикалық тергеу 

департаменті туралы ережесі

Ескерту. Ереженің тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрлігінің 
Қаржы мониторингі комитеті Төрағасының 15.07.2019 № П-89 бұйрығымен.

1-бөлім. Жалпы ережелер
1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі коми-

тетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті 
(бұдан əрі – Департамент) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
органның жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушы-
лықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу бойынша жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функцияларды 
орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

 Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрлігінің Қаржы 
мониторингі комитеті Төрағасының 15.07.2019 № П-89 бұйрығымен.

 2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституцияс
ына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкiметі 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Департамент мемлекеттiк мекеме ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

 4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. Егер заңнамаға сəйкес Департаментке уəкілеттік берілген болса, мемле-

кеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген 

тəртіппен Департамент басшысының бұйрықтарында жəне Қазақстан Респуб-
лика сының заңнамасында көзделген басқа да актілермен рəсімделетін шешім-
дер қабылдайды.

 7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

 8. Департаменттің заңды мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, 
Нұр-Сұлтан қаласы, Желтоқсан көшесі, 43.

 Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрлігінің Қаржы 
мониторингі комитеті Төрағасының 15.07.2019 № П-89 бұйрығымен.

9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 
Экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрлігінің Қаржы 
мониторингі комитеті Төрағасының 15.07.2019 № П-89 бұйрығымен.

 10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 12. Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функ-

циялары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

13. Департаменттің міндеттері:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның жүргі-

зуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу, 
анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де мін-
деттерді орындау.

14. Департаменттің функциялары:
1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңна-

масына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 

жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес нысандарын жəне 
əдістерін жетілдіру;

4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге 
асыру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне 
қаржы мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай 
болжамын жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін 
мəселелер бойынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

5) мемлекеттік кірістер органының жүргізуіне жататын қылмыстық істер 
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жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша адамдарды жəне 
сот қаулысы бойынша мемлекеттің мүддесін білдіретін талап арыз бойынша 
олардың орналасқан жері туралы мəліметтер болмаған кезде жауап 
берушілерді іздеуді жүзеге асыру;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес мəселесі бойынша шет 
мемлекеттердің тиісті органдарымен өзара іс-қимылда болу жəне өз өкілетті 
шегінде халықаралық ұйымдардың қызметіне қатысу;

 7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-
тіктерді жүзеге асыру.

 15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
 1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын 

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен крими-

налистік зерттеулер жүргізу;
 3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне 

қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

 4) құқық бұзушылық жасаған адамдарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұстау жəне Қазақстан Республикасының қаржы мони-
торингі немесе өзге органдарының қызметтік үй-жайларына жеткізу;

 5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне 
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес құжаттау, 
дыбыс-, бейнежазба, кино-, суретке түсіру, көшірме бедер жасау, баспатаңба, 
жоспарлар, схемалар жəне ақпаратты түсіріп алудың өзге де тəсілдерін жүргізу;

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы техника-
лық жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

 8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
 9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңна-

масына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

атыс қаруы мен өзге де қаруды жəне арнайы құралдарды алып жүру, сақтау 
жəне қолдану;

 11) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына сəйкес 
өкілеттіктерді жүзеге асыру;

 12) іс жүргізуде бар материалдар мен қылмыстық істер бойынша құжат-
тарға, материалдарға, статистикалық ақпаратқа жəне өзге мəліметтерге 
қол жеткізу, сондай-ақ ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазымды 
тұлғаларынан, жеке тұлғалардан оларды беруді талап ету, олардың көшір-
мелерін түсіру, түсініктемелер алу;

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті 
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

 14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден жал-
тарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

 15) ұсталғандарды жəне қамауға алынған өзге де адамдарды айдау;
 16) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сəйкес 

ұсыныс енгізу;
 17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен 

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

 18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

 Міндеттері:
 19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік 

немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер 
мен құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қам-
тамасыз етуге;

 20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне азамат-
тың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің 
сақталуын қамтамасыз етуге;

 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне 
мерзімде қаржы мониторингі органының жəне (немесе) қаржы мониторингі 
органы лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдарды 
қарау;

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

 23) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу 
жəне анықтау жөнінде жұмыс жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде, сондай-
ақ «Жедел-iздестiру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген міндеттерді орындау;

 25) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес қарауға жатқызылған 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу 
жəне тергеп-тексеру бойынша шаралар қабылдау;

 26) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
заңнамасында белгіленген тəртіппен əкімшілік жауапкершілікке тарту;

 27) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарының қызметіне, қаржы мониторингі органдарының лауазымды 
тұлғаларына жəне олардың отбасы мүшелеріне қатысты құқыққа қайшы 
əрекеттерден қорғауды қамтамасыз ету;

 28) жасалған немесе жасалуға əзірленіп жатқан қылмыстық құқық бұзу-
шы лықтар туралы өтініштер мен хабарларды қабылдау, тіркеу жəне қарау, 
олардың жолын кесу, ашу, сондай-ақ қылмыс жасаған адамдарды ұстау жəне 
қо ғамға қауіпті салдарларға жол бермеу жөнінде дер кезінде шаралар қабылдау;

 29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

 30) қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау 
жөніндегі заңнамалық актілерде көзделген шараларды қабылдау;

 31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді 
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
 16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты 
болатын Департамент басшысы жүзеге асырады.

 17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 
басшысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орын-
басары болады.

 19. Департамент басшысының өкілеттігі:
 1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен 

қызметшілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат 

кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:
 Департамент басшысының орынбасарын қоспағанда, Департаменттің 

қызметкерлері мен қызметшілерін;
 Комитет төрағасының келісімі бойынша Департамент басқармаларының 

басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымдарынан босатады;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;
 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілеріне іссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін арттыру, 
марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дербес жауаптылықта 
болады;

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта 
болады;

 9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті 

білдіреді;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-

тіктерді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға 
жүзеге асырады.

 Ескерту. 19-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Қаржы министрлігі Қаржы 
мониторингі комитеті Төрағасының 13.06.2019 № П-64 бұйрығымен.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкі болады.
 Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүліктің, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өз қызметі нəтижесінде 
сатып алынған мүлік (ақша кірістерді қоса алғанда) жəне өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

 21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
 23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 16 қаңтардағы № 3 бұйрығына 

17-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитетінің Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеу 

департаменті туралы ережесі
 
Ескерту. 17-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрлігі Қаржы 

мониторингі комитеті Төрағасының 29.01.2019 № П-6 бұйрығымен.

1-бөлім. Жалпы ережелер
1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 

комитетінің Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті 
(бұдан əрі – Департамент) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушы-
лықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу бойынша жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функцияларды 
орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

 2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституцияс
ына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкiметі 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Департамент мемлекеттiк мекеме ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
5. Егер заңнамаға сəйкес Департаментке уəкілеттік берілген болса, мемле-

кеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген 

тəртіппен Департамент басшысының бұйрықтарында жəне Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен рəсімделетін 
шешімдер қабылдайды.

 7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

 8. Департаменттің заңды мекенжайы: 160002, Қазақстан Республикасы, 
Шымкент қаласы, Абай даңғылы, 2.

 9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Шымкент қаласы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 12. Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функ-

циялары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

 13. Департаменттің міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның 

жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын 
алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 
міндеттерді орындау.

 14. Департаменттің функциялары:
 1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңна-

масына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 

жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес нысандарын жəне 
əдістерін жетілдіру;

 4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге 
асыру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне 
қаржы мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай 
болжамын жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін 
мəселелер бойынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

 5) мемлекеттік кірістер органының жүргізуіне жататын қылмыстық 
істер жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша адамдарды 
жəне сот қаулысы бойынша мемлекеттің мүддесін білдіретін талап арыз 
бойынша олардың орналасқан жері туралы мəліметтер болмаған кезде жауап 
берушілерді іздеуді жүзеге асыру;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес мəселесі бойынша шет 
мемлекеттердің тиісті органдарымен өзара іс-қимылда болу жəне өз өкілетті 
шегінде халықаралық ұйымдардың қызметіне қатысу;

 7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-
тіктерді жүзеге асыру.

 15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
 1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын 

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тертіппен 

криминалистік зерттеулер жүргізу;
 3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне 

қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

 4) құқық бұзушылық жасаған адамдарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұстау жəне Қазақстан Республикасының қаржы мони-
торингі немесе өзге органдарының қызметтік үй-жайларына жеткізу;

 5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне 
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес құжаттау, 

дыбыс-, бейнежазба, кино-, суретке түсіру, көшірме бедер жасау, баспатаңба, 
жоспарлар, схемалар жəне ақпаратты түсіріп алудың өзге де тəсілдерін жүргізу;

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы 
техникалық жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

 8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
 9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңна-

масына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

атыс қаруы мен өзге де қаруды жəне арнайы құралдарды алып жүру, сақтау 
жəне қолдану;

 11) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына сəйкес 
өкілеттіктерді жүзеге асыру;

 12) іс жүргізуде бар материалдар мен қылмыстық істер бойынша құжат-
тарға, материалдарға, статистикалық ақпаратқа жəне өзге мəліметтерге 
қол жеткізу, сондай-ақ ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазымды 
тұлғаларынан, жеке тұлғалардан оларды беруді талап ету, олардың 
көшірмелерін түсіру, түсініктемелер алу;

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті 
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

 14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден 
жалтарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

 15) ұсталғандарды жəне қамауға алынған өзге де адамдарды айдау;
 16) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сəйкес 

ұсыныс енгізу;
 17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен 

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

 18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

 Міндеттері:
 19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік 

немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер 
мен құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын 
қамтамасыз етуге;

 20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне аза-
маттың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдде-
лерінің сақталуын қамтамасыз етуге;

 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне 
мерзімде қаржы мониторингі органының жəне (немесе) қаржы мониторингі 
органы лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдарды 
қарау;

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

 23) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу 
жəне анықтау жөнінде жұмыс жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде, сондай-
ақ «Жедел-iздестiру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген міндеттерді орындау;

 25) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес қарауға жатқызылған 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу 
жəне тергеп-тексеру бойынша шаралар қабылдау;

 26) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
заңнамасында белгіленген тəртіппен əкімшілік жауапкершілікке тарту;

 27) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарының қызметіне, қаржы мониторингі органдарының лауазымды 
тұлғаларына жəне олардың отбасы мүшелеріне қатысты құқыққа қайшы 
əрекеттерден қорғауды қамтамасыз ету;

 28) жасалған немесе жасалуға əзірленіп жатқан қылмыстық құқық 
бұзушылықтар туралы өтініштер мен хабарларды қабылдау, тіркеу жəне 
қарау, олардың жолын кесу, ашу, сондай-ақ қылмыс жасаған адамдарды ұстау 
жəне қоғамға қауіпті салдарларға жол бермеу жөнінде дер кезінде шаралар 
қабылдау;

 29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

 30) қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау 
жөніндегі заңнамалық актілерде көзделген шараларды қабылдау;

 31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді 
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
 16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты 
болатын Департамент басшысы жүзеге асырады.

 17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 
басшысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орын-
басары болады.

 19. Департамент басшысының өкілеттігі:
 1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен 

қызметшілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат 

кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:
 Департамент басшысының орынбасарын қоспағанда, Департаменттің 

қызметкерлері мен қызметшілерін;
 Комитет төрағасының келісімі бойынша Департамент басқармаларының 

басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымдарынан босатады;
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;
 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілеріне іссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін арттыру, 
марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дербес жауаптылықта 
болады;

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта 
болады;

 9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті 

білдіреді;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-

тіктерді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға 
жүзеге асырады.

 Ескерту. 19-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Қаржы министрлігі Қаржы 
мониторингі комитеті Төрағасының 13.06.2019 № П-64 бұйрығымен.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
 20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкі болады.
 Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүліктің, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өз қызметі нəтижесінде 
сатып алынған мүлік (ақша кірістерді қоса алғанда) жəне өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

 21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған.


