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Нұр-Сұлтан қаласы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрлігінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік
лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарын
бекіту туралы
(Жалғасы. Басы 194-нөмірде)
Функционалдық Медициналық қызметтерді стандарттау жəне клиникалық
міндеттері
хаттамаларды əзірлеу саласындағы мəселелерді
үйлестіру. Медициналық қызметтердің стандарттарын
əзірлеу жəне жетілдіруді, онын ішінде медициналық
қызметтердің стандарттарын əзірлеу бойынша əдістемелік
ұсыныстарды үйлестіру. Медициналық қызметтердің
сапасы бойынша бірлескен комиссияның жұмысын
ұйымдастыру. Медициналық қызметтерді стандарттау
мəселелері бойынша мамандарды оқыту саясатының
негізгі бағыттарын айқындау үшін ұсыныстар енгізу.
Ведомстволық бағыныстағы ұйымдармен, Министрліктің
аумақтық бөлімшілерімен, кəсіби қауымдастықтармен жəне
үкіметтік емес ұйымдармен Медициналық қызметтердің
сапасы бойынша бірлескен комиссияның, медициналық
қызметтерді стандарттау бойынша жəне клиникалық хаттамаларды əзірлеу жөніндегі мəселелер бойынша өзара
іс-қимыл.
Медициналық қызметтерді стандарттау басқармасының бас
сарапшысы, С-4 санаты, (үш бірлік), 12-02-02, 12-02-03, 12-02-04
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(медицина: жалпы медицина, стоматология, қоғамдық
денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилактикалық іс) мамандықтары бойынша жоғары немесе
жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақтау
саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Медициналық қызметтерді стандарттау жəне клиникалық
міндеттері
хаттамаларды əзірлеу саласындағы мəселелерге, сондай-ақ, медициналық қызметтердің сапасы бойынша
бірлескен комиссияның мəселелері жетекшілік ету. Медициналық қызметтердің стандарттарын əзірлеу мен жетілдіруге, оның ішінде медициналық қызметтердің стандарттарын əзірлеу бойынша əдістемелік ұсынымдарды
əзірлеуге қатысу. Клиникалық хаттамаларды əзірлеу мен
бекітуге қатысу. Медициналық қызметтерді стандарттау
мəселелері бойынша мамандарды оқыту саясатының
негізгі бағыттарын айқындау үшін ұсыныстар енгізу.
Ведомстволық бағыныстағы ұйымдармен, Министрліктің
аумақтық бөлімшілерімен, кəсіби қауымдастықтармен жəне
үкіметтік емес ұйымдармен Медициналық қызметтердің
сапасы бойынша бірлескен комиссияның, медициналық
қызметтерді стандарттау бойынша жəне клиникалық
хаттамаларды əзірлеу жөніндегі мəселелер бойынша
өзара іс-қимыл.
Медициналық қызметтерді стандарттау басқармасының сарапшысы,
С-5 санаты, (бір бірлік), 12-02-05
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(медицина): жалпы медицина, стоматология, қоғамдық
денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилактикалық іс) мамандықтары бойынша жоғары немесе
жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Медициналық қызметтерді стандарттау жəне клиникалық
міндеттері
хаттамаларды əзірлеу саласындағы мəселелерге, сондайақ, медициналық қызметтердің сапасы бойынша бірлескен
комиссияның мəселелері жетекшілік ету. Медициналық
қызметтердің стандарттарын əзірлеу мен жетілдіруге,
оның ішінде медициналық қызметтердің стандарттарын
əзірлеу бойынша əдістемелік ұсынымдарды əзірлеуге
қатысу. Медициналық қызметтерді стандарттау мəселелері бойынша мамандарды оқыту саясатының негізгі
бағыттарын айқындау үшін ұсыныстар енгізу. Ведомстволық бағыныстағы ұйымдармен, Министрліктің аумақтық бөлімшілерімен, кəсіби қауымдастықтармен жəне
үкіметтік емес ұйымдармен Медициналық қызметтердің
сапасы бойынша бірлескен комиссияның, медициналық
қызметтерді стандарттау бойынша жəне клиникалық
хаттамаларды əзірлеу жөніндегі мəселелер бойынша өзара іс-қимыл.
Қоғамдық денсаулық сақтау саясаты департаменті – 13
Қоғамдық денсаулық сақтау саясаты департаментінің директоры,
С-1 санаты, 13-1
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) (жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау,
медициналық-профилактикалық іс, гигиена жəне эпидемиология) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары
оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы саясатты айміндеттері
қындау. Департамент қызметіне жалпы басшылық ету,
департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша
Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының
шешімдері мен тапсырмаларының орындалуын бақылау жəне тексеруді жүзеге асыру. Департаменттің
құзыреті шеңберінде нормативтік құқықтық актілердің
жобаларын əзірлеуге басшылық, денсаулық сақтау саласында стратегиялық құжаттарды жəне операциялық
жоспарларды, ақпараттық-талдау материалдарын əзірлеуді жəне дайын дауды бақылау. Құзыреті шегінде
мемлекеттік органдармен жəне ұйымдармен өзара ісқимыл. Стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол
жеткізу жəне іске асыру бойынша Министрліктің қызметінің тиімділігін жыл сайын бағалау жұмысына басшылық ету, Министрліктің басшылығы жүктеген өзге де
өкілеттіктерді орындау. Қазақстан Республикасының Үкіметі
жанындағы денсаулық сақтау жөніндегі ұлттық үйлестіру
кеңесінің, Министрліктің Қоғамдық кеңесі, Министрліктің
Стратегиялық комитеті, Қазақстан Республикасындағы
халықты иммундау жөніндегі косультативтік комиссияның
жұмысын ұйымдастыруға қатысу. Медициналық статистика
саласының, Тұрақты даму мақсаттарының жəне Жаһандық
бəсекеге қабілеттілік индексінің қолжету, жанұя жəне
гендерлік саясаты, популяциялық деңгейде жəне азаматтардың бөлек категориясының (мектеп оқушылары, жастар жəне т.б.) қоғамдық денсаулық сақтау, мінез-құлық
қауіп факторларының, инфекциялық жəне инфекциялық
емес аурулардың, құқық бұзушылық, тұрмыстық зорлықзомбылық, адамдарды сату профилактикасы мəселелерін
үйлестіру.
Қоғамдық денсаулық сақтау саясаты департаменті директорының
орынбасары, С-2 санаты, 13-2
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(медицина) (жалпы медицина, қоғамдық денсаулық
сақтау, медициналық-профилактикалық іс, гигиена жəне
эпидемиология) мамандықтары бойынша жоғары немесе
жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Департаменттің өкілеттігі шеңберінде министрліктің
міндеттері
басқа құрылымдық бөлімшелерімен жəне мемлекеттік
органдармен өзара іс-қимылды жалпы үйлестіру. Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Қазақстан
Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы
Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының шешімдері мен
тапсырмаларының орындалуын бақылау жəне тексеруді
жүзеге асыру. Департаменттің құзыреті шеңберінде
нормативтік құқықтық актілердің жобаларын əзірлеуге
басшылық ету, денсаулық сақтау саласында стратегиялық
құжаттарды жəне операциялық жоспарларды, ақпараттықталдау материалдарын əзірлеуді жəне дайындауды
бақылау. Құзыреті шегінде мемлекеттік органдармен
жəне ұйымдармен өзара іс-қимыл. Стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу жəне іске асыру бойынша Министрліктің қызметінің тиімділігін жыл сайын
бағалау жұмысына басшылық ету, Министрлік басшылығы жүктеген өзге де өкілеттіктерді орындау. Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы денсаулық
сақтау жөніндегі ұлттық үйлестіру кеңесінің, Министрліктің
Қоғамдық кеңесі, Қазақстан Республикасындағы халықты
иммундау жөніндегі косультативтік комиссияның жұмысын
ұйымдастыруға қатысу. Популяциялық деңгейдегі қоғамдық денсаулық сақтау, жанұя жəне гендерлік саясаты,
аурулардың, мінез-құлық қауіп факторларының, құқық
бұзушылық, тұрмыстық зорлық-зомбылық, адамдарды сату
профилактикасы мəселелерін үйлестіру.
Қоғамдық денсаулық сақтау саясаты департаменті директорының
орынбасары, С-2 санаты, 13-3
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) (жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау,
медициналық-профилактикалық іс, гигиена жəне эпидемиология) мамандықтары бойынша жоғары немесе
жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Департаменттің өкілеттігі шеңберінде министрліктің
міндеттері
басқа құрылымдық бөлімшелерімен жəне мемлекеттік
органдармен өзара іс-қимылды жалпы үйлестіру. Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Қазақстан
Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы
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Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының шешімдері мен
тапсырмаларының орындалуын бақылау жəне тексеруді
жүзеге асыру. Департаменттің құзыреті шеңберінде нормативтік құқықтық актілердің жобаларын əзірлеуге басшылық ету, денсаулық сақтау саласында стратегиялық
құжаттарды жəне операциялық жоспарларды, ақпараттықталдау материалдарын əзірлеуді жəне дайындауды
бақылау. Құзыреті шегінде мемлекеттік органдармен
жəне ұйымдармен өзара іс-қимыл. Стратегиялық мақсат тар мен міндеттерге қол жеткізу жəне іске асыру
бойынша Министрліктің қызметінің тиімділігін жыл
сайын бағалау жұмысына басшылық ету, Министрлік
басшылығы жүктеген өзге де өкілеттіктерді орындау.
Министрліктің Стратегиялық комитетінің жұмысын ұйымдастыруға қатысу. Медициналық статистика саласының,
халықтың мақсатты топтарының профилактикалық жəне
скринингтік тексеру тəртібінің жүргізу, динамикалық
қадағалау, репродуктивті денсаулықты сақтау, түсік тастау
жəне жасөспірімдер жүктілігінің профилактикасы, жанұяны
жоспарлау, мектеп медицинасы, азаматтардың бөлек
категориясының (мектеп оқушылары, жастар жəне т.б.)
қоғамдық денсаулық сақтау, аурулардың профилактикасы
мəселелерін үйлестіру.

Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы -13-01
Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы, С-3 санаты,
13-01-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) (жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау,
медициналық-профилактикалық іс, гигиена жəне эпидемиология) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары
оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Аурулардың профилактикасы жəне мониторинг басқарміндеттері
масының (бұдан əрі - басқарма) жұмысына жалпы басшы лықты жүзеге асыру. Басқарма қызметкерлерінің
жұмысын жоспарлауды, бақылауды, ұйымдастыруды
жəне талдауды, басқармадағы өзара алмасушылықты
қамтамасыз ету, Министрлік ішіндегі жəне министрліктен
тыс кеңестерде басқарма мүддесін ұсынуды жəне қорғауды
жүзеге асырады. Басқармаға келіп түскен құжаттардың
орындалуын бақылауды жүзеге асырады, олардың сапалы
жəне уақтылы орындалуына талдау жүргізу. Қоғамдық
денсаулық сақтау саласын дамыту бағдарламаларын
əзірлеу жөніндегі жұмысқа қатысады жəне үйлестіреді.
Қоғамдық денсаулық сақтау саласында Министрліктің жəне
басқа да мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық
актілерін əзірлеуге қатысады. Қазақстан Республикасының
Үкіметі жанындағы денсаулық сақтау жөніндегі ұлттық
үйлестіру кеңесінің жұмысын ұйымдастыруға қатысады.
Басқарма қызметіне талдау жасайды. Басқарма құзыретіне
кіретін мəселелер бойынша денсаулық сақтаудың жергілікті
органдарына, ведомстволық бағыныстағы денсаулық
сақтау ұйымдарына практикалық жəне əдістемелік
көмек көрсету. Басқарма құзыретіне кіретін мəселелер
жөніндегі қоғамдық денсаулық сақтау мəселелері
бойынша семинарларға, алқаларға, конференциялар жəне
талдамалық материалды дайындауға қатысу. Қазақстан
Республикасының Үкіметі жанындағы денсаулық сақтау
жөніндегі ұлттық үйлестіру кеңесінің, Министрліктің
Қоғамдық кеңесі, Қазақстан Республикасындағы халықты
иммундау жөніндегі косультативтік комиссияның жұмысын
ұйымдастыруға қатысу. Популяциялық деңгейдегі қоғамдық денсаулық сақтау, жанұя жəне гендерлік саясаты,
аурулардың, мінез-құлық қауіп факторларының, құқық
бұзушылық, тұрмыстық зорлық-зомбылық, адамдарды сату
профилактикасы мəселелерін үйлестіру.
Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының бас сарапшысы
(төрт бірлік), С-4 санаты, 13-01-02, 13-01-03, 13-01-04, 13-01-05
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы
медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, медициналықпрофилактикалық іс, гигиена жəне эпидемиология) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан
кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Басқармаға келіп түскен құжаттарды, соның ішінде
міндеттері
басқармаға жеке жəне заңды тұлғалардан келіп түсетін өтініштерді орындау, олардың сапалы жəне уақтылы орындауға өзін-өзі талдау жүргізеді. Қоғамдық денсаулық сақтау саласында Министрліктің нормативтік
құқықтық актілерін əзірлеуге қатысады. Қоғамдық денсаулық сақтау саласы шеңберінде аурулардың профилактикасы бағдарламаларын, жол карталарын əзірлейді жəне мониторинг бойынша жұмысқа талдау жүргізеді. Қоғамдық денсаулық мəселелері бойынша сектораралық өзара іс-қимылды қамтамасыз ету бойынша
іс-шараларды жүзеге асыру. Қоғамдық денсаулық сақтау
саласындағы ғылыми зерттеулерді дамыту жөніндегі
қызметті ұйымдастыруға мониторинг жүргізеді. Басқарма
құзыретіне кіретін мəселелер бойынша семинарларға,
алқаларға, конференцияларға талдамалық материалды
дайындауға қатысу. Қазақстан Республикасының Үкіметі
жанындағы денсаулық сақтау жөніндегі ұлттық үйлестіру
кеңесінің, Министрліктің Қоғамдық кеңесі, Қазақстан
(Жалғасы 18-бетте)
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(Жалғасы. Басы 17-бетте)

Республикасындағы халықты иммундау жөніндегі косультативтік комиссияның жұмысын ұйымдастыруға қатысу.
Популяциялық деңгейдегі қоғамдық денсаулық сақтау,
жанұя жəне гендерлік саясаты, аурулардың, мінез-құлық
қауіп факторларының, құқық бұзушылық, тұрмыстық
зорлық-зомбылық, адамдарды сату профилактикасы мəселелерін үйлестіру.
Аурулар профилактикасы басқармасы -13-02
Аурулар профилактикасы басқармасының басшысы, С-3 санаты,
13-02-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы
медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, медициналық-профилактикалық іс, гигиена жəне эпидемиология) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан
кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Аурулардың профилактикасы жəне мониторинг басқарміндеттері
масының (бұдан əрі - басқарма) жұмысына жалпы басшылықты жүзеге асыру. Басқарма қызметкерлерінің жұмысын жоспарлауды, бақылауды, ұйымдастыруды жəне
талдауды, басқармадағы өзара алмасушылықты қамтамасыз ету, Министрлік ішіндегі жəне министрліктен тыс
кеңестерде басқарма мүддесін ұсынуды жəне қорғауды
жүзеге асырады. Басқармаға келіп түскен құжаттардың
орындалуын бақылауды жүзеге асырады, олардың сапалы
жəне уақтылы орындалуына талдау жүргізу. Қоғамдық
денсаулық сақтау саласын дамыту бағдарламаларын
əзірлеу жөніндегі жұмысқа қатысады жəне үйлестіреді.
Қоғамдық денсаулық сақтау саласында Министрліктің жəне
басқа да мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық
актілерін əзірлеуге қатысады. Қазақстан Республикасының
Үкіметі жанындағы денсаулық сақтау жөніндегі ұлттық
үйлестіру кеңесінің жұмысын ұйымдастыруға қатысады.
Басқарма қызметіне талдау жасайды. Басқарма құзыретіне
кіретін мəселелер бойынша денсаулық сақтаудың жергілікті
органдарына, ведомстволық бағыныстағы денсаулық
сақтау ұйымдарына практикалық жəне əдістемелік
көмек көрсету. Басқарма құзыретіне кіретін мəселелер
жөніндегі қоғамдық денсаулық сақтау мəселелері бойынша семинарларға, алқаларға, конференциялар жəне
талдамалық материалды дайындауға қатысу. Медициналық статистика саласының, халықтың мақсатты
топтарының профилактикалық жəне скринингтік тексеру
тəртібінің жүргізу, динамикалық қадағалау, репродуктивті
денсаулықты сақтау, түсік тастау жəне жасөспірімдер
жүктілігінің профилактикасы, жанұяны жоспарлау, мектеп
медицинасы, азаматтардың бөлек категориясының (мектеп
оқушылары, жастар жəне т.б.) қоғамдық денсаулық сақтау,
аурулардың профилактикасы мəселелерін үйлестіру.
Аурулар профилактикасы басқармасының бас сарапшысы (бір бірлік),
С-4 санаты, 13-02-02
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы
медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, медициналықпрофилактикалық іс, гигиена жəне эпидемиология)
мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу
орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Басқармаға келіп түскен құжаттарды, соның ішінде басміндеттері
қармаға жеке жəне заңды тұлғалардан келіп түсетін
өтініштерді орындау, олардың сапалы жəне уақтылы
орындауға өзін-өзі талдау жүргізеді. Қоғамдық денсаулық
сақтау саласында Министрліктің нормативтік құқықтық
актілерін əзірлеуге қатысады. Қоғамдық ден саулық
сақтау саласы шеңберінде инфекциялық жəне негізгі
əлеуметтік-маңызды инфекциялық емес ауру лардың
профилактикасы бағдарламаларын, жол карта ларын
əзірлейді жəне мониторинг бойынша жұмысқа талдау
жүргізеді. Қоғамдық денсаулық мəселелері бойынша
сектораралық өзара іс-қимылды қамтамасыз ету бойынша
іс-шараларды жүзеге асыру. Қоғамдық денсаулық сақтау
саласындағы ғылыми зерттеулерді дамыту жөніндегі
қызметті ұйымдастыруға мониторинг жүргізеді. Басқарма
құзыретіне кіретін мəселелер бойынша семинарларға,
алқаларға, конференцияларға талдамалық материалды
дайындауға қатысу. Медициналық статистика саласының,
халықтың мақсатты топтарының профилактикалық жəне
скринингтік тексеру тəртібінің жүргізу, динамикалық қадағалау, репродуктивті денсаулықты сақтау, түсік тастау
жəне жасөспірімдер жүктілігінің профилактикасы, жанұяны
жоспарлау, мектеп медицинасы, азаматтардың бөлек
категориясының (мектеп оқушылары, жастар жəне т.б.)
қоғамдық денсаулық сақтау, аурулардың профилактикасы
мəселелерін үйлестіру.
Аурулар профилактикасы басқармасының сарапшысы (екі бірлік),
С-5 санаты, 13-02-03, 13-02-04
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы
медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, медициналықпрофилактикалық іс, гигиена жəне эпидемиология) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан
кейінгі білім
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Кəсіби
құзыреттілігі

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Басқармаға келіп түскен құжаттарды, соның ішінде
міндеттері
басқармаға жеке жəне заңды тұлғалардан келіп түсетін
өтініштерді орындау, олардың сапалы жəне уақтылы
орындауға өзін-өзі талдау жүргізеді. Қоғамдық денсаулық
сақтау саласында Министрліктің нормативтік құқықтық
актілерін əзірлеуге қатысады. Қоғамдық денсаулық сақтау саласы шеңберінде аурулардың профилактикасы
бағдарламаларын, жол карталарын əзірлейді жəне
мониторинг бойынша жұмысқа талдау жүргізеді. Қоғамдық
денсаулық мəселелері бойынша сектораралық өзара
іс-қимылды қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды
жүзеге асыру. Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы
ғылыми зерттеулерді дамыту жөніндегі қызметті ұйымдастыруға мониторинг жүргізеді. Басқарма құзыретіне кіретін
мəселелер бойынша семинарларға, алқаларға, конференцияларға талдамалық материалды дайындауға қатысу.
Статистикалық есеп жəне талдау басқармасы -13-03
Статистикалық есеп жəне талдау басқармасының басшысы,
С-3 санаты, 13-03-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, медициналық-профилактикалық іс, гигиена жəне эпидемиология) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары
оқу орнынан кейінгі білім, біліктілік санатының болуы,
медициналық мамандық немесе денсаулық сақ тауды ұйымдастыру бойынша біліктілікті арттыру сертификаттарының болуы.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Басқарманың жұмысын ұйымдастыру, жоспарлау жəне
міндеттері
талдау. Статистикалық есептерді қабылдау жəне құру,
Облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының орта мерзімдік əлеуметтік-экономикалық даму жоспарларын жəне сандық деректерін (тоқсандық жəне есептік жылдың қорытындылары бойынша) пысықтау. Министрліктің Стратегиялық комитетінің жұмысын ұйымдастыруға қатысу. Статистика бойынша уəкілетті органға ведомстволық статистикалық есептілікті ұсыну.
Республикадағы медициналық ұйымдардың қызметі мен
халық денсаулығының көрсеткіштерінің есебін талдау
жəне ведомстволық статистикалық бақылау бойынша
статистикалық талдау жасау. «Қазақстан Республикасы
халқының денсаулығы жəне денсаулық сақтау ұйымдарының қызметі» атты жыл сайынғы статистикалық жинақ құру. Денсаулық сақтау саласында статистикалық
қызметті жетілдіру. Ведомстволық статистика мəселелері
бойынша нормативтік құқықтық актілер əзірлеу жəне бекіту.
Демография, гендерлік теңдік мəселелеріне жетекшілік ету.
Тұрақты даму мақсаттарының жəне Жаһандық бəсекеге
қабілеттілік индексінің қолжетуіне мониторинг.
Статистикалық есеп жəне талдау басқармасының бас сарапшысы
(бір бірлік), С-4 санаты, 13-03-02
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы
медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, медициналықпрофилактикалық іс, гигиена жəне эпидемиология) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан
кейінгі білім, немесе мамандығы бойынша жоғары біліктілік
санатының болуы, медициналық мамандық немесе
денсаулық сақтауды ұйымдастыру бойынша біліктілікті
арттыру сертификаттарының болуы.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Ведомстволық статистикалық бақылау бойынша статистиміндеттері
калық қызметті үйлестіру. Статистикалық қызметті жетілдіру бойынша ұсыныстар пысықтау. Денсаулық сақтау жəне
медициналық статистика саласында нормативтік құқықтық
актілер жобаларын əзірлеуге қатысу. Денсаулық сақтау
саласында келісуге ұсынылған нормативтік құқықтық
актілер жобаларына сараптама жасау. Республиканың
денсаулық сақтау ісі жəне денсаулық жағдайына өңірлер
бөлінісінде статистикалық талдау жүргізу. Тоқсандық
жəне жылдық ведомстволық статистикалық есептілікті
жинақтау жəне құру. Денсаулық сақтау ісі жəне халық
денсаулығы көрсеткіштерінің есебін талдау. Статистикалық
жəне аналитикалық жинақтар құру. Облыстардың, Астана
жəне Алматы қалаларының орта мерзімдік əлеуметтікэкономикалық даму жоспарларын құруға қатысу. Бірыңғай
денсаулық сақтау ақпараттық жүйесін құруға қатысу.

Министрліктің құрылымдық бөлімшелеріне, жергілікті
денсаулық сақтау органдарына, ведомстволық ұйымдарға
Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша
практикалық жəне əдістемелік көмек көрсету. Қызметтік
құжаттарды, органдар мен ұйымдардың хаттарын қарау,
олардың орындалуына бақылау жасау. Тұрақты даму
мақсаттарының жəне Жаһандық бəсекеге қабілеттілік
индексінің қолжетуіне мониторинг.
Статистикалық есеп жəне талдау басқармасының сарапшысы,
С-5 санаты (бір бірлік), 13-03-03
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы
медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, медициналықпрофилактикалық іс, гигиена жəне эпидемиология) мамандықтары бойынша жоғары білім, немесе мамандығы
бойынша жоғары біліктілік санатының болуы, медициналық
мамандық немесе денсаулық сақтауды ұйымдастыру
бойынша біліктілікті арттыру сертификаттарының болуы.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік статистикалық
міндеттері
есеп жəне есеп беру жүргізуді қамтамасыз ету. Статистикалық есеп жəне есепке алу мəселелері бойынша
фармацевтикалық қызмет объектілері мен санитариялықэпидемиологиялық қызмет жұмысын үйлестіруге қатысу.
Денсаулық сақтау жəне салалық статистиканы жетілдіруге
бағытталған нормативтік құқықтық актілер жобаларын
əзірлеуге қатысу. Бекітілген есеп нысандары бойынша
тоқсан сайынғы, жарты жылдық жəне жылдық статистикалық
деректерді қабылдау, жинақтау мен жалпылауға қатысу.
Республиканың медициналық ұйымдары қызметінің жəне
халық денсаулығының статистикалық көрсеткіштерінің
есептемелерін жүргізу. Статистикалық жəне талдамалық
жинақтамаларды қалыптастыруға қатысу. Ақпараттарды,
есептерді, анықтамалар мен талдамалық материалдарды
дайындау. Басқарма құзыретіне кіретін мəселелер бойынша
жергілікті денсаулық сақтау органдарына, ведомстволық
бағынысты ұйымдарға нақты жəне əдістемелік көмек
көрсету. Семинарлар, алқалар, конференцияларды даярлауға қатысу. Қызметтік құжаттарды, органдар мен ұйымдардың қызметтік құжаттарын, хаттарын қарау. Министрліктің Стратегиялық комитетінің жұмысын ұйымдастыруға
қатысу.
Ғылым жəне адами ресурстар департаменті-14
Ғылым жəне адами ресурстар департаменті директоры,
С-1 санаты, 14-1
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (медицина): (педиатрия, жалпы медицина, стоматология,
қоғамдық денсаулық сақтау, фармация, медициналықпрофилактикалық іс) немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, қаржы, менеджмент)
мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше ғылыми/академиялық
дəрежесінің болуы
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
құзыреттілігі
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көздел ген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік
талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Департаменттің қызметін ұйымдастыру, басшылық ету
міндеттері
жəне жоспарлау, кадрлық қамтамасыз ету мəселелерінде
Денсаулық сақтау бағдарламаларын орындауға бағытталған жобаларды енгізу мен іске асыруды үйлестіру,
медициналық білімді, ғылымды жəне кадрлық қамтамасыз
етуді жетілдіруге бағытталған заң жобалары мен нормативтік құқықтық актілердің жобаларын əзірлеу, ғылыми-техникалық бағдарламалардың орындалуын мониторингілеу, нормативтік актілерді, бұйрықтарды, шешімдерді,
ережелерді, нұсқаулықтарды, алқаларды дайындауға
қатысу, Министрліктің, Департаменттің стратегиялық
жоспарын қысқа, орта жəне жоғары оқу орнынан кейінгіҚазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігі мен
Қазақстан Республикасы Үкіметі үшін талдамалық шолу
материалдарын дайындау, республикалық, халықаралық
ғылыми-практикалық конференцияларды дайындауға
қатысу, медициналық ғылым мен білім беруді жетілдіру
мəселелері бойынша материалдарды жариялау, адам
ресурстарын басқару, Департаменттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру, бақылау жəне үйлестіру.
Ғылым жəне адами ресурстар департаменті директорының
орынбасары, С-1 санаты, (екі бірлік), 14-2, 14-3
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(педиатрия, жалпы медицина, стоматология, қоғамдық
денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне
бизнес (экономика, қаржы, менеджмент) мамандықтары
бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім,
мүмкіндігінше ғылыми/академиялық дəрежесінің болуы
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
(Жалғасы 19-бетте)

RESMI

9 ҚАЗАН 2019 ЖЫЛ

(Жалғасы. Басы 17-18-беттерде)

Практикалық
тəжірибесі

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Департамент қызметін ұйымдастыру, басшылық ету жəне
міндеттері
жоспарлау, медициналық білім беру, ғылым жəне кадрлық қамтамасыз ету мəселелерінде Денсаулық сақтау
бағдарламаларын орындауға бағытталған жобаларды
енгізу жəне іске асыруды үйлестіру, медициналық білім
беруді, ғылымды жəне кадрлық қамтамасыз етуді жетілдіруге бағытталған заң жобалары мен нормативтік құқықтық актілердің жобаларын əзірлеу, медициналық білім
беру, ғылым жəне кадрлық қамтамасыз ету саласындағы
даму бағдарламаларының іске асырылуын үйлестіру,
медициналық білім беруді, ғылымды жəне кадрлық
қамтамасыз етуді дамыту бағдарламаларын іске асыру
мəселелері бойынша Медициналық ғылым жəне білім беру
ұйымдарының, департамент қызметін үйлестіру.
Медициналық білім беру басқармасы - 14-01
Медициналық білім беру басқармасының басшысы,
С-3 санаты, 14-01-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(педиатрия, жалпы медицина, стоматология, қоғамдық
денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилактикалық іс), жаратылыстану ғылымдары (биология),
немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес
(экономика, қаржы, менеджмент), немесе құқық (құқықтану,
халықаралық құқық, құқық қорғау қызметі) мамандықтары
бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім,
мүмкіндігінше ғылыми/академиялық дəрежесінің болуы
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Білім басқармасының жұмысын ұйымдастыру, реттеу,
жоспарлау, Медициналық жəне фармацевтикалық білім
міндеттері
беруді жетілдіру бойынша шараларды əзірлеу жəне іске
асыру, одан əрі дамыту бойынша басқарушылық шешімдерді
əзірлеу, министрліктермен жəне ведомстволармен өзара
іс-қимылды үйлестіру, саланың стратегиялық қажетті лік теріне сəйкес кадрлар даярлауды жоспарлауды
жүзеге асыру, Медициналық жəне фармацевтикалық
білім беру жағдайын талдау, Медициналық жəне фарма цевтикалық білім беру мəселелері бойынша Ме дициналық білім беру ұйымдарымен өзара іс-қимыл,
медицина жəне фармацевтика кадрларын даяр лау
бо йынша бюджеттік бағдарламаларды тал дау жəне мониторингілеу, медициналық білім беру ұйымда рын кешенді тексеруді ұйымдастыру жəне қатысу,
Негізгі заңнамалық актілерді, Медициналық жəне фармацевтикалық білім беру саласындағы нормативтік құқықтық құжаттарды əзірлеу, Медициналық жəне фармацевтикалық білім беруді жетілдіру жөніндегі бағдарламаларды əзірлеуді ұйымдастыру жəне басшылық
ету, медицина жəне фармацевтика кадрларын даярлау
мониторингі, семинарлар, конференциялар ұйымдастыру
жəне өткізу, Медициналық жəне фармацевтикалық білім
беруді жетілдіру мəселелері бойынша министрліктермен,
ведомстволармен жəне медициналық білім беру ұйымдарымен өзара іс-қимыл жасау.

Медициналық білім беру басқармасының сарапшысы (екі бірлік),
С-5 санаты, 14-01-04, 14-01-05
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(емдеу ісі, педиатрия, жалпы медицина, стоматология,
қоғамдық денсаулық сақтау, фармация, медициналықпрофилактикалық іс), немесе əлеуметтік ғылымдар,
экономика жəне бизнес (экономика, қаржы, менеджмент),
немесе білім беру (химия), немесе құқық (құқықтану,
халықаралық құқық, құқық қорғау қызметі), немесе
жаратылыстану ғылымдары (биология) мамандықтары
бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Медициналық жəне фармацевтикалық білім беру мəселелері бойынша азаматтар мен ұйымдардың өтініштерін
міндеттері
қарау, іс қағаздарын жүргізу, медицина жəне фармацевтика
қызметкерлерін даярлау бойынша білім беру ұйымдарының
статистикалық есептілігін жинау, қорыту жəне талдау,
республикадағы медициналық жəне фармацевтикалық
білім берудің жетекшілік ететін мəселелері бойынша
талдамалық материалдар дайындау, республикада медициналық жəне фармацевтикалық білім беруді жетілдіру
бойынша ұсыныстар əзірлеуге қатысу; Медициналық жəне
фармацевтикалық білім беруді жетілдіру саласындағы
нормативтік құжаттардың жобаларын əзірлеуге қатысу,
саланың стратегиялық қажеттіліктеріне сəйкес медицина
жəне фармацевтика кадрларын даярлауды жоспарлау,
Медициналық жəне фармацевтикалық білім беруді жетілдіру жөніндегі бағдарламаларды ұйымдастыру жəне
əзірлеу, Медициналық жəне фармацевтикалық білім
берудің жай-күйін талдау жəне мониторингілеу, азаматтардың қызметтік хат-хабарларымен жəне өтініштерімен
жұмыс істеу, министрліктермен өзара іс-қимыл жасау,
Медициналық жəне фармацевтикалық білім беруді
жетілдіру мəселелері бойынша ведомстволармен жəне
медициналық білім беру ұйымдарымен өзара іс-қимыл
жасайды.
Адами ресурстарды дамыту жəне менеджмент басқармасы 14-02
Адами ресурстарды дамыту жəне менеджмент басқармасының
басшысы, С-3 санаты, 14-02-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (емдеу ісі, педиатрия, жалпы медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилактикалық іс), немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика
жəне бизнес (экономика, қаржы, менеджмент), немесе
білім беру (химия, орыс тілі жəне əдебиет) немесе құқық
(құқықтану, халықаралық құқық, құқық қорғау қызметі)
мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу
орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше ғылыми/академиялық
дəрежесінің болуы.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
тəжірибесі

Медициналық білім беру басқармасының бас сарапшысы,
С-4 санаты, (2 бірлік), 14-01-02, 14-01-03
Өлшемшарттар
Білімі

Кəсіби
құзыреттілігі

Практикалық
тəжірибесі

Талаптар
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(педиатрия, жалпы медицина, стоматология, қоғамдық
денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилактикалық іс), немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне
бизнес (экономика, қаржы, менеджмент), немесе құқық
(құқықтану, халықаралық құқық, құқық қорғау қызметі),
немесе білім беру (орыс тілі жəне əдебиет) немесе жаратылыстану ғылымдары (биология) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық Медициналық жəне фармацевтикалық білім берудің
міндеттері
жай-күйіне талдау жүргізуді ұйымдастыру, Медициналық
жəне фармацевтикалық білім беру саласындағы негізгі заңнамалық актілерді, нормативтік құқықтық құжаттар мен бағдарламаларды əзірлеу жəне жетілдіру,
медициналық жəне фармацевтикалық білім беруді
жетілдіру мəселелері бойынша Медициналық білім беру
ұйымдарымен өзара іс-қимыл жасау, Медициналық
жəне фармацевтикалық кадрларды даярлау жөніндегі
бюджеттік бағдарламаларды талдау жəне мониторингілеу,
медицина жəне фармацевтика кадрларын даярлау мониторингі, талдау бойынша, Медициналық жəне фармацевтикалық білім беруді жетілдіру мəселелері бойынша
конференциялар, кеңестер өткізу, Медициналық жəне
фармацевтикалық білім беруді жетілдіру мəселелері
бойынша министрліктермен, ведомстволармен жəне
медициналық білім беру ұйымдарымен өзара іс-қимыл
жасау, азаматтардың қызметтік хат-хабарларымен жəне
өтініштерімен жұмыс жасау.

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік
талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының
жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық Адами ресурстарды жəне менеджментті дамыту басқарміндеттері
масының жұмысын ұйымдастыру, реттеу, жоспарлау,
денсаулық сақтаудың кадрлық ресурстарын дамыту басқармасына жалпы басшылық жасау, денсаулық сақтау
ұйымдарын одан əрі дамыту бойынша басқарушылық
шешімдерді əзірлеу, оның ішінде цифрландыру шеңберінде
сала кадрларының жай-күйін талдау. Денсаулық сақтау
ұйымдарының үлгі штаттары мен штаттық нормативтерін
əзірлеу жəне жетілдіру, кадр саласының жайының талдауы, сала лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарын жəне лауазымдар номенклатурасын əзірлеу
жəне жетілдіру, медициналық кадрларға қажеттілікті
айқындау, Денсаулық сақтау ұйымдарында тиімді басқару технологияларын енгізуді талдау, бюджеттік бағдарламаларды талдау жəне мониторингілеу, кəсіби
менеджмент институтын енгізу процесінің мониторингі,
мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бақылау, кадрлық
қамтамасыз ету жəне менеджмент мəселелері бойынша
Медициналық ұйымдарды кешенді тексеруді ұйымдастыру
жəне қатысу, денсаулық сақтаудың кадрлық ресурстарын
дамыту жəне басқару саласындағы негізгі заңнамалық
актілерді, нормативтік құқықтық құжаттарды əзірлеу,
медицина жəне фармацевтика кадрларының біліктілігін
арттыру мен қайта даярлаудың мониторингі жəне бақылау, медицина жəне фармацевтика кадрларының біліктілігін арттыру мен қайта даярлаудың қажеттілігін айқындау жəне мемлекеттік тапсырысын қалыптастыру, қазақстандық мамандардың шетелде біліктілігін арттыру мен
қайта даярлауды ұйымдастыру, денсаулық сақтауды
басқаруды жетілдіру мəселелері бойынша семинарлар,
конференциялар, кеңестер ұйымдастыру жəне өткізу,
министрліктер мен ведомстволармен, медициналық
ұйымдармен өзара іс-қимылды үйлестіру.
Адами ресурстарды дамыту басқармасының бас сарапшысы
(екі бірлік), С-4 санаты, 14-02-02, 14-02-03
Өлшемшарттар
Білімі

Талаптар
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (емдеу ісі, педиатрия, жалпы медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилактикалық іс), немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика
жəне бизнес (экономика, қаржы, менеджмент), немесе
білім беру (химия, орыс тілі жəне əдебиет) немесе құқық
(құқықтану, халықаралық құқық, құқық қорғау қызметі)
мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу
орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше ғылыми/академиялық
дəрежесінің болуы.
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Кəсіби
құзыреттілігі

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Басшылықтың шешімдерін ресімдеу, іс қағаздарын жүргізу,
міндеттері
адам ресурстарын дамыту саласындағы нормативтікқұқықтық актілерді əзірлеу, менеджмент, денсаулық сақтау
саласында дамыту жəне жүзеге асыру, сала кадрларының
жағдайын талдау, денсаулық сақтау ұйымдарының үлгі
штаттары мен штаттық нормативтерін əзірлеу жəне жетілдіру, сала лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарын жəне лауазымдар номенклатурасын əзірлеу жəне
жетілдіру, медицина кадрларына қажеттілікті айқындау,
медицина жəне фармацевтика кадрларына қосымша
білім берудің бюджеттік бағдарламаларын талдау жəне
мониторингілеу, медицина жəне фармацевтика кадрларына қосымша білім беруді талдау жəне мониторингілеу, денсаулық сақтау ұйымдарында тиімді басқару
технологияларын енгізуді талдау,кəсіптік менеджмент
институтын ендіру үдерісінің мониторингі, мемлекеттік
қызмет көрсету сапасын мониторингтеу, кешенді тексеруді ұйымдастыру жəне қатысу, қосымша білім берудің қажеттілігін айқындау жəне мемлекеттік тапсырысын қалыптастыру, қосымша даярлаумен айналысатын ұйымдарды кешенді тексерулерге қатысу, адам
ресурстарын дамыту мəселелері бойынша министрліктермен жəне ведомстволармен өзара іс-қимыл жасау, қазақстандық мамандардың шетелде біліктілігін
арттыру мен қайта даярлауды ұйымдастыру, Қазақстан
Республикасы Президентінің Əкімшілігіне материалдар
дайындау, Премьер-Министрдің Кеңсесі, қызметтік хатхабарлармен жəне азаматтардың өтініштерімен жұмыс.
Адами ресурстарды дамыту басқармасының сарапшысы,
С-5 санат (екі бірлік), 14-02-04, 14-02-05
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(емдеу ісі, педиатрия, жалпы медицина, стоматология,
қоғамдық денсаулық сақтау, фармация, медициналықпрофилактикалық іс), немесе əлеуметтік ғылымдар,
экономика жəне бизнес (экономика, қаржы, менеджмент),
немесе білім беру (химия, орыс тілі жəне əдебиет) немесе
құқық (құқықтану, халықаралық құқық, құқық қорғау қызметі)
мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу
орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Кадрлық ресурстарды дамыту саласындағы нормативтікміндеттері
құқықтық актілерді əзірлеуге қатысу, денсаулық сақтау
саласындағы менеджмент, саланың кадрлық ресурстарының жай-күйін талдау, медицина кадрларына қажеттілікті айқындау, біліктілікті арттырумен айналысатын
ұйымдардың қызметін талдау үшін материалдар жинау,
медицина жəне фармацевтика кадрларына қосымша
білім беру бойынша бюджеттік бағдарламаларды талдау
жəне мониторингілеу, медицина жəне фармацевтика
кадрларына қосымша білім беруді талдау жəне мониторингілеу, қосымша білім беруге қажеттілікті айқындау
жəне мемлекеттік тапсырысты қалыптастыру, қосымша
дайындықпен айналысатын ұйымдарды кешенді тексерулерге қатысу, бекітілген бөлімдер бойынша статистикалық есептілікті жинақтау жəне талдау, қосымша білім
беру, денсаулық сақтаудың кадрлық ресурстарын дамыту
мəселелері бойынша министрліктермен жəне ведомстволармен өзара іс-қимыл жасау, азаматтардың қызметтік
хат-хабарларымен жəне өтініштерімен жұмыс жасау.
Мейіргер ісін дамыту басқармасы-14-03
Мейіргер ісін дамыту басқармасының басшысы, С-3 санаты, 14-03-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (педиатрия, жалпы медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилактикалық
іс, мейіргер ісі), немесе əлеуметтік ғылымдар немесе
экономика жəне бизнес (экономика, қаржы, менеджмент),
немесе құқық (құқықтану, халықаралық құқық, құқық
қорғау қызметі) мамандықтары бойынша жоғары немесе
жоғары оқу орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше ғылыми/
академиялық дəрежесінің болуы
Кəсіби
құзыреттілігі

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық
тəжірибесі

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық Мейіргер ісін дамыту басқармасының жұмысын ұйымдасміндеттері
тыру, реттеу, жоспарлау, мейіргер ісі саласында техникалық
жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді, жоғары
жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді жетілдіру
(Жалғасы 20-бетте)
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бойынша шараларды əзірлеу жəне іске асыру, мейіргер
ісін одан əрі дамыту бойынша басқарушылық шешімдерді
əзірлеу, саланың стратегиялық қажеттіліктеріне сəйкес
кадрлар даярлауды жоспарлауды жүзеге асыру, мейіргер
ісі саласындағы кадрлық жағдайын талдау, ТжКБ, орта
білімнен кейінгі, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беруді ұйымдастыру, мейіргер ісі саласындағы
білім беру мəселелері бойынша медициналық білім
беру ұйымдарымен өзара іс-қимыл жасау, мейіргер ісі
саласындағы ТжКБ, орта білімнен кейінгі білім, жоғары жəне
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді даярлау бойынша
бюджеттік бағдарламаларды талдау жəне мониторингілеу,
медициналық білім беру ұйымдарын кешенді тексеруді
ұйымдастыру жəне қатысу, Негізгі заңнамалық актілерді,
Мейіргер ісі ісі саласындағы нормативтік құқықтық, мейіргер ісі ісін жетілдіру бойынша бағдарламаларды əзірлеуді
ұйымдастыру жəне басшылық ету, Мейіргер ісі саласында
білім беруді жетілдіру мəселелері бойынша семинарлар,
конференциялар, кеңестер ұйымдастыру жəне өткізу,
мейіргер ісін дамыту мəселелері бойынша министрліктермен, ведомстволармен жəне медициналық білім
беру ұйымдарымен өзара іс-қимыл жасау.
Мейіргер ісін дамыту басқармасының бас сарапшысы,
С-4, (бір бірлік), 14-03-02
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(педиатрия, жалпы медицина, стоматология, қоғамдық
денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилактикалық іс, мейіргер ісі), немесе əлеуметтік ғылымдар, немесе экономика жəне бизнес (экономика, қаржы, менеджмент), немесе құқық (құқықтану, халықаралық құқық, құқық
қорғау қызметі) мамандықтары бойынша жоғары немесе
жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық ТжКБ, орта білімнен кейінгі білім берудің жай-күйіне талдау
жүргізуді ұйымдастыру, ТжКБ, орта білімнен кейінгі білім
міндеттері
беру саласындағы негізгі заңнамалық актілерді, Нормативтік
құқықтық құжаттар мен бағдарламаларды əзірлеу жəне
жетілдіру, саланың стратегиялық қажеттіліктеріне сəйкес
кадрлар даярлауды жоспарлауды жүзеге асыру, мейіргер
ісі саласындағы кадрлық жағдайын талдау, мейіргер ісі
саласында ТжКБ, орта білімнен кейін, жоғары жəне жоғары
оқу орнынан кейінгі жағдайын талдау, мейіргер ісін дамыту
мəселелері медициналық білім беру ұйымдарымен өзара
іс-қимыл жасау, ТжКБ, орта білімнен кейінгі білім беруді
даярлау бойынша бюджеттік бағдарламаларды талдау
жəне мониторингілеу, мейіргер ісін жетілдіру мəселесі
бойынша семинарлар, конференциялар, кездесулер
өткізу, ТжКБ, орта, техникалық жəне кəсіптік білім беру,
орта білімнен кейінгі білім беруді жетілдіру мəселелері
бойынша министрліктермен, ведомстволармен жəне
медициналық білім беру ұйымдарымен өзара іс-қимыл
жасау, азаматтардың қызметтік хат-хабарларымен жəне
өтініштерімен жұмыс жасау.
Мейіргер ісін дамыту басқармасының сарапшысы,
С-5, (1 бірлік), 14-03-03
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(педиатрия, жалпы медицина, стоматология, қоғамдық
денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилактикалық іс, мейіргер ісі), немесе əлеуметтік ғылымдар,
немесе экономика жəне бизнес (экономика, қаржы,
менеджмент), немесе құқық (құқықтану, халықаралық
құқық, құқық қорғау қызметі) мамандықтары бойынша
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
Кəсіби
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық ТжКБ, орта білімнен кейінгі білім беру мəселелері бойынша азаматтар мен ұйымдардың өтініштерін қарау,
міндеттері
іс қағаздарын жүргізу, ТжКБ, орта білімнен кейінгі білім
беруді дайындау бойынша білім беру ұйымдарының
статистикалық есептілігін жинау, қорыту жəне талдау,
республикадағы ТжКБ, орта білімнен кейінгі білім берудің
жетекшілік ететін мəселелері бойынша талдамалық
материалдар дайындау, республикадағы ТжКБ, орта
білімнен кейінгі білім беруді жетілдіру бойынша ұсыныстар
əзірлеуге қатысу; ТжКБ, орта білімнен кейінгі білім беруді
жетілдіру саласындағы нормативтік құжаттардың жобаларын əзірлеуге қатысу, саланың стратегиялық қажеттіліктеріне сəйкес ТжКБ, орта білімнен кейінгі білім беруді
дайындауды жоспарлау, мейіргер ісі саласындағы кадрлық
жағдайын талдау ТжКБ, орта білімнен кейінгі білім беруді
жетілдіру жөніндегі бағдарламаларды ұйымдастыру жəне
əзірлеу, ТжКБ, орта білімнен кейінгі білім берудің жай-күйін
талдау жəне мониторингілеу, азаматтардың қызметтік
хат-хабарларымен жəне өтініштерімен жұмыс істеу,
мейіргер ісі саласында ТжКБ, орта білімнен кейінгі білім
беруді, жоғары орта білімнен кейінгі білім беруді жетілдіру
мəселесі бойынша Министрлікпен, ведомстволармен жəне
медициналық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау.

Медициналық ғылым жəне жаңа технологиялар басқармасы-14-04
Медициналық ғылым жəне жаңа технологиялар басқармасының
басшысы, С-3 санаты, 14-04-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(педиатрия, жалпы медицина, стоматология, қоғамдық
денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилактикалық іс), немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне
бизнес (экономика, қаржы, менеджмент), немесе құқық
(құқықтану, халықаралық құқық, құқық қорғау қызметі) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан
кейінгі білім, мүмкіндігінше ғылыми/академиялық дəрежесінің болуы
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Медициналық ғылым жəне жаңа технологиялар басқармаміндеттері
сының жұмысын ұйымдастыру, реттеу, жоспарлау, ғылымды жетілдіру бойынша шараларды əзірлеу жəне
іске асыру, одан əрі дамыту бойынша басқарушылық
шешімдерді əзірлеу, медицина ғылымының жай-күйін
талдау, ғылым мəселелері бойынша Медициналық ғылым
ұйымдарымен өзара іс-қимыл жасау, медициналық ғылым
ұйымдарын кешенді тексеруді ұйымдастыру жəне, ғылым
саласындағы негізгі заңнамалық актілерді, нормативтік
құқықтық құжаттарды əзірлеу, ғылымды жетілдіру жөніндегі
бағдарламаларды əзірлеуді ұйымдастыру жəне оған
басшылық жасау, ғылыми кадрларды, ғылыми-зерттеу
ұйымдарының ғылыми өнімдерін дайындау мониторингі,
ғылыми əзірлемелерді енгізуді жəне денсаулық сақтау
саласындағы ғылыми-техникалық бағдарламаларды іске
асыруды үйлестіру, оларды заңнамалық қамтамасыз ету,
ғылымды жетілдіру мəселелері бойынша семинарлар,
конференциялар, кеңестер ұйымдастыру жəне өткізу,
министрліктермен, ведомстволармен жəне медициналық
ұйымдар мен ғылымды жетілдіру мəселелері бойынша
өзара іс-қимыл жасау.
Медициналық ғылым жəне жаңа технологиялар басқармасының бас
сарапшысы, (екі бірлік), С-4 санаты, 14-04-02, 14-04-03
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(педиатрия, жалпы медицина, стоматология, қоғамдық
денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилактикалық іс), немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне
бизнес (экономика, қаржы, менеджмент), немесе құқық
(құқықтану, халықаралық құқық, құқық қорғау қызметі)
мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу
орнынан кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Ғылымның жай-күйіне талдау жүргізуді ұйымдастыру,
міндеттері
медицина ғылымы саласындағы негізгі заңнамалық актілерді, нормативтік құқықтық құжаттар мен бағдарламаларды əзірлеу жəне жетілдіру, ғылымды жетілдіру мəселелері
бойынша Медициналық ғылым ұйымдарымен өзара ісқимыл жасау, ғылыми кадрларды даярлау жөніндегі бюджеттік бағдарламаларды талдау жəне мониторингілеу,
ғылыми кадрларды даярлауды талдау, мониторингілеу
жөніндегі іс-шараларды, қолданбалы ғылыми-техникалық
бағдарламаларды орындау нəтижелерін, инновациялық
əзірлемелерді практикалық енгізу, ғылымды жетілдіру
мəселелері бойынша семинарлар, конференциялар
өткізу, ғылымды жетілдіру мəселелері бойынша министрліктермен, ведомстволармен жəне медициналық ғылым
ұйымдарымен өзара іс-қимыл жасау, азаматтардың қызметтік хат-хабарларымен жəне өтініштерімен жұмыс жасау.
Инвестициялық саясат департаменті – 15
Инвестициялық саясат департаментінің директоры, С-1 санаты, 15-1
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (медицина): жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес
(экономика, қаржы, менеджмент, əлемдік экономика,
жобаларды басқару) немесе техникалық ғылымдар жəне
технологиялар (құрылыс, құрылыс материалдарын,
бұйымдар мен конструкцияларды жасау), немесе гуманитарлық ғылымдар (халықаралық қатынастар) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан
кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
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Функционалдық Департаменттің жұмысына жалпы басшылық, оның
міндеттері
жұмысын үйлестіру, жоспарлау, денсаулық сақтау саласында мемлекеттік-жекешелік əріптестік тетіктерін дамыту
жəне енгізу, денсаулық сақтау саласындағы объектілердің
құрылысы мен реконструкциялау жобаларын жоспарлау,
қалыптастыру жəне іске асыру бойынша жұмыстарын
үйлестіруді қамтамасыз ету, мемлекеттік инвестициялық
жобалар мəселелері бойынша Мемлекеттік жоспарлау
жүйесінің құжаттарын əзірлеуге басшылық жасау. Халықаралық қаржы ұйымдарымен мемлекеттік-жекешелік
мəселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау.
Инвестициялық саясат департаменті директорының орынбасары,
С-2 санаты, 15-2
Өлшемшарттары
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(медицина: жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилактикалық іс)
немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес
(экономика, қаржы, менеджмент, əлемдік экономика,
жобаларды басқару) немесе техникалық ғылымдар жəне
технологиялар (құрылыс, құрылыс материалдарын,
бұйымдар мен конструкцияларды жасау) немесе гуманитарлық ғылымдар (халықаралық қатынастар) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан
кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен
заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері
жөніндегі уəкілетті органның актімен бекітілген «Б»
кор пусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына
қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық
Департаменттің жұмысына жалпы басшылық ету, оның
міндеттері
жұмысын үйлестіру, жоспарлау, денсаулық сақтау
саласында мемлекеттік-жекешелік əріптестік тетіктерін
дамыту жəне енгізу, денсаулық сақтау саласындағы
объектілердің құрылысы мен реконструкциялау жобаларын жоспарлау, қалыптастыру жəне іске асыру бойынша
жұмыстарын үйлестіруді қамтамасыз ету, мемлекеттікжекешелік мəселелер бойынша Мемлекеттік жоспарлау
жүйесінің құжаттарын əзірлеуге басшылық жасау. Халықаралық қаржы ұйымдарымен мемлекеттік-жекешелік
мəселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау.
Инвестициялық саясат департаменті директорының орынбасары,
С-2 санаты, 15-3
Өлшемшарттары
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(медицина: жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилактикалық іс)
немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес
(экономика, қаржы, менеджмент, əлемдік экономика,
жобаларды басқару) немесе техникалық ғылымдар жəне
технологиялар (құрылыс, құрылыс материалдарын,
бұйымдар мен конструкцияларды жасау) немесе гуманитарлық ғылымдар (халықаралық қатынастар) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан
кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен
заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің
болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық
Департаменттің қызметін қамтамасыз жəне басшылық
міндеттері
ету, медициналық бұйымдардың айналысын дамыту
бойынша жобаларды (құрылыс, қайта жаңарту жəне сейсмикалық күшейту), іске асыру жəне жоспарлау бойынша
стратегиялық құжаттардың жəне нормативтік-құқықтық
актілерді жетілдіруге қатысты ұсыныстарды əзірлеу
бойынша үйлестіруді қамтамасыз ету, материалдықтехникалық қаматамасыз етуге нысаналы трансферттерді,
қайта жаңарту жəне сейсмикалық күшейту, құрылысқа
бағытталған Республикалық бюджеттік бағдарламаалар
бойынша республикалық бюджеттің орындалуына
жəне қалыптасуына бақылау, сондай-ақ олардың
мониторингтеу жəне іске асыру, сонымен қатар келесі
қаржылық жылға міндеттемелер мен төлемдер бойынша
жиынтық жоспарды қалыптастыру.
Мемлекеттік-жекешелік əріптестікті дамыту басқармасы -15-01
Мемлекеттік-жекешелік əріптестікті дамыту басқармасының басшысы,
С-3 санаты, 15-01-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(медицина): (жалпы медицина, стоматология, қоғамдық
денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика
жəне бизнес (экономика, қаржы, менеджмент, əлемдік
экономика, жобаларды басқару) немесе техникалық
ғылымдар жəне технологиялар (құрылыс, құрылыс материалдарын, бұйымдар мен конструкцияларды жасау)
немесе гуманитарлық ғылымдар (халықаралық қатынастар) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары
оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
(Жалғасы 21-бетте)
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(Жалғасы. Басы 17-20-беттерде)

Практикалық
тəжірибесі

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Басқарманың жұмысын бақылау жəне жалпы басшылықты
міндеттері
жүзеге асыру, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларын іске асыру жөніндегі жұмыстарды үйлестіру,
республикалық объектілердің құрылысы бойынша мемлекеттік-жекешелік əріптестіктің құжаттамасын əзірлеудің барлық кезеңдеріндегі жұмысты бақылауды ұйымдастыру, Басқарма құзыретіне жататын мəселелер бойынша конференциялар, семинарлар, кеңестер, дөңгелек үстелдер ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу,
ғимараттар мен құрылыстарды салуға жəне жаңғыртуға
бағытталған республикалық мемлекеттік жекешелік
əріптестік жобаларын іске асыруды қамтамасыз ету,
МЖƏ дамыту бойынша нормативтік құқықтық актілерді
жетілдіру бойынша ұсыныстарды əзірлеу. Халықаралық
қаржы ұйымдарымен мемлекеттік-жекешелік мəселелер
бойынша өзара іс-қимыл жасау.
Мемлекеттік-жекешелік əріптестікті дамыту басқармасының бас
сарапшысы (екі бірлік), С-4 санаты, 15-01-02, 15-01-03
Өлшемшарттар
Білімі

Талаптар
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(медицина): жалпы медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, фармация, медициналықпрофилактикалық іс) немесе əлеуметтік ғылымдар,
экономика жəне бизнес (экономика, қаржы, менеджмент, əлемдік экономика, жобаларды басқару) немесе
техникалық ғылымдар жəне технологиялар (құрылыс,
құрылыс материалдарын, бұйымдар мен конструкцияларды жасау) немесе гуманитарлық ғылымдар (халықаралық қатынастар) мамандықтары бойынша жоғары
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көздел ген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері
жөніндегі уəкілетті органның актімен бекітілген «Б»
кор пусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына
қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың əлеуетті
міндеттері
тізбесін қалыптастыру, талдау жүргізу, қажетті жобаның
қажеттілігін жəне мақсатына сай белгілеуінін ескере
отырып іске асырылатын мемелекеттік-жекешелік əріптестік негізінде мумкіншлікпен келісуді бағалау, мемлекеттік-жекешелік əріптестік саласында халықаралық
тəжірибені зерттеу жəне талдау, жергілікті маңызы бар
объектілердін сенімгерлікке басқаруға іске асырылатынын
мониторинг жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік
жобалардын құжаттаманы дайындауды іске асыру жəне
Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген
мемлекеттік жоспарлау бойынша үəкілетті органымен
жəне бюджетті атқару бойынша үəкілетті органымен
жағдайда, мемлекеттік-жекешелікті дамыту мəселелері
бойынша нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру
бойынша ұсыныстарды дайындау, ғимараттар мен
құрылыстарды салуға жəне жаңғыртуға бағытталған
республикалық мемлекеттік жекешелік əріптестік жобаларын іске асыруды қамтамасыз ету. Халықаралық
қаржы ұйымдарымен мемлекеттік-жекешелік мəселелер
бойынша өзара іс-қимыл жасау.
Мемлекеттік-жекешелік əріптестікті дамыту басқармасының
сарапшысы, С-5 санаты, 15-01-04
Өлшемшарттар

Талаптар

Білімі

Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(медицина): жалпы медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, фармация, медициналықпрофилактикалық іс) немесе əлеуметтік ғылымдар,
экономика жəне бизнес (экономика, қаржы, менеджмент, əлемдік экономика, жобаларды басқару) немесе
техникалық ғылымдар жəне технологиялар (құрылыс,
құрылыс материалдарын, бұйымдар мен конструкцияларды жасау) немесе гуманитарлық ғылымдар (халықаралық қатынастар) мамандықтары бойынша жоғары
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Кəсіби
құзыреттілігі

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен
заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері
жөніндегі уəкілетті органның актімен бекітілген «Б»
корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық
тəжірибесі

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарының санаттарына қойылатын
үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде
Microsoft Office бағдарламалар пакетімен, электрондық
құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық
міндеттері

Басқарманың жəне Министрліктің əлеуетті концессионерлерімен кездесуді ұйымдастыру, сенімгерлікпен басқаруға беру бойынша объектілердің тізбесін
қалыптастыру, жекешелендіру мəселелері бойынша барлық қажетті іс-шараларды орындау, Басқарма құзыретіне жататын мəселелер бойынша конференциялар, семинарлар, кеңестер, дөңгелек үстелдер
жəне өзге де іс-шараларды ұйымдастыру мен өткізуге
қатысу, ғимараттар мен құрылыстарды салуға жəне
жаңғыртуға бағытталған республикалық мемлекеттік
жекешелік əріптестік жобаларын іске асыруды қамтамасыз ету, нормативтік құқықтық актілердің жобаларын
дайындау, заңды жəне жеке тұлғалардың өтініштерін
қарау. Халықаралық қаржы ұйымдарымен мемлекеттікжекешелік мəселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау.

Денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту басқармасы- 15-02
Денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту басқармасының
басшысы, С-3 санаты, 15-02-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(медицина): (жалпы медицина, стоматология, қоғамдық
денсаулық сақтау, медициналық-профилактикалық іс)
немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес
(экономика, қаржы, менеджмент) немесе техникалық
ғылымдар жəне технологиялар (құрылыс, бұйымдар мен
конструкцияларды жасау) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Фунционалдық
Басқарманың қызметіне жалпы басшылық жəне оны
міндеттері
қамтамасыз ету, даму жобаларын (құрылысқа, реконструкциялауға жəне сейсмикалық күшейтуге) іске асыру мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілердің жəне стратегиялық құжаттардың жобаларын
əзірлеуге қатысу, құрылысқа, реконструкциялауға жəне
сейсмикалық күшейтуге бағытталған даму республикалық
бюджеттік бағдарламалар бойынша республикалық
бюджетті қалыптастыру жəне орындау, сондай-ақ оларды
іске асыру жəне мониторингтеу, соның ішінде алдағы
қаржы жылына міндеттемелер мен төлемдер бойынша
жиынтық қаржыландыру жоспарын қалыптастыру.

Кəсіби
құзыреттілігі

Практикалық
тəжірибесі

Фунционалдық
міндеттері

Денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту басқармасының
бас сарапшысы (үш бірлік), С-4 санаты, 15-02-02, 15-02-03, 15-02-04
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(медицина): жалпы медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика
жəне бизнес (экономика, қаржы, менеджмент, немесе
техникалық ғылымдар жəне технологиялар (құрылыс,
сəулет, қала құрылысы, құрылыс материалдарын, бұйымдар мен конструкцияларды жасау) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен
заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің
болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Фунционалдық
Жергілікті маңызы бар денсаулық сақтау объектілерінің
міндеттері
құрылысына, реконструциясына, сейсмокүшейтуге
жəне оларды мониторингтеуге бағытталған даму республикалық бюджеттік бағдарламалары бойынша республикалық бюджетті қалыптастыру жəне орындау бойынша жұмыстарды қамтамасыз ету, даму жобаларын
(құрылысқа, реконструкциялауға жəне сейсмикалық
күшейтуге) іске асыру мəселелері бойынша нормативтік
құқықтық актілердің жəне стратегиялық құжаттардың
жетілдіру бойынша ұсыныстар əзірлеуін қамтамасыз
ету, денсаулық сақтау объектілерінің құрылысына
(республикалық маңызы бар) салалық қорытынды Министрліктің құрылымдық бөлімшелерімен келісуді жəне
беруді қамтамасыз ету; республикалық маңызы бар
денсаулық сақтау объектілері құрылысының инвестициялық ұсынысын, техникалық-экономикалық жəне
қаржылық-экономикалық негіздемесін жоспарлау жəне
дайындау. Құрылыс объектілеріндегі жұмыстарға жəне
тартылған инжинирингтік қызметтерге (техникалық жəне
авторлық қадағалау, сондай-ақ құрылыс объектілеріндегі
жобаларды басқару бойынша) бақылау жүргізу). Қолданыстағы заңнамаға Құрылыс жəне күрделі жөндеу
объектілері бойынша орындалған жұмыстардың енгізілген актілерінің жəне анықтамалардың дұрыстығын (дұрыстығын) салыстырып тексеру, оларды құрылымдық
бөлімшелерде келісу жəне төлемдер жүргізу үшін
енгізу. Құрылыс объектілерінде құрылыс-монтаждау
жұмыстары кезінде жобалық шешімдердің негізделген
өзгерістерін қарауға жəне келісуге қатысу, аяқталған
құрылыс объектілерін пайдалануға беру бойынша
жұмыстарды ұйымдастыруға қатысу. Құрылыс объектілерін пайдалануға беру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жəне бақылау. Құрылысқа жоспарланған
объектілерді жобалау үшін бастапқы деректерді келісу
бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жəне жүргізу (СЖТ,
ТШ, схемалар, Қаулылар жəне т. б.). Сараптама жүргізу
үшін нобайлық жобаларды, жобалардың бөлімдерін
келісу бойынша Басшылыққа ұсыныстар енгізу; тиісті
сараптамадан өткен кезде əзірленетін жұмыс жобаларын
сүйемелдеу (дəлелді ескертулерді пысықтау), салынып
жатқан жəне құрылысы жоспарланған денсаулық сақтау объектілері мен кешендеріне (қайта жаңарту, кеңейту, жетілдіру, күрделі жөндеу) мониторинг жүргізеді.);
объектілердің құрылысына бөлінген бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылуына жəне толық жəне
уақтылы игерілуіне тікелей жауапты болады жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес басқа да
функцияларды орындайды.
Медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету басқармасы- 15-03
Медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету басқармасының
басшысы, С-3 санаты, 15-03-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (медицина): (жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, медициналық-профилактикалық ісі, фармация),
немесе техникалық ғылымдар мен технологиялар (фармацевтикалық өндірістің технологиясы, биотехнология,
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органикалық заттардың химиялық технологиясы),
немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес
(экономика, менеджмент, есеп жəне аудит, қаржы) немесе құқық (құқықтану) мамандықтары бойынша жоғары
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Басқарма қызметіне, сондай-ақ басқарма құзыретінің
мəселелері бойынша аумақтық бөлімшелердің қызметіне
басшылық ету жəне ұйымдастыру. Медициналық мақсаттағы бұйымдар айналысы саласындағы мемлекеттік
саясатты, соның ішінде бірлескен халықаралық жобаларды іске асыру. Медициналық мақсаттағы бұйымдар
ұтымды пайдалану мəселелері бойынша «Дəрілік
заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды жəне
медициналық техникасын ұлттық сараптау орталығы»
ШЖҚ РМК қызметін үйлестіру. Медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз ету бөлігінде бірыңғай
дистрибьюторды үйлестіру. Тегін медициналық көмектің
кепілдік көлемінің шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік
медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық
мақсаттағы бұйымдар мониторинг жүргізу. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде жергілікті атқарушы органдармен,
республикалық денсаулық сақтау ұйымдарымен
медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету мəселелері
бойынша өзара іс-қимыл. Жеке жəне заңды тұлғалардың
өтініштерін өз құзыретінің шегінде қарау. Өз құзыреті
шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге қатысу.
Басқарма қызметшілерінің жұмысына бақылауды жүзеге
асыру, еңбек жəне орындаушылық тəртіпті сақтауды
бақылау, мамандардың жұмысында практикалық жəне
əдістемелік көмек көрсету. Басқарма қызметкерлерін
көтермелеу, тəртіптік жаза қолдану, сондай-ақ олардың
орындарын ауыстыру туралы ұсыныстар енгізу. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де міндеттерді орындау

Медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету басқармасының
бас сарапшысы, С-4 санаты, (3 бірлік), 15-03-02, 15-03-03, 15-03-04
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы
медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, медициналықпрофилактикалық ісі, фармация), немесе техникалық
ғылымдар мен технологиялар (фармацевтикалық өндірістің
технологиясы, биотехнология, органикалық заттардың
химиялық технологиясы), немесе əлеуметтік ғылымдар,
экономика жəне бизнес (экономика, менеджмент, есеп жəне
аудит, қаржы) немесе құқық (құқықтану) мамандықтары
бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Фунционалдық Медициналық мақсаттағы бұйымдар айналысы саласынміндеттері
дағы мемлекеттік саясатты, соның ішінде бірлескен халықаралық жобаларды іске асыру. Медициналық мақсаттағы бұйымдар жəне медициналық техника ұтымды
пайдалану мəселелері бойынша «Дəрілік заттарды,
медициналық мақсаттағы бұйымдарды жəне медициналық
техникасын ұлттық сараптау орталығы» ШЖҚ РМК қызметін
үйлестіру. Медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету
бөлігінде бірыңғай дистрибьюторды үйлестіру. Тегін медициналық көмектің кепілдік көлемінің шеңберінде жəне
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде
медициналық мақсаттағы бұйымдар пайдалану мониторингін жүзеге асыру. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде жергілікті
атқарушы органдармен, республикалық денсаулық сақтау
ұйымдарымен медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету
мəселелері бойынша өзара іс-қимыл. Жеке жəне заңды
тұлғалардың өтініштерін өз құзыретінің шегінде қарау. Өз
құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге
қатысу. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес
өзге де міндеттерді орындау.
Денсаулық сақтауды цифрландыру департаменті-16
Денсаулық сақтауды цифрландыру департаментінің директоры
С-1 санаты, 16-1
Өлшемшарттар
Білімі

Кəсіби
құзыреттілігі

Қойылатын талаптар
Техникалық ғылыми жəне технологиялар мамандықтары
бойынша жоғары білім (автоматтандыру жəне басқару,
ақпараттық жүйелер, математикалық жəне компьютерлік
моделдеу, есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз ету) немесе əскери іс жəне қауіпсіздік (ақпараттық
қауіпсіздік жүйелері) немесе білім беру (математика,
физика, информатика) немесе жаратылыстану (информатика, физика) мамандықтары бойынша жоғары немесе
жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
(Жалғасы 22-бетте)

RESMI

22
(Жалғасы. Басы 17-21-беттерде)

Практикалық
тəжірибесі

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Департаменттің құрамына кіретін басқармалардың жұмыміндеттері
сына жалпы басшылық ету, үйлестіру жəне жоспарлау,
Министрліктің ведомстволары мен ведомстволық бағынысты ұйымдарын үйлестіру, құзыреті шегінде мемлекеттік
жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын
мəліметтерді қорғауды қамтамасыз ету, Министрліктің басқа
құрылымдық бөлімшелерімен өзара байланысты жүзеге
асыру, денсаулық сақтау бюджетін қалыптастыруға жəне
денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті
органдарының қызметін үйлестіруге, ақпараттандыру жəне
цифрландыру мəселелері бойынша қатысу, денсаулық
сақтаудағы ақпараттық жүйелерді құру, енгізу жəне
пайдалану тиімділігінің индикаторларын əзірлеуге жəне
мониторингтеуге қатысу. Мемлекеттік қызмет көрсету
сапасына ішкі бақылау жүргізу бойынша құрылымдық
бөлімшелердің жұмысын үйлестіру. Денсаулық сақтау
саласындағы мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру жəне
автоматтандыру бойынша құрылымдық бөлімшелердің
жұмысын үйлестіру, ақпарат жинақтауды мемлекеттік
қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау
жөніндегі жəне уəкілетті органға беруді қамтамасыз ету.
Денсаулық сақтауды цифрландыру департаменті директорының
орынбасары, С-2, 16-2 санаты
Өлшемшарттар
Қойылатын талаптар
Білімі:
Техникалық ғылыми жəне технологиялар мамандықтары
бойынша жоғары білім (автоматтандыру жəне басқару,
ақпараттық жүйелер, математикалық жəне компьютерлік
моделдеу, есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз ету) немесе əскери іс жəне қауіпсіздік (ақпараттық
қауіпсіздік жүйелері) немесе білім беру (математика, физика, информатика) немесе жаратылыстану (информатика,
физика) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары
оқу орнынан кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік
талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының
жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Өкілеттіктері шеңберінде департаменттің құзыреті Министрліктің басқада құрылымдық бөлімшелерімен жəне
міндеттері
мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылын үйлестіру,
Департаменттің құрамына кіретін басқармалардың
жұмысына жалпы басшылық ету, үйлестіру жəне жоспарлау,
Министрліктің ведомстволары мен ведомстволық бағынысты ұйымдарын үйлестіру, құзыреті шегінде мемлекеттік
жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын
мəліметтерді қорғауды қамтамасыз ету, Министрліктің басқа
құрылымдық бөлімшелерімен өзара байланысты жүзеге
асыру, денсаулық сақтау бюджетін қалыптастыруға жəне
денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті
органдарының қызметін үйлестіруге, ақпараттандыру жəне
цифрландыру мəселелері бойынша қатысу, денсаулық
сақтаудағы ақпараттық жүйелерді құру, енгізу жəне
пайдалану тиімділігінің индикаторларын əзірлеуге жəне
мониторингтеуге қатысу. Мемлекеттік қызмет көрсету
сапасына ішкі бақылау жүргізу бойынша құрылымдық
бөлімшелердің жұмысын үйлестіру. Денсаулық сақтау
саласындағы мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру жəне
автоматтандыру бойынша құрылымдық бөлімшелердің
жұмысын үйлестіру, ақпарат жинақтауды мемлекеттік
қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі жəне уəкілетті органға беруді қамтамасыз ету.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді үйлестіру жəне автоматтандыру
басқармасы – 16-01
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді үйлестіру жəне автоматтандыру
басқармасының басшысы, С-3 санаты, 16-01-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (медицина): (жалпы медицина, стоматология, қоғамдық
денсаулық сақтау, медициналық-профилактикалық іс),
немесе техникалық ғылымдар жəне технологиялар
(автоматтандыру жəне басқару, ақпараттық жүйелер,
математикалық жəне компьютерлік моделдеу, есептеу
техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету) немесе
əскери іс жəне қауіпсіздік (ақпараттар қауіпсіздігі жүйелері),
немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес
(экономика, қаржы, есеп жəне аудит, мемлекеттік жəне
жергілікті басқару) мамандықтары бойынша жоғары немесе
жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік
талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Басқарманың жұмысына жалпы басшылықты жүзеге
міндеттері
асырады, басқарма қызметкерлерінің жұмысын жоспарлауды, талдау мен ұйымдастыруды жүзеге асыру, құзыреті шегінде мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру
жəне оңтайландыру бойынша мемлекеттік саясатты
іске асыруды қамтамасыз ету; мемлекеттік қызметтерді
көрсетудің электрондық нысанын көздейтін мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер стандарттарының жобасын келісуді
жүзеге асыру; Құрылымдық бөлімшелердің мемлекеттік
көрсетілетін қызмет сапасына ішкі бақылау жүргізу бойынша жұмысын үйлестіру. Құрылымдық бөлімшелердің
мемлекеттік көрсетілетін қызметті оңтайландыру жəне
автоматтандыру бойынша жұмысын үйлестіру, ақпаратты
жинақтауды жəне мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға
ұсынуды қамтамасыз ету
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Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді үйлестіру жəне автоматизациялау басқармасының бас сарапшысы,
С-4 санаты, 16-01-02, 16-01-03, 16-01-04

Ақпараттандыру саясаты басқармасы – 16-03
Ақпараттандыру саясаты басқармасының басшысы,
С-3 санаты, 16-03-01

Өлшемшарттар
Қойылатын талаптар
Білімі
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету
(медицина): (жалпы медицина, стоматология, қоғамдық
денсаулық сақтау, медициналық-профилактикалық
іс), немесе техникалық ғылымдар мен технологиялар
(автоматтандыру жəне басқару, ақпараттық жүйелер,
математикалық жəне компьютерлік моделдеу, есептеу
техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету)
немесе əскери іс жəне қауіпсіздік (ақпараттық қауіпсіздік
жүйелері), немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне
бизнес (экономика, қаржы, есеп жəне аудит, мемлекеттік
жəне жергілікті басқару) мамандықтары бойынша жоғары
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің
болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық
Құзыреті шегінде мемлекеттік қызметтер көрсету саламіндеттері
сындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қам тамасыз ету, мемлекеттік қызметтер көрсетудің электрондық нысанын көздейтін мемлекеттік қызметтер
стандарттарының жобаларын келісуді жүзеге асыру,
электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын жетілдіру бойынша ұсыныстар
əзірлеу, мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру жəне
автоматтандыру бойынша ұсыныстар əзірлеу. Мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру жəне автоматтандыру
бойынша құрылымдық бөлімшелермен жұмысқа қатысу,
Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне
бақылау жөніндегі уəкілетті органға ақпаратты жинақтауды қамтамасыз ету жəне ұсыну.

Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Техникалық ғылымдар жəне технологиялар (автоматтандыру жəне басқару, ақпараттық жүйелер, математикалық
жəне компьютерлік моделдеу, есептеу техникасы жəне
бағдарламалық қамтамасыз ету), немесе əскери іс жəне
қауіпсіздік (ақпараттар қауіпсіздігі жүйелері), немесе білім
(математика) немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика
жəне бизнес (экономика, мемлекеттік жəне жергілікті
басқару) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары
оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Басқарманың жұмысына жалпы басшылықты жүзеге
асырады, басқарма қызметкерлерінің жұмысын жоспарміндеттері
лауды, бақылауды, ұйымдастыруды жəне талдауды,
басқармадағы өзара алмасушылықты қамтамасыз етеді,
басқарма құзыретіне кіретін денсаулық сақтау мəселелері бойынша мемлекеттік бағдарламаларды, тұжырымдамаларды, стратегияларды, стратегиялық жəне
операциялық даму жоспарларын əзірлейді жəне əзірлеу
жөніндегі жұмысты үйлестіреді; басқарма құзыретіне
кіретін денсаулық сақтау мəселелері бойынша салада
мемлекеттік саясатты қалыптастыруға қатысады; министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің, Министрліктің
ведомстволық бағынысты ұйымдары мен аумақтық бөлімшелерінің денсаулық сақтауды ақпараттандыру саласындағы стратегиялық жоспарларды, ағымдағы жəне
инвестициялық бағдарламалар мен жобаларды əзірлеу,
іске асыру мəселелері бойынша қызметіне қатысады;
халықаралық стандарттармен үйлестірілген үйлесімді
ұлттық телемедицина жүйелерін пайдалануға жəне жұмыс
істеуіне арналған стандарттарды əзірлеуге жəне енгізуге
қатысады.

Ақпараттық технологиялар басқармасы - 16-02
Ақпараттық технологиялар басқармасының басшысы,
С-3 санаты, 16-02-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Техникалық ғылымдар жəне технологиялар (автоматтандыру жəне басқару, ақпараттық жүйелер, математикалық
жəне компьютерлік моделдеу, есептеу техникасы жəне
бағдарламалық қамтамасыз ету), немесе əскери іс жəне
қауіпсіздік (ақпараттар қауіпсіздігі жүйелері), немесе
əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика,
мемлекеттік жəне жергілікті басқару) мамандықтары
бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Ақпараттық технологиялар басқармасының жұмысына
міндеттері
жалпы басшылық жасау, үйлестіру жəне жоспарлау. Денсаулық сақтауды ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға қатысады; Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің, Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдары мен аумақтық бөлімше лерінің денсаулық сақтауды ақпараттандыру саласындағы стратегиялық жоспарларды, ағымдағы жəне
инвестициялық бағдарламалар мен жобаларды іске асыру
мəселелері бойынша қызметін үйлестіреді; денсаулық
сақтауды ақпараттандыру шеңберінде ведомствоаралық
өзара іс-қимыл жөніндегі қызметке қатысады; денсаулық
сақтауды ақпараттандыру саласында ақпараттық жүйелерді құру, енгізу жəне пайдалану тиімділігінің индикаторларын əзірлеу жəне мониторингтеу бойынша жұмыстарға
қатысады.
Ақпараттық технологиялар басқармасының бас сарапшысы
(екі бірлік), С-4 санаты, 16-02-02, 16-02-03
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Техникалық ғылымдар жəне технологиялар (автоматтандыру жəне басқару, ақпараттық жүйелер, математикалық
жəне компьютерлік моделдеу, есептеу техникасы жəне
бағдарламалық қамтамасыз ету), немесе əскери іс жəне
қауіпсіздік (ақпараттар қауіпсіздігі жүйелері), немесе
əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика,
мемлекеттік жəне жергілікті басқару) мамандықтары
бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты
міндеттері
қалыптастыруға қатысады; Министрліктің құрылымдық
бөлімшелерінің, Министрліктің ведомстволық бағынысты
ұйымдары мен аумақтық бөлімшелерінің денсаулық
сақтауды ақпараттандыру саласындағы стратегиялық жоспарларды, ағымдағы жəне инвестициялық бағдарламалар
мен жобаларды əзірлеу, іске асыру мəселелері бойынша
қызметін үйлестіреді.

Ақпараттандыру саясаты басқармасының бас сарапшысы (екі бірлік),
С-4 санаты, 16-03-02, 16-03-03
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Техникалық ғылымдар жəне технологиялар (автоматтандыру жəне басқару, ақпараттық жүйелер, математикалық
жəне компьютерлік моделдеу, есептеу техникасы жəне
бағдарламалық қамтамасыз ету) немесе əскери іс жəне
қауіпсіздік (ақпараттар қауіпсіздігі жүйелері) немесе білім
(математика) немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика
жəне бизнес (экономика, мемлекеттік жəне жергілікті
басқару) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары
оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Басқарма құзыретіне кіретін денсаулық сақтау мəселелері
бойынша ғылыми-практикалық конференцияларға, конміндеттері
гресстерге, симпозиумдарға, семинарларға жəне басқаларға қатысады; басқарма құзыретіне кіретін денсаулық
сақтау мəселелері бойынша бірлескен халықаралық
жобаларды əзірлеуге жəне үйлестіруге қатысады; басқарма
құзыретіне кіретін денсаулық сақтау мəселелері бойынша
салада мемлекеттік саясатты қалыптастыруға қатысады;
министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің, Министрліктің
ведомстволық бағынысты ұйымдары мен аумақтық
бөлімшелерінің денсаулық сақтауды ақпараттандыру
саласындағы стратегиялық жоспарларды, ағымдағы жəне
инвестициялық бағдарламалар мен жобаларды əзірлеу,
іске асыру мəселелері бойынша қызметіне қатысады; халықаралық стандарттармен үйлестірілген үйлесімді ұлттық
телемедицина жүйелерін (ҰТМЖ) пайдалануға жəне жұмыс
істеуіне арналған стандарттарды əзірлеуге жəне енгізуге
қатысады. Министрліктің ресми сайтын сапалы жүргізуге
жəне толтыруды мониторингтеу.
Қаржы департаменті – 17
Қаржы департаментінің директоры, С-1 санаты, 17-1
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік қамтамасыз ету, экономика жəне бизнес
(экономика, менеджмент, есеп жəне аудит, қаржы, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) мамандықтары бойынша
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
тəжірибесі

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
(Жалғасы 23-бетте)
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(Жалғасы. Басы 17-22-беттерде)

Функционалдық Департаменттің қызметіне жалпы басшылық ету; депарміндеттері
таменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Қазақстан
Республикасы Президентінің, Үкіметінің жəне Министрлік
басшылығы тапсырмаларының орындалуын бақылауды
жəне тексеруді жүзеге асыру; денсаулық сақтау бюджетін
қалыптастыру мен орындауды бақылау жəне жұмысты
үйлестіру; департаменттің құзыреті шегінде денсаулық
сақтау жөніндегі заңнамалық жəне өзге де нормативтік
құқықтық актілердің жобаларын əзірлеуге қатысу; қолданыстағы заңнамаға сəйкес есептілікті уақтылы қаржыландыру жəне қалыптастыру; министрлік əзірлейтін
нормативтік жəне құқықтық актілерді қаржылық сараптау;
құзыреті шегінде орталық мемлекеттік органдармен жəне
жергілікті деңгейдегі денсаулық сақтау саласындағы
басқару органдарымен, халықаралық ұйымдармен өзара
іс-қимыл жұмыстарын үйлестіру.
Қаржы департаменті директорының орынбасары, С-2 санаты, 17-2
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік қамтамасыз ету, экономика жəне бизнес
(экономика, менеджмент, есеп жəне аудит, қаржы, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) мамандықтары бойынша
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Денсаулық сақтау саласының бюджетін қалыптастыру
міндеттері
(нақтылау) жəне атқару; алдағы қаржы жылына арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын қалыптасыру жəне түзету;
əзірленетін нормативтік құқықтық актілердің жəне облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының əкімдерімен келісімдердің қаржылық сараптамасы мəселелері бойынша басқармалардың қызметін үйлестіру.
Құзыреті шегінде жергілікті деңгейдегі денсаулық сақтау
саласындағы басқару органдарына жоспарлау, бюджеттен
тыс қызмет мəселелері бойынша əдістемелік жəне практикалық көмек көрсету. Құзыреті шеңберінде жергілікті
деңгейдегі денсаулық сақтау саласындағы басқару
органдарымен, орталық мемлекеттік органдармен жəне
халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау.
Қаржы департаменті директорының орынбасары-бас бухгалтер,
С-2 санаты, 12-3
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік қамтамасыз ету, экономика жəне бизнес
(экономика, менеджмент, есеп жəне аудит, қаржы, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) мамандықтары бойынша
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Денсаулық сақтау саласының бюджетін қалыптастыру
міндеттері
(нақтылау) жəне атқару; министрліктің бухгалтерлік есебін жəне қаржы-шаруашылық қызметін ұйымдастыру,
министрлік əкімшілік ететін бюджеттік бағдарламалар
бойынша бюджеттік қаражаттың мақсатты пайдаланылуын,
мүліктің сақталуын бақылау, мүлікті есепке алуды, міндеттемелер мен шаруашылық операцияларды, келіп
түсетін негізгі қаражатты, тауар-материалдық құндылықтарды жəне ақша қаражатын ұйымдастыру, бухгалтерлік есеп шоттарында олардың қозғалысымен байланысты операцияларды уақтылы көрсету, бухгалтерлік
құжаттарды ресімдеудің заңдылығын, уақтылы болуын жəне
дұрыстығын қамтамасыз ету, бастапқы жəне бухгалтерлік
құжаттарды, есептер мен төлем міндеттемелерін ресімдеу,
жалақы төлеу қорының жұмсалу тəртібінің сақталуын,
қызметкерлерге жалақының дұрыс есептелуін, негізгі
құралдарға, тауар-материалдық құндылықтарға дұрыс
түгендеу жүргізілуін бақылау, баланстың есеп айырысу
баптары бойынша дебиторлық жəне кредиторлық берешектің жай-күйі туралы талдамалық есептің дайындалуын бақылау, бюджеттің орындалуы бойынша есептің
(бухгалтерлік баланс) уақтылы дайындалуын жəне ұсынылуын қамтамасыз ету, бюджет жобасын əзірлеуге
қатысу, сондай-ақ, міндеттемелер мен төлемдер бойынша
қаржыландыру жоспарын дайындау, республикалық
бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің
қаржыландыру жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
ұсыну,əзірленетін нормативтік құқықтық актілердің жəне
облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының əкімде рімен келісімдердің қаржылық сараптамасы мəселелері бойынша басқармалардың қызметін үйлестіру.
Құзыреті шегінде жергілікті деңгейдегі денсаулық сақтау
саласындағы басқару органдарына жоспарлау, бюджеттен
тыс қызмет мəселелері бойынша əдістемелік жəне
тəжірибелік көмек көрсету. Құзыреті шеңберінде жергілікті
деңгейдегі денсаулық сақтау саласындағы басқару
органдарымен, орталық мемлекеттік органдармен жəне
халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау.
Бюджетті жиынтық жоспарлау басқармасы-17-01
Бюджетті жиынтық жоспарлау басқармасының басшысы С-3 санаты,
17-01-01
Өлшемшарттар
Білімі

Талаптар
Əлеуметтік қамтамасыз ету, экономика жəне бизнес (экономика, менеджмент, есеп жəне аудит, қаржы, мемлекеттік
жəне жергілікті басқару) мамандықтары бойынша жоғары
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Кəсіби
құзыреттілігі

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Жоспарланып отырған жылға ТМККК трансферттері
міндеттері
бойынша денсаулық сақтау саласының бюджетін қалыптастыру (нақтылау) жəне мониторингі бойынша; деректерді ақпараттық кіші жүйеге енгізу; алдағы қаржы жылына арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша
қаржыландырудың жиынтық жоспарын қалыптастыру
бойынша басқарма жұмысына жалпы басшылық; қаржыландыру жəне қаржы қаражаттарын уақтылы игеру, əзірленетін нормативтік-құқықтық актілердің қаржылық сараптамасы жоспарына сəйкес ақша қаражаттарының дұрыс
жəне үнемді жұмсалуын бақылауды жүзеге асыру жəне
ағымдағы қаржы жылына арналған ТМККК трансферттер
бойынша сомаларды бөлуге облыстардың, Астана жəне
Алматы қалаларының əкімдері орынбасарларымен келісу
бойынша жетекшілік ету. Жергілікті деңгейдегі денсаулық
сақтау саласындағы басқару органдарына өз құзыреті
шегінде жоспарлау, бюджеттен тыс қызмет мəселелері
бойынша əдістемелік жəне практикалық көмек көрсету.
Құзыреті шеңберінде жергілікті деңгейдегі денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қорғау органдарымен, мемлекеттік
органдармен жəне халықаралық ұйымдармен өзара ісқимыл.
Бюджетті жиынтық жоспарлау басқармасының бас сарапшысы,
С-4 санаты (төрт бірлік), 17-01-02, 17-01-03, 17-01-04, 17-01-05
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік қамтамасыз ету, экономика жəне бизнес
(экономика, менеджмент, есеп жəне аудит, қаржы, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) мамандықтары бойынша
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
Практикалық
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Фунционалдық Жоспарланып отырған жылға ТМККК трансферттері боміндеттері
йынша денсаулық сақтау саласының бюджетін қалыптастыру (нақтылау) жəне мониторингі бойынша; деректерді ақпараттық кіші жүйеге енгізу; алдағы қаржы
жылына арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша
қаржыландырудың жиынтық жоспарын қалыптастыру
бойынша басқарма жұмысына жалпы басшылық; қаржыландыру жəне қаржы қаражаттарын уақтылы игеру,
əзірленетін нормативтік-құқықтық актілердің қаржылық
сараптамасы жоспарына сəйкес ақша қаражаттарының
дұрыс жəне үнемді жұмсалуын бақылауды жүзеге асыру
жəне ағымдағы қаржы жылына арналған ТМККК трансферттер бойынша сомаларды бөлуге облыстардың, Астана
жəне Алматы қалаларының əкімдері орынбасарларымен
келісу бойынша жетекшілік ету. Жергілікті деңгейдегі
денсаулық сақтау саласындағы басқару органдарына
өз құзыреті шегінде жоспарлау, бюджеттен тыс қызмет
мə селелері бойынша əдістемелік жəне практикалық
көмек көрсету. Құзыреті шеңберінде жергілікті деңгейдегі
денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қорғау органдарымен,
мемлекеттік органдармен жəне халықаралық ұйымдармен
өзара іс-қимыл.
Бюджетті жиынтық жоспарлау басқармасының сарапшысы,
С-5 санаты (бір бірлік), 17-01-06
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік қамтамасыз ету, экономика жəне бизнес
(экономика, менеджмент, есеп жəне аудит, қаржы, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) мамандықтары бойынша
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақтау
саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
тəжірибесі

Фунционалдық
міндеттері

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Жоспарланып отырған жылға денсаулық сақтау саласының
бюджетін қалыптастыру (нақтылау) жəне мониторингі;
алдағы қаржы жылына арналған міндеттемелер мен
төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын
қалыптастыру бойынша жұмыс; əзірленетін нормативтік
құқықтық актілердің қаржылық сараптамасы жəне ағымдағы
қаржы жылына арналған ТМККК трансферттер бойынша
сомаларды бөлуді облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы жəне
Шымкент қалалары əкімдерінің орынбасарларымен келісу;
Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Парламентіне
анықтамалар, материалдар жəне жоспарлау мəселелері
бойынша нормативтік құқықтық актілердің жобаларын
дайындау; азаматтардың хаттарымен жəне өтініштерімен
жұмыс; жетекшілік ететін жергілікті деңгейдегі денсаулық
сақтау саласындағы басқару органдарына өз құзыреті
шегінде жоспарлау мəселелері бойынша əдістемелік
жəне практикалық көмек көрсету. Құзыреті шеңберінде
жергілікті деңгейдегі денсаулық сақтау органдарымен,
мемлекеттік органдармен жəне халықаралық ұйымдармен
өзара іс-қимыл.
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Бюджеттік бағдарламаларды мониторингілеу басқармасы 17-02
Бюджеттік бағдарламаларды мониторингілеу басқармасының
басшысы, С-3 санаты, 17-02-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік қамтамасыз ету, экономика жəне бизнес
(экономика, менеджмент, есеп жəне аудит, қаржы, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) мамандықтары бойынша
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Басқарманың жұмысына жалпы басшылық жасау, жосміндеттері
парлау жəне үйлестіру. Министрліктің алдағы қаржы
кезеңіне арналған, сондай-ақ республикалық бюджетті
нақтылау/түзету кезінде ағымдағы кезеңге ар налған
бюджет жобасын қалыптастыру. Республикалық бюджеттік бағдарламаларды, Министрліктің Стратегиялық
жоспарын қалыптастыру жəне орындау бойынша мониторинг жүргізу жəне талдамалық есептерді, баяндамаларды жəне көрнекі ақпараттарды дайындау. «Бюджет
қаражатын басқару» бағыты бойынша Ми нистр лік
қызметінің тиімділігін бағалауды талдау. Республикалық мемлекеттік мекемелердің, жергілікті атқару шы
органдардың міндеттемелері жəне төлемдері бойынша қаржыландыру жоспарына өзгерістер енгізу үшін
материалдарды қалыптастыру. Денсаулық сақтау саласында қаржыландыруды жетілдіруге бағытталған нормативтік құқықтық актілердің жобаларын əзірлеуге қатысу.
Бюджеттік бағдарламаларды мониторингілеу басқармасының
бас сарапшысы, С-4 санаты (бір бірлік), 17-02-02
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік қамтамасыз ету, экономика жəне бизнес (экономика, менеджмент, есеп жəне аудит, қаржы, мемлекеттік
жəне жергілікті басқару) мамандықтары бойынша жоғары
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Министрліктің алдағы қаржы кезеңіне арналған, сондайміндеттері
ақ республикалық бюджетті нақтылау/түзету кезінде
ағымдағы кезеңге арналған жиынтық бюджеттік өтінімін
қалыптастыру; міндеттемелер мен төлемдер бойынша
қаржыландырудың жиынтық жоспарларын қалыптастыру.
Министрліктің Стратегиялық жоспарының «Бюджеттік
бағдарламалар» деген 7-бөлімін қалыптастыру жəне оның
орындалуы бойынша жиынтық есеп жасау. Республикалық
бюджеттік бағдарламаларды, Министрліктің Стратегиялық
жоспарын қалыптастыру жəне орындау бойынша талдамалық есептерді, баяндамаларды жəне көрнекі ақпараттарды дайындау. Денсаулық сақтау саласында
қаржыландыруды жетілдіруге бағытталған нормативтік
құқықтық актілердің жобаларын əзірлеуге қатысу.
Бухгалтерлік есеп жəне жиынтық есептілік басқармасы 17-03
Бухгалтерлік есеп жəне жиынтық есептілік басқармасының басшысы,
С-3 санаты, 17-03-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік қамтамасыз ету, экономика жəне бизнес
(экономика, менеджмент, есеп жəне аудит, қаржы, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) мамандықтары бойынша
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Есепке алу жəне есептілік мəселелері бойынша басміндеттері
қарманың жұмысына жалпы басшылық ету, министрліктің
бухгалтерлік есебін жəне қаржы-шаруашылық қызметін
ұйымдастыру, министрлік əкімшілік ететін бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік қаражаттың мақсатты пайдаланылуын, мүліктің сақталуын бақылау, мүлікті есепке алуды, міндеттемелер мен шаруашылық
операцияларды, келіп түсетін негізгі қаражатты, тауарматериалдық құндылықтарды жəне ақша қаражатын
ұйымдастыру, бухгалтерлік есеп шоттарында олардың
қозғалысымен байланысты операцияларды уақтылы
көрсету, бухгалтерлік құжаттарды ресімдеудің заңдылығын,
уақтылы болуын жəне дұрыстығын қамтамасыз ету,
бастапқы жəне бухгалтерлік құжаттарды, есептер мен
төлем міндеттемелерін ресімдеу, жалақы төлеу қорының
жұмсалу тəртібінің сақталуын, қызметкерлерге жалақының
дұрыс есептелуін, негізгі құралдарға, тауар-материалдық
құндылықтарға дұрыс түгендеу жүргізілуін бақылау,
баланстың есеп айырысу баптары бойынша дебиторлық
жəне кредиторлық берешектің жай-күйі туралы талдамалық
есептің дайындалуын бақылау, бюджеттің
(Жалғасы 24-бетте)
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орындалуы бойынша есептің (бухгалтерлік баланс) уақтылы
дайындалуын жəне ұсынылуын қамтамасыз ету, бюджет
жобасын əзірлеуге қатысу, сондай-ақ, міндеттемелер мен
төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын дайындау,
республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік
мекемелердің қаржыландыру жоспарының орындалуы
бойынша ақпарат ұсыну, басқар ма құзыреті шегінде
нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге қатысу, Қазақстан
Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы
Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының тапсырмалары
бойынша материалдар мен қорытындылар дайындау,
басқарма құзыретіне кіретін мəселелер бойынша заңды
жəне жеке тұлғалардың хаттарын, ұсыныстарын, өтініштері
мен шағымдарын қарауды қамтамасыз ету, құзыреті
бойынша жергілікті деңгейде денсаулық сақтау жəне
əлеуметтік қорғау органдарымен, мемлекеттік органдармен,
халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау.
Бухгалтерлік есеп жəне жиынтық есептілік басқармасының бас
сарапшысы (төрт бірлік), С-4 санаты, 17-03-02, 17-03-03, 17-03-04,
17-03-05
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік қамтамасыз ету, экономика жəне бизнес (экономика, менеджмент, есеп жəне аудит, қаржы, мемлекеттік
жəне жергілікті басқару) мамандықтары бойынша жоғары
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Бухгалтерлік есеп жəне есептілік мəселелері: бухгалтерлік
міндеттері
құжаттардың уақтылы жəне дұрыс ресімделуін жəне
жүргізілетін шаруашылық операциялардың есебінде нақты
көрсетілуін алдын ала бақылауды жүзеге асыру, «1С:
Бухгалтерия» бағдарламасында жалақыны есептеу жəне
төлеу, іссапар шығыстары бойынша аванстық есептерді
уақтылы жəне дұрыс ресімдеу (5, 8-мемориалдық ордерлер)
бойынша бухгалтерлік есепті жүргізу, статистикалық жəне
салық есептіліктің уақтылы ұсынылуын қамтамасыз ету,
министрліктің орталық аппараты бойынша бюджеттік бағдарламалардың тиімділігін бағалауға қатысу, ҚСХҚЕС
бекіткен нысандарға сəйкес (бухгалтерлік баланс, кредиторлық жəне дебиторлық берешек туралы есеп) министрліктің орталық аппараты бойынша қаржылық жəне бюджеттік есептілігін дайындауға қатысу, басқарманың құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге
қатысу, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан
Республикасы Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының
тапсырмалары бойынша ақпараттар мен қорытындылар
дайындау, басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша заңды жəне жеке тұлғалардың хаттарын, ұсыныстарын, өтініштері мен шағымдарын қарауды қамтамасыз ету.
Бухгалтерлік есеп жəне жиынтық есептілік басқармасының
сарапшысы, (бір бірлік), С-5 санаты, 17-03-06
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік қамтамасыз ету, экономика жəне бизнес (экономика, менеджмент, есеп жəне аудит, қаржы, мемлекеттік
жəне жергілікті басқару) мамандықтары бойынша жоғары
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Бухгалтерлік есеп жəне есептілік мəселелері: «1С:
міндеттері
Бухгалтерия» жүйесінде төлем шоттарының уақтылы
жəне дұрыс күнделікті ресімделуін жүзеге асыру, байланыс қызметтері бойынша ай сайын талдау жүргізу.
Қазынашылық органдарында шарттардың (өтінімдерді)
тіркелуін жүзеге асыру жəне оларды одан əрі орындау
кезінде төлем шотын жүргізу, Министрліктің бюджеттік
бағдарламалары бойынша, сондай-ақ сот шешімдері
бойынша құрылысқа жəне əкімшілік шығыстарға нысаналы
трансферттерді төлеуге «Қазынашылық-клиент» жүйесінде
жүргізу, Қазынашылық департаменті үшін бұйрықтарды
жəне қолтаңбалардың үлгілерін дайындау, Қазақстан
Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы
Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының тапсырмалары
бойынша ақпараттар мен қорытындылар дайындау,
басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша
заңды жəне жеке тұлғалардың хаттарын, ұсыныстарын,
өтініштері мен шағымдарын қарауды қамтамасыз ету.
Қаржылық міндеттердің орындалуын бақылау басқармасы 17-04
Қаржылық міндеттердің орындалуын бақылау басқармасының
басшысы, С-3 санаты, 17-04-01
Өлшемшарттар

Талаптар

Білімі

Əлеуметтік қамтамасыз ету, экономика жəне бизнес
(экономика, менеджмент, есеп жəне аудит, қаржы, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) мамандықтары бойынша
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Кəсіби
құзыреттілігі

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
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Практикалық
тəжірибесі

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес омпьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Қолданыстағы нормативті құқықтық актілерге сəйкес
міндеттері
жасалатын шарттардың, орындалған жұмыстар, қызметтер
актілерінің орындалуын бақылау жəне мониторинг жасау.
Жетекшілік ететін бюджеттік бағдарламалар бойынша
міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру
жоспарына өзгерістер енгізу үшін материалдар қалыптастыру. Мемлекеттік сатып алу веб-порталына мемлекеттік сатып алу шарттарының орындалуы туралы мəліметтердің уақтылы енгізілуін бақылау. Бюджеттік бағдарламаға бөлінген қаражаттарды игеру бойынша талдамалық ақпаратты дайындау. Қазақстан Республикасы
Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметі жəне
министрлік басшылығының тапсырмалары бойынша материалдар мен қорытындылар дайындау, басқарма уəкілеттілігіне кіретін мəселелер бойынша хаттар, ұсыныстар,
өтініштер мен шағымдардың қаралуын қамтамасыз ету.
Қаржы міндеттемелерін орындауды бақылау басқармасының
бас сарапшысы, (екі бірлік), С-4 санаты, 17-04-02, 17-04-03
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік қамтамасыз ету, экономика жəне бизнес (экономика, менеджмент, есеп жəне аудит, қаржы, мемлекеттік
жəне жергілікті басқару) мамандықтары бойынша жоғары
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге сəйкес жасаміндеттері
латын шарттардың, орындалған жұмыстар, қызметтер
актілерінің орындалуын бақылау жəне мониторинг жасау.
Жетекшілік ететін бюджеттік бағдарламалар бойынша
міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру
жоспарына өзгерістер енгізу үшін материалдар қалыптастыру. Бюджеттік бағдарламаға бөлінген қаражаттарды
игеру бойынша талдамалық ақпаратты дайындау. Мемлекеттік сатып алу веб-порталына мемлекеттік сатып алу
шарттарының орындалуы туралы мəліметтерді (ақы төлеуге
шот, орындалған жұмыстардың (қызметтердің) актілері,
жергілікті мазмұндағы ақпарат) енгізу, қаржыландыру үшін
өкімдер дайындау. Қазақстан Республикасы Президентінің,
Қазақстан Республикасы Үкіметі жəне министрлік басшылығының тапсырмалары бойынша материалдар мен
қорытындылар дайындау, басқарма уəкілеттілігіне кіретін
мəселелер бойынша хаттар, ұсыныстар, өтініштер мен
шағымдардың қаралуын қамтамасыз ету.
Денсаулық сақтауды қаржыландыру саясаты басқармасы-17-05
Денсаулық сақтауды қаржыландыру саясаты басқармасы басшысы,
С-3 санаты, 17-05-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік қамтамасыз ету, экономика жəне бизнес (экономика, менеджмент, есеп жəне аудит, қаржы, мемлекеттік
жəне жергілікті басқару) мамандықтары бойынша жоғары
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Басқарманың жұмысына жалпы басшылық жасау, жосміндеттері
парлау жəне үйлестіру. Денсаулық сақтау саласында
еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар
əзірлеу. Еңбекақы төлеу жүйесін, денсаулық сақтау
саласында қаржыландыруды жетілдіруге бағытталған
нормативтік-құқықтық актілердің жобаларын əзірлеуге
қатысу. Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк
шығыс сыныптамасын, жалпы сипаттағы трансферттердi
жетілдіру бойынша ұсыныстар əзірлеу. Денсаулық
сақтау саласының қызметкерлерінің жалақысын арттыру
бойынша іс-шараларын орындау бойынша ақпаратты
жəне баяндаманы, аналитикалық есепті жəне мониторингті
дұрыс қалыптастыруға бақылауды жүзеге асыру. Құзыреті шегінде жергілікті деңгейдегі денсаулық сақтау саласындағы басқару органдарына еңбекақы төлеу жүйесін,
саланы қаржыландыру жүйесін жетілдіру мəселелері
бойынша əдістемелік жəне практикалық көмек көрсету.
Құзыреті шеңберінде жергілікті деңгейдегі денсаулық
сақтау органдарымен, мемлекеттік органдармен жəне
халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау.
Денсаулық сақтауды қаржыландыру саясаты басқармасы
бас сарапшысы, С-4 санаты, (үш бірлік), 17-05-02, 17-05-03, 17-05-04
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік қамтамасыз ету, экономика жəне бизнес (экономика, менеджмент, есеп жəне аудит, қаржы, мемлекеттік
жəне жергілікті басқару) мамандықтары бойынша жоғары
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық
тəжірибесі

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Еңбекақы төлеу жүйесінде, денсаулық сақтау саласында
міндеттері
қаржыландыруды жетілдіруге бағытталған нормативтікқұқықтық актілердің жобаларын əзірлеуге қатысу. Денсаулық сақтау саласының қызметкерлерінің жалақыны арттыру бойынша іс-шараларды орындау бойынша көрнекі ақпаратты жəне баяндамаларды, аналитикалық
есептерді жасау жəне мониторингілеу. Құзыреті шегінде
жергілікті деңгейдегі денсаулық сақтау саласындағы
басқару органдарына еңбекақы төлеу жүйесін, саланы
қаржыландыру жүйесін жетілдіру мəселелері бойынша
əдістемелік жəне практикалық көмек көрсету. Құзыреті
шеңберінде жергілікті деңгейдегі денсаулық сақтау органдарымен, мемлекеттік органдармен жəне халықаралық
ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау.
Мемлекеттік сатып алу жəне активтер департаменті – 18
Мемлекеттік сатып алу жəне активтер департаментінің директоры,
санаты С-1, 18-1
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика,
менеджмент, қаржы, есеп жəне аудит, мемлекеттік жəне
жергілікті басқару) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Департамент қызметіне жалпы басшылық жасау, Қаміндеттері
зақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының
департамент құзыретіне кіретін мəселелер бойынша,
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне
ведомстволық бағынысты республикалық мемлекеттік
кəсіпорындардың, акционерлік қоғамдардың жəне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің қаржылық қызметін қалыптастыруға бақылау жүргізу бойынша тапсырмаларының орындалуына бақылау мен тексеруді жүзеге
асыру, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды жəне
өткізуді, департаменттің құзыреті шегінде денсаулық
сақтау саласындағы бюджетті құру жəне оның орындалуы
бойынша заңнама жəне өзге де нормативтік құқықтық
актілердің жобасын əзірлеуге қатысу.
Мемлекеттік сатып алу жəне активтер департаменті директорының
орынбасары, санаты С-2, 18-2
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика,
менеджмент, қаржы, есеп жəне аудит, мемлекеттік жəне
жергілікті басқару) мамандықтары бойынша жоғары немесе
жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Департаменттің Министрліктің басқа да құрылымдық
міндеттері
бөлімшелерімен жəне мемлекеттік органдарымен өзара
іс-қимылын үйлестіру, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының департамент құзыретіне кіретін
мəселелері жөніндегі шешімдері мен тапсырмаларының
орындалуын бақылауды жəне тексеруді жүзеге асыру,
мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын дайындауды ұйымдастыру, жетекшілік ететін ведомстволық бағынысты акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, республикалық мемлекеттік кəсіпорындардың даму жоспарларының жобасын, даму
жоспарларының есебін қарау жəне бекітуге шығару,
жетекшілік ететін ведомстволық бағынысты акционерлік
қоғамдардың Директорлар кеңесінің, Байқау кеңесінің
отырысына ұсынылған материалдарды қарау жəне олар
бойынша қорытынды дайындау, қаражаттың нысаналы
жəне толық игерілуін қамтамасыз ету, департамент
құзыреті шегінде денсаулық сақтау саласындағы бюджетті
құру жəне оның орындалуы бойынша заңнама жəне өзге де
нормативтік құқықтық актілердің жобасын əзірлеуге қатысу.
Мемлекеттік сатып алу жəне активтер департаменті директорының
орынбасары, санаты С-2, 18-3
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Құқық (құқықтану, халықаралық құқық) немесе əлеуметтік
ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, қаржы,
есеп жəне аудит, мемлекеттік жəне жергілікті басқару),
немесе қызметтер (жерге орналастыру, тасымалдауды,
қозғалысты ұйымдастыру жəне көлікті пайдалану, бағалау,
мəдени-демалыс жұмысы) мамандықтары бойынша
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
(Жалғасы 25-бетте)
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(Жалғасы. Басы 17-24-беттерде)

Практикалық
тəжірибесі

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Өз өкілеті шеңберінде департаменттің орталық аппараттың
міндеттері
басқа құрылымдық бөлімшелерімен, мемлекеттік органдармен жəне ұйымдармен өзара іс-қимылын үйлестіру,
орындаушылық тəртіп жағдайын, тілдер туралы заңнаманың
іске асырылуын бақылау, актілер мен Мемлекет басшысы,
Президент Əкімшілігі басшылары, Үкімет жəне Парламент
берген тапсырмалардың, депутаттық сауалдарды, Министрлік басшылары тапсырмаларының дұрыс жəне
уақтылы орындалуын бақылауды ұйымдастыру, БАҚпен
өзара іс-қимыл жасау, кеңестердің өткізілуіне бақылау
жасау, алқаларды өткізуді ұйымдастыру, Министрліктің
орталық аппаратын материалдық-техникалық қамтамасыз
ету, Министрліктің орындаушылық тəртіп бөлігіндегі
қызметін бағалау бойынша материалдар дайындауды
қамтамасыз ету, департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша заңды жəне жеке тұлғалардың өтініштерін
қарауды қамтасыз ету, нормативтік құқықтық актілердің
жобаларын əзірлеуге қатысу.
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру басқармасы – 18-01
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру басқармасының басшысы,
С-3 санаты, 18-01-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика,
менеджмент, қаржы, есеп жəне аудит, мемлекеттік жəне
жергілікті басқару), немесе құқық (құқықтану, халықаралық
құқық) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу
орнынан кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын дайындауды
міндеттері
ұйымдастыру, мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық
рəсімдер жəне веб-порталға орналастыру бойынша басқарма қызметін жалпы басқару, мемлекеттік сатып алу
туралы заңнамада көзделген тəсілдер арқылы мемлекеттік
сатып алуды уақтылы өткізу, мемлекеттік сатып алу
жеңімпаздарымен уақтылы шарттар жасасу, əлеуетті
өнім беруші жəне өнім беруші мемлекеттік сатып алу
туралы заңнаманы бұзған жағдайда тиісті ақпараттар мен
материалдарды Заң қызметі департаментіне уақтылы
ұсыну, ведомстволық бағынысты құрылымдық бөлімшелерге мемлекеттік сатып алу мəселелері бойынша
əдістемелік жəне консультациялық көмек көрсету, денсаулық сақтау жөніндегі заңнама жəне өзге де нормативтік құқықтық актілер жобаларын қаржылық жəне экономикалық негіздеме бөлігінде əзірлеуге қатысу, Қазақстан
Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы
Үкіметінің жəне Министрлік басшыларының тапсырмалары
бойынша материалдар мен қорытындылар дайындау,
басқарма құзыретіне енетін мəселелер бойынша заңды
жəне жеке тұлғалардың хаттарын, ұсыныстарын, өтініштері
мен арыздарын қарауды қамтамасыз ету.
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру басқармасының
бас сарапшысы, (1 бірлік), С-4 санаты, 18-01-02
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика,
менеджмент, қаржы, есеп жəне аудит, мемлекеттік жəне
жергілікті басқару), немесе құқық (құқықтану, халықаралық
құқық) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу
орнынан кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақтау
саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
тəжірибесі
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Веб-портал арқылы тауарларды, жұмыстарды жəне
міндеттері
қызметтерді мемлекеттік сатып алуды, сонымен қатар
мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада көзделген
тəсілдермен уақтылы жəне сапалы өткізу, конкурстық
комиссия қызметін ұйымдастыру, мемлекеттік сатып алу
хаттамаларын уақтылы рəсімдеу, мемлекеттік сатып алу
жеңімпаздарымен уақтылы шарттар жасасу, əлеуетті
өнім беруші жəне өнім беруші мемлекеттік сатып алу
туралы заңнаманы бұзған жағдайда тиісті ақпараттар
мен материалдарды Заң қызметі департаментіне
уақтылы ұсыну, мемлекеттік сатып алу жүйесін жетілдіру
бойынша ұсыныстар жасау, мемлекеттік сатып алуды
өткізу мəселелері бойынша хат алмасуды жүргізу,
мемлекеттік сатып алу мəселелері бойынша құрылымдық
бөлімшелермен өзара əрекеттесу, басқармаға келіп
түскен заңжобаларына, нормативтік құқықтық актілерге
ұсыныстар дайындау, басқарма құзыреті шегінде
заңнамалық жобаларды жəне өзге нормативтік құқықтық
актілерді əзірлеуге қатысу, Қазақстан Республикасы
Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне
Министрлік басшыларының тапсырмалары бойынша
материалдар мен қорытындылар дайындау, басқарма
құзыретіне енетін мəселелер бойынша заңды жəне жеке
тұлғалардың хаттарын, ұсыныстарын, өтініштері мен
арыздарын қарауды қамтамасыз ету, қолданыстағы
заңнамаға сəйкес Министрлік сайтында мемлекеттік сатып
алу туралы ақпаратты орналастыру.

RESMI
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру басқармасының сарапшысы,
(бір бірлік), С-5 санаты, 18-01-03
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика,
менеджмент, əлемдік экономика, қаржы, есеп жəне
аудит, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) немесе құқық
(құқықтану, халықаралық құқық) мамандықтары бойынша
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Веб-портал арқылы тауарларды, жұмыстарды жəне
міндеттері
қызметтерді мемлекеттік сатып алуды, сонымен қатар
мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада көзделген
тəсілдермен уақтылы жəне сапалы өткізу, конкурстық
комиссия қызметін ұйымдастыру, мемлекеттік сатып алу
хаттамаларын уақтылы рəсімдеу, мемлекеттік сатып алу
жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау, мемлекеттік
сатып алуды өткізу мəселелері бойынша хат алмасуды
жүргізу, басқарма құзыреті шегінде нормативтік құқықтық
актілерді əзірлеуге қатысу, Қазақстан Республикасы
Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне
Министрлік басшыларының тапсырмалары бойынша
материалдар мен қорытындылар дайындау, басқарма
құзыретіне енетін мəселелер бойынша заңды жəне жеке
тұлғалардың хаттарын, ұсыныстарын, өтініштері мен
арыздарын қарауды қамтамасыз ету, қолданыстағы
заңнамаға сəйкес Министрлік сайтында мемлекеттік сатып
алу туралы ақпаратты орналастыру.
Мемлекеттік активтер жəне ведомстволық бағыныстағы ұйымдармен
жұмыс басқармасы – 18-02
Мемлекеттік активтер жəне ведомстволық бағыныстағы ұйымдармен
жұмыс басқармасының басшысы, санаты С-3, 18-02-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика,
менеджмент, қаржы, есеп жəне аудит, мемлекеттік жəне
жергілікті басқару) мамандықтары бойынша жоғары немесе
жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Республикалық мемлекеттік кəсіпорындардың, ведомміндеттері
стволық бағынысты акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің даму жоспарларының
жобасын жəне олардың даму жоспарларының есебін
дайындау, қарауды қамтамасыз ету жəне бекіту бойынша
басқарма қызметіне жалпы басшылық жасау, жетекшілік
ететін ведомстволық бағынысты акционерлік қоғамдардың
Директорлар кеңесінің, Байқау кеңестерінің отырысына
ұсынылған материалдарды қарау жəне олар бойынша
қорытынды дайындау, басқарма құзыретіне кіретін мəселелер бойынша тиісті құзыретті органдарға тоқсан сайынғы
есептілікті ұсыну, қаржылық жəне экономикалық негіздеме
бөлігінде денсаулық сақтау саласында заңнама жəне өзге
де нормативті құқықтық актілердің жобасын əзірлеуге
қатысу, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан
Республикасы Үкіметінің жəне Министрлік басшыларының
тапсырмалары бойынша материалдар мен қорытындылар
дайындау, басқарма құзыретіне енетін мəселелер бойынша
заңды жəне жеке тұлғалардың хаттарын, ұсыныстарын,
өтініштері мен арыздарын қарауды қамтамасыз ету.
Мемлекеттік активтер жəне ведомстволық бағыныстағы ұйымдармен
жұмыс басқармасының бас сарапшысы (үш бірлік),
С-4 санаты, 18-02-02, 18-02-03, 18-02-04
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика,
менеджмент, қаржы, есеп жəне аудит, мемлекеттік жəне
жергілікті басқару) мамандықтары бойынша жоғары немесе
жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың, жауапміндеттері
кершілігі шектеулі серіктестіктердің жəне мемлекеттік
кəсіпорындардың (мемлекеттің қатысуымен) даму жоспарларын жəне олардың орындалуы бойынша есептерін қарау, келісу жəне бекітуге дайындау, акционерлік қоғамдардың, республикалық мемлекеттік кəсіпорындардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің
жылдық қаржылық есебін бекітуге дайындау, жетекшілік
ететін ведомстволық бағынысты акционерлік қоғамдардың
Директорлар кеңесінің, Байқау кеңесінің отырысына
ұсынылған материалдарды қарау жəне олар бойынша
қорытынды дайындау, Министрлікке бағынысты ведомстволық бағынысты ұйымдарды құру, тарату, қайта құру
немесе өзге құқықтық мəртебесін өзгерту мəселелерін
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қарауға қатысу, жетекшілік ететін ведомстволық бағынысты ұйымдардың даму жоспарларының орындалуына
жəне Бірыңғай есептілікті тапсыру жүйесі (БЕТЖ) базасына деректердің енгізілуіне мониторинг жүргізу, басқарма құзыретіне кіретін мəселелер бойынша тіисті
құзыретті органдарға тоқсан сайынғы ақпараттарды
ұсыну, басқарма құзыретіне кіретін жетекшілік ететін
бюджеттік бағдарламалар бойынша қаражаттардың игерілуін талдау, Министрліктің стратегиялық даму жоспарын жəне операциялық жоспарын əзірлеуге қатысу, басқарма құзыреті шегінде нормативтік-құқықтық актілерді
əзірлеуге қатысу, Қазақстан Республикасы Президентінің
тапсырмалары бойынша материалдар мен қорытындылар
дайындау, басқарма құзыретіне енетін мəселелер бойынша
заңды жəне жеке тұлғалардың хаттарын, ұсыныстарын,
өтініштері мен арыздарын қарауды қамтамасыз ету.

Мемлекеттік активтер жəне ведомстволық бағыныстағы ұйымдармен
жұмыс басқармасының сарапшысы, (бір бірлік), С-5 санаты, 18-02-05
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика,
менеджмент, қаржы, есеп жəне аудит, мемлекеттік жəне
жергілікті басқару) мамандықтары бойынша жоғары немесе
жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың, жауапміндеттері
кершілігі шектеулі серіктестіктердің жəне мемлекеттік
кəсіпорындардың (мемлекеттің қатысуымен) даму жоспарларын жəне олардың орындалуы бойынша есептерін қарау, келісу жəне бекітуге дайындау, акционерлік
қоғамдардың, республикалық мемлекеттік кəсіпорындардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жылдық
қаржылық есебін бекітуге дайындау, жетекшілік ететін
ведомстволық бағынысты акционерлік қоғамдардың
Директорлар кеңесінің, Байқау кеңесінің отырысына
ұсынылған материалдарды қарау жəне олар бойынша
қорытынды дайындау, Министрлікке бағынысты ведомстволық бағынысты ұйымдарды құру, тарату, қайта құру
немесе өзге құқықтық мəртебесін өзгерту мəселелерін
қарауға қатысу, жетекшілік ететін ведомстволық бағынысты
ұйымдардың даму жоспарларының орындалуына жəне Бірыңғай есептілікті тапсыру жүйесі (БЕТЖ) базасына деректердің енгізілуіне мониторинг жүргізу, басқарма құзыретіне кіретін мəселелер бойынша тіисті
құзыретті органдарға тоқсан сайынғы ақпараттарды
ұсыну, басқарма құзыретіне кіретін жетекшілік ететін
бюджеттік бағдарламалар бойынша қаражаттардың игерілуін талдау, Министрліктің стратегиялық даму жоспарын жəне операциондық жоспарын əзірлеуге қатысу,
басқарма құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді
əзірлеуге қатысу, Қазақстан Республикасы Президентінің
тапсырмалары бойынша материалдар мен қорытындылар
дайындау, басқарма құзыретіне енетін мəселелер бойынша
заңды жəне жеке тұлғалардың хаттарын, ұсыныстарын,
өтініштері мен арыздарын қарауды қамтамасыз ету.
Қызметті ұйымдастыру жəне материалдық-техникалық қамтамасыз
ету басқармасы, 18-03
Қызметті ұйымдастыру жəне материалдық-техникалық қамтамасыз
ету басқармасының басшысы, С-3 санаты, 18-03-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Құқық (құқықтану, халықаралық құқық) немесе əлеуметтік
ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, қаржы,
есеп жəне аудит, мемлекеттік жəне жергілікті басқару)
немесе денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз
ету (жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, медициналық-профилактикалық іс) немесе қызметтер (жерге
орналастыру, тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру
жəне көлікті пайдалану, бағалау, мəдени-демалыс жұмысы) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары
оқу орнынан кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Басқарманың жұмысына жалпы басшылық, Министрлікті
міндеттері
əкімшілік қамтамасыз ету, материалдық-техникалық жабдықтау мəселелерін үйлестіру, материалдық ресурстардың
тиімді пайдаланылуын бақылау; Министрліктің қызметін
ұйымдастырушылық қамтамасыз ету: кеңестер, форумдар,
съездер, салтанатты іс-шаралар мен басшылықтың
қаты суымен жəне оның тапсырмасымен өткізілетін
басқа да іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу. Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық
актілер жобаларын əзірлеуге қатысу. Материалдықтехникалық жабдықтауға жататын мемлекеттік сатып алу
туралы шарттарды орындау. Министрліктің материалдықтехникалық қамтамасыз ету қызметін ұйымдастыру,
материалдық құндылықтарды сатып алу мен жөндеу
жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру. Тауарларды, жүктер
мен басқа да материалдық құндылықтарды жеткізуді
қамтамасыз ететін автокөлік құралдарына біржолғы
рұқсатқа өтінім жасау, қызметкерлерді тасымалдау үшін
автокөлік бағытының кестесін жасау. Азаматтардың хатхабарларымен, хаттарымен жəне өтініштерімен жұмыс.
Министрлік алқасын ұйымдастыруға жəне өткізуге, Министрлік алқасының материалдарын, қаулыларын құруға
жəне дайындауға қатысу, оларды орындалуын бақылау.
Министрлік өткізетін съездер, конференциялар, кеңестер,
салтанатты жиналыстар мен басқа да іс-шараларды ұйымдастырушылық қамтамасыз ету. Министрлік өткізетін жəне
Министрліктің қатысуымен өтетін іс-шараларға келетін
шетелдік делегацияны жəне өңірлердің делегациясын күтіп
алуды, орналастыруды, көлікпен қамтамасыз етуді, шығарып салуды ұйымдастыру.
(Жалғасы 26-бетте)
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(Жалғасы. Басы 17-25-беттерде)

Қызметті ұйымдастыру жəне материалдық-техникалық қамтамасыз
ету басқармасының бас сарапшысы, С-3 санаты, (бір бірлік), 18-03-02
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Құқық (құқықтану, халықаралық құқық) немесе гуманитарлық ғылымдар (филология, аударма ісі, халықаралық
қатынастар) немесе білім (қазақ тілі мен əдебиеті) немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес
(экономика, қаржы, есеп жəне аудит, мемлекеттік жəне
жергілікті басқару) немесе денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, медициналық-профилактикалық іс) немесе
қызметтер (жерге орналастыру, тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру жəне көлікті пайдалану, бағалау, мəдени-демалыс жұмыс) мамандықтары бойынша мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан
кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Министрліктің қызметін ұйымдастыруды жəне материалміндеттері
дық-техникалық қамтамасыз етуді іске асыру, органдарда
жəне бағыныстағы ұйымдарда Мемлекеттік рəміздерді
насихаттау мен қоолдану жөніндегі іс-шара жоспарын бекіту,
тауарларды жəне қызметтерді берушілермен орталық
ақпараттың қызметін қамтамасыз ету, Министрліктің
материалдық-техникалық қамтамасыз ету қызметін ұйымдастыру, материалдық құндылықтарды сатып алу мен
жөндеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру, ҚРПƏ, ҚРПМК
Министрлікке бекітілген кездесулерді ұйымдастыру жəне
жүргізу, делегацияларды сүйемелдеу, қызметтік көліктің
қимылын ұйымдастыру, кестені құрастыру жəне оны
бақылау, басқарманың құзыреттілігіне жататын мəселелер
бойынша нормативтік құқықытық актілердің жобаларын
əзірлеуге қатысу, съездерді, конференцияларды жəне
басқа да форумдарды өткізуге қатысу, департаменттің
құзыреттілігіне жататын мəселелер бойынша заңды жəне
жеке тұлғалардың хаттарын, ұсыныстарын жəне өтініштер
мен шағымдарын қарастыру
Заң департаменті – 19
Заң департаментінің директоры, С-1 санаты, 19-1
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Құқық (құқықтану, халықаралық құқық) мамандығы
бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Департаменттің жұмысына жалпы басшылық, Қазақстан
міндеттері
Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы
Президенті Əкімшілігінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының департамент
құзыретіне кіретін мəселелер бойынша шешімдері мен
тапсырмаларының орындалуын бақылау жəне тексеру,
Министрлік құзыреті шегінде нормативтік құқықтық
актілерді əзірлеу бойынша жалпы басшылық, Министрлік
Комитеттерінің жəне Министрліктің ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының заң қызметі жұмыстарын үйлестіру,
Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан
Республикасы Үкіметінің жəне Министрлік басшыларының
тапсырмалары бойынша материалдар мен қорытындылар
дайындауды қамтамасыз ету.
Заң департаменті директорының орынбасары, С-2 санаты, 19-2
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Құқық (құқықтану, халықаралық құқық) мамандығы
бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен
заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Өз өкілеттігі шеңберінде министрліктің басқа да құрыміндеттері
лымдық бөлімшелерімен жəне мемлекеттік органдарымен
департаменттің өзара іс-қимылын үйлестіру жəне Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының
депар тамент құзыретіне кіретін мəселелер бойынша
шешімдері мен тапсырмаларының орындалуын бақылау
жəне тексеру, Министрлік құзыреті шегінде нормативтік
құқықтық актілерді əзірлеуге жалпы басшылық, Министрлік
комитеттерінің жəне Министрліктің ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының заң қызметі жұмыстарын үйлестіру,
Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан
Республикасы Үкіметінің жəне Министрлік басшыларының
тапсырмалары бойынша материалдар мен қорытындылар
дайындауды қамтамасыз ету.
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Құқықтық сараптама басқармасы - 19-01
Құқықтық сараптама басқармасының басшысы, С-3 санаты, 19-01-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Құқық (құқықтану, халықаралық құқық) мамандығы
бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Басқарманың министрліктің құзыреті шегінде нормативтік
міндеттері
құқықтық актілерді əзірлеу жəне келісу бойынша жұмысына жалпы басшылық, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Президенті Əкімшілігінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Министрлік
басшылығының басқарманың құзыретіне кіретін мəселелері жөніндегі шешімдері мен тапсырмаларының
орындалуын ұйымдастыру, Министрліктің құрылымдық
бөлімшелерінің жұмыстарын үйлестіру, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің
жəне Министрлік басшыларының тапсырмалары бойынша
хаттар, материалдар мен қорытындылар дайындауды
қамтамасыз ету.
Құқықтық сараптама басқармасының бас сарапшысы,
С-4 санаты, (бір бірлік), 19-01-02
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Құқық (құқықтану, халықаралық құқық) мамандығы бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Министрліктің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық
міндеттері
актілердің жобасын əзірлеуге қатысу жəне Министрлік
əзірлеген, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдардан
келісу үшін келіп түскен нормативтік құқықтық актілердің
жобаларын келісу, Министрліктің норма шығару қызметіне талдау жасау жəне талдау нəтижелері бойынша
басшылыққа оны жетілдіру жəне айқындалған кемшіліктерді жою жөніндегі ұсыныстарды енгізу, Қазақстан
Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы
Президенті Əкімшілігінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Министрлік басшылығының тапсырмалары бойынша хаттар, материалдар мен қорытындылар дайындауды
қамтамасыз ету.
Құқықтық сараптама басқармасының сарапшысы,
С-5 санаты, (бір бірлік), 19-01-03
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Құқық (құқықтану, халықаралық құқық) мамандығы бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен
заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Министрліктің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық
міндеттері
актілердің жобасын сараптау жəне кейіннен сүйемелдеу,
Министрлік əзірлеген, сондай-ақ басқа да мемлекеттік
органдардан келісуге келіп түскен нормативтік құқықтық
актілердің жобаларына талдау жасау, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің
жəне Министрлік басшыларының тапсырмалары бойынша
хаттар, материалдар мен қорытындылар дайындау.
Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы - 19-02
Құқықтық қамтамасыз ету басқармасының басшысы,
С-3 санаты, 19-02-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Құқық (құқықтану, халықаралық құқық) мамандығы бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық Министрліктің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық
міндеттері
актілерді əзірлеу жəне келісу бойынша басқарма
жұмысына жалпы басшылық ету, басқарма құзыретіне
кіретін мəселелер бойынша Қазақстан Республикасы
Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне
Министрлік басшылығының шешімдері мен тапсырмаларын
орындауды ұйымдастыру, Министрлік атынан жасалатын
шарт жобаларын сараптау, Министрлікке бағынысты
ұйымдарының жəне құрылымдық бөлімшелерінің жұмыстарын үйлестіру, Қазақстан Республикасы Президентінің,
Қазақстан Республикасы Президенті Əкімшілігінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының тапсырмалары бойынша хаттар, материалдар мен
қорытындылар дайындауды қамтамасыз ету, заңды жəне
жеке тұлғалардың өтініштерін қарауды қамтамасыз ету.
Құқықтық қамтамасыз ету басқармасының сарапшысы,
(бір бірлік), С-5 санаты, 19-02-02
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Құқық (құқықтану, халықаралық құқық) мамандығы бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Министрліктің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық
міндеттері
актілердің жобаларын сараптау, министрлік əзірлеген,
сондай-ақ басқа мемлекеттік органдардан келісуге келіп
түскен нормативтік актілердің жобасын келісу, Қазақстан
Республикасы Президентінің, Қазақстан Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының
тапсырмалары бойынша хаттар, материалдар мен қорытындылар дайындауды қамтамасыз ету, Министрлік атынан жасалатын шарт жобаларын сараптау, заңды жəне
жеке тұлғалардың өтініштерін қарауды қамтамасыз ету.
Құқықтық талдау жəне талап-арыз жұмысы басқармасы - 19-03
Құқықтық талдау жəне талап-арыз жұмысы басқармасының басшысы,
С-3 санаты, 19-03-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Құқық (құқықтану, халықаралық құқық) мамандығы бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қазақ стан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Басқарманың жұмысына жалпы басшылық ету, Қазақстан
міндеттері
Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы
Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының басқарманың
құзыретіне кіретін мəселелері жөніндегі шешімдер мен
тапсырмалардың орындалуын бақылау жəне тексеру,
ведомстволардың жəне Министрлік Комитеттерінің
аумақтық департаменттері заң қызметінің жұмысын
үйлестіру, сотта, сондай-ақ басқа да органдар мен ұйымдарда заңнамада белгіленген тəртіппен құқықтық мəселелерді қарау кезінде министрліктің мүддесін білдіру,
Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне Министрлік басшыларының
тапсырмалары бойынша хаттар, материалдар мен қорытындылар дайындауды қамтамасыз ету.
Құқықтық талдау жəне талап-арыз жұмысы басқармасының
бас сарапшысы, (екі бірлік), С-4 санаты, 19-03-02, 19-03-03
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Құқық (құқықтану, халықаралық құқық) мамандығы бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Министрліктің ведомстволық бағыныстағы ұйымдарында
міндеттері
наразылық-талап жұмыстарының жүргізілуін талдау
жəне үйлестіру, сотта, сондай-ақ өзге де органдар мен
ұйымдарда құқықтық мəселелер бойынша министрліктің
мүддесін білдіру, Қазақстан Республикасы Президентінің,
Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне Министрлік басшыларының тапсырмалары бойынша хаттар, материалдар
мен қорытындылар дайындау.
Персоналды басқару департаменті-20
Персоналды басқару департаментінің директоры, С-1 санаты, 20-1
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Құқық (құқықтану, халықаралық құқық) немесе əлеуметтік
ғылымдар, экономика жəне бизнес (əлеуметтану, психология, менеджмент, еңбекті ұйымдастыру жəне нормалау) немесе денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы медицина, қоғамдық денсаулық
сақтау, стоматология, медициналық-профилактикалық іс,
гигиена жəне эпидемиология) немесе білім (тарих) немесе
гуманитарлық ғылымдар (философия) бойынша жоғары
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Мүмкіндігінше
біліктілікті арттыру сертификаттарының болуы.
(Соңы 27-бетте)
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Кəсіби
құзыреттілігі

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Департамент қызметіне жалпы басшылық ету, Департамент
міндеттері
құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне Министрлік басшыларының шешімдері мен
тапсырмаларын орындалуын бақылау жəне тексеру жүзеге
асыру, департамент құзыретінің шегінде нормативтік
құқықтық актілерді əзірлеуге басшылық ету, Министрлікке
білікті кадрларды іріктеу жəне жинақтау мəселелері
бойынша Комитеттермен, аумақтық департаменттермен
мемлекеттік қызметті өткеру жəне есеп беру бөлігінде
жұмыс жасау, Қазақстан Республикасы Президентінің,
Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне Министрлік
басшыларының тапсырмалары бойынша құзыретіне кіретін мəселелер бойынша заңды жəне жеке тұлғалардың
хаттарын, ұсыныстарын, өтініштері мен арыздарын қарауды қамтамасыз ету.
Персоналды басқару департаменті директорының орынбасары,
С-2 санаты, (1 бірлік), 20-2
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Құқық (құқықтану, халықаралық құқық) немесе əлеуметтік
ғылымдар, экономика жəне бизнес (əлеуметтану, психология, менеджмент, еңбекті ұйымдастыру жəне нормалау) немесе денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамта масыз ету (жалпы медицина, қоғамдық денсаулық
сақтау, стоматология, медициналық-профилактикалық іс,
гигиена жəне эпидемиология) немесе білім (тарих) немесе
гуманитарлық ғылымдар (философия) бойынша жоғары
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімі. Мамандығы
бойынша біліктілікті арттыру сертификаттарының болуы
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен
заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Департаменттің құрылымдық бөлімшелеріне жалпы
міндеттері
басшылық ету, өкілдігі шегінде жəне Министрліктің басқа
да құрылымдық бөлімшелерімен жəне мемлекеттік
органдармен өзара іс-қимыл. Министрлік қызметкерлерінің,
сондай-ақ ведомстволық бағынысты ұйымдарының басшылар мен орынбасарларының лауазымдық нұсқаулықтарын əзірлеу бойынша жұмыстарды үйлестіру.
Əкім шілік мемлекеттік қызметшілер лауазымдарына
қойылатын біліктілік талаптарын əзірлеу бойынша қызметті үйлестіру. Денсаулық сақтау министрі мен жауапты хатшының мемлекеттік жəне ведомстволық наградалармен көтермелеу мен марапаттау мəселелері бойынша
құжаттарды, актілерді, дайындауды үйлестіру жəне
бақылау. Департамент басқармаларының қызметін жалпы
үйлестіру жəне бақылау. Департаменттің еңбек жəне
орындаушылық тəртіп жағдайын бақылау.
Мемлекеттік қызмет персоналын дамыту басқармасы-20-01,
Мемлекеттік қызмет персоналын дамыту басқармасының басшысы,
С-3 санаты, 20-01-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Құқық (құқықтану, халықаралық құқық) немесе əлеуметтік
ғылымдар, экономика жəне бизнес (əлеуметтану, психология, менеджмент, еңбекті ұйымдастыру жəне нормалау)
немесе денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз
ету (жалпы медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық
сақтау, медициналық-профилактикалық іс, фармация,
гигиена жəне эпидемиология) немесе білім (тарих) немесе
гуманитарлық ғылымдар (философия) бойынша жоғары
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Мүмкіндігінше
біліктілікті арттыру сертификаттарының болуы.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен
заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
тəжірибесі

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық Министрлікке білікті кадрларды іріктеу жəне жинақтау
міндеттері
мəселелері бойынша мемлекеттік қызметшілердің жұмысын бағалау жұмыстары, персоналды басқару, қызметкерлердің біліктілігін арттыру, оқыту, қайта даярлау бөлігінде министрліктің қызметіне бағалау жүргізу бойынша
материалдарды дайындауға байланысты басқарманың
қызметіне жалпы басшылық ету, Қазақстан Республикасы
Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне
Министрлік басшыларының тапсырмалары бойынша
материалдар мен қорытындылар дайындау, басқарма
құзыретіне кіретін мəселелер бойынша заңды жəне жеке
тұлғалардың хаттарын, ұсыныстарын, өтініштері мен арыздарын қарауды қамтамасыз ету.

Мемлекеттік қызмет басқармасының бас сарапшысы, С-4 санаты,
(төрт бірлік) 20-01-02, 20-01-03, 20-01-04, 20-01-05
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Құқық (құқықтану, халықаралық құқық) немесе əлеуметтік
ғылымдар, экономика жəне бизнес (əлеуметтану, психология, менеджмент, еңбекті ұйымдастыру жəне нормалау) немесе денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау,
стоматология, медициналық-профилактикалық іс, гигиена
жəне эпидемиология) немесе білім (тарих) немесе гуманитарлық ғылымдар (философия) бойынша жоғары немесе
жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Мүмкіндігінше біліктілікті
арттыру сертификаттарының болуы.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Мемлекеттік қызметті өткерумен байланысты мəселелерді
міндеттері
іске асыруға қатысу, бос əкімшілік мемлекеттік лауазымдарға
жəне ведомствоға бағынысты ұйымдардың басшыларына
орналасуға конкурстар өткізуді ұйымдастыру, мемлекеттік
қызметшілердің этика нормаларының, мемлекеттік
қызметке келумен байланысты шектеулерді сақтауын
бақылау, қызметкерлерді оқытуды, қайта даярлауды
жəне біліктілігін арттыруды ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар дайындау жəне жүзеге асырылуына бақылау
жасау, ақпараттық, талдамалық жəне анықтамалық
материалдарды дайындау, мемлекеттік қызметшілердің
жұмысын бағалау жөніндегі шараларды өткізуге қатысу,
персоналды басқару бөлігінде министрліктің қызметіне
бағалау жүргізу жөніндегі материалдарды дайындау,
Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне Министрлік басшыларының
тапсырмалары бойынша материалдар мен қорытындылар
дайындау, басқарма құзыретіне енетін мəселелер бойынша
заңды жəне жеке тұлғалардың хаттарын, ұсыныстарын,
өтініштері мен арыздарын қарауды қамтамасыз ету.
Комитеттердің, аумақтық департаменттердің кадр қызметтерінің мемлекеттік қызмет өткеру мен есептілік бөлігіндегі
жұмыстарын үйлестіру, Комиттердің кадр қызметтерінің
қызметкерлеріне консультация беру .
Ведомстволық бағынысты ұйымдармен жұмыс басқармасы – 20-02
Ведомстволық бағынысты ұйымдармен жұмыс басқармасының
басшысы, С-3 санаты, 20-02-01
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Құқық (құқықтану, халықаралық құқық) немесе əлеуметтік
ғылымдар, экономика жəне бизнес (əлеуметтану, психология, менеджмент, еңбекті ұйымдастыру жəне нормалау) немесе денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау,
стоматология, медициналық-профилактикалық іс, гигиена
жəне эпидемиология) немесе білім (тарих) немесе гуманитарлық ғылымдар (философия) бойынша жоғары білім.
Мүмкіндігінше біліктілікті арттыру сертификаттарының
болуы.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
Практикалық
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
тəжірибесі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Office
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Ведомствоға бағыныстағы ұйым басшылары мен оларміндеттері
дың орынбасарларын тағайындау, аттестаттау, біліктілігін арттыру, еңбек демалысы жəне іссапарларымен
байланысты мəселелер бойынша басқарма қызметкерлерінің қызметін үйлестіру жəне бақылау, кəсіпорын
басшылары бос лауазымдарына конкурстық рəсімдер
өткізуді ұйымдастыру жəне үйлестіруге басшылық жасау,
Министрдің бұйрығымен тағайындалатын жəне қызметінен
босатылатын номенклатуралық лауазымдардың жеке
мəліметтер есебін жүргізуге бақылауды жүзеге асыру,
ведомствоға бағынысты ұйымдардың кадр қызметтерінің
жұмыстарын үйлестіру, мемлекеттік жəне ведомстволық
наградалармен наградтау жəне ынталандыру мəселелері
бойынша министр мен жауапты хатшылардың актілерін,
құжаттарды дайындауды үйлестіру жəне бақылау,
департамент құзыретіне кіретін мəселелер бойынша заңды
жəне жеке тұлғалардың хаттарын, ұсыныстарын, өтініштері
мен арыздарын қарауды қамтамасыз ету.
Ведомстволық бағынысты ұйымдармен жұмыс басқармасының бас
сарапшысы, (1 бірлік), С-4 санаты, 20-02-02
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Құқық (құқықтану, халықаралық құқық) немесе əлеуметтік
ғылымдар, экономика жəне бизнес (əлеуметтану, психология, менеджмент, еңбекті ұйымдастыру жəне нормалау) немесе денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, стоматология, медициналық-профилактикалық іс,
гигиена жəне эпидемиология) немесе білім (тарих) немесе
гуманитарлық ғылымдар (философия) бойынша жоғары
білім. Мүмкіндігінше біліктілікті арттыру сертификаттарының болуы.
Кəсіби
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
құзыреттілігі
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
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Практикалық
тəжірибесі

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік
біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft
Office бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат
айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.
Функционалдық Ведомствоға бағыныстағы ұйым басшыларының дербес
міндеттері
деректерін есепке алуды қамтамасыз ету, есептерді жинау,
талдау, жинақтау, ведомствоға бағынысты ұйымдардың
кадрлық мəселелері бойынша министр мен жауапты
хатшылардың актілерін дайындау, басқарма құзыретіне
кіретін мəселелер бойынша ведомствоға бағынысты
ұйымдардың кадр қызметтерінің қызметкерлерін консультациялау. Ведомствоға бағыныстағы ұйым басшыларының
мен олардың орынбасарларын конкурстық іріктеу, тағайындау жəне жұмыстан шығару рəсімдерін өткізуді
қамтамасыз ету. Мемлекеттік жəне ведомстволық наградалармен наградтау жəне ынталандыру мəселелері
бойынша министр мен жауапты хатшылардың актілерін,
құжаттарды дайындау. Кадрлар мəселелері бойынша
тəртіптік, наградалық жəне басқа комиссияларды ұйымдастыру жəне өткізу. Ведомствоға бағынысты ұйым
басшыларының мен олардың орынбасарларын аттестаттауға құжаттарды дайындау, ведомствоға бағынысты
ұйымдардың кадрлық мəселелері бойынша Министр
жауапты хатшының актілерін дайындау, департамент
құзыретіне кіретін мəселелер бойынша заңды жəне жеке
тұлғалардың хаттарын, ұсыныстарын, өтініштері мен
арыздарын қарауды қамтамасыз ету.
Мазмұны
Құрылымдық бөлімше

Бет

Министр хатшылығы

1

Əдеп жөніндегі уəкіл

3

Мемлекеттік құпияларды қорғау басқармасы

4

Жұмылдыру дайындығы басқармасы

7

Ақпараттық қауіпсіздік басқармасы

9

Ішкі аудит департаменті

11

Ішкі аудит, мониторинг жəне қаржылық бақылау басқармасы

13

Ішкі аудит жəне ішкі бақылау жүйесін бағалау басқармасы

16

Стратегия жəне халықаралық ынтымақтастық департаменті

18

Стратегиялық жоспарлау жəне талдау басқармасы

22

Мониторинг жəне өңірлік даму басқармасы

25

Халықаралық ынтымақтастық басқармасы

27

Еуразиялық интеграция мəселелері басқармасы

30

Жобалық менеджмент басқармасы

34

Жұртшылықпен байланыс департаменті

37

Мемлекеттік тілді дамыту басқармасы

38

Құжаттамалық қамтамасыз ету жəне бақылау басқармасы

41

Бұқаралық ақпараттық құралдармен өзара іс-қимыл
басқармасы

43

Медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті

45

Амбулаториялық-емханалық жəне жедел медициналық
көмек басқармасы

49

Ана мен бала денсаулығын сақтау басқармасы

51

Стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмек
басқармасы

54

Əлеуметтік мəні бар аурулар кезінде медициналық көмек
көрсету басқармасы

57

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруды үйлестіру
департаменті

59

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізуді
үйлестіру басқармасы

62

Тарифтерді белгілеуді жетілдіру басқармасы

65

Медициналық қызмет көлемін жоспарлау мен болжау
басқармасы

68

Медициналық қызметтердің тиімділігі жəне мониторинг
басқармасы

70

Стандарттау жəне дəрі-дəрмекпен қамтамасыз ету
департаменті

74

Дəрі-дəрмекпен қамтамасыз ету басқармасы

75

Медициналық қызметтерді стандарттау басқармасы

79

Қоғамдық денсаулық сақтау саясаты департаменті

81

Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

84

Аурулар профилактикасы басқармасы

87

Статистикалық есеп жəне талдау басқармасы

90

Ғылым жəне адами ресурстар департаменті

93

Медициналық білім беру басқармасы

94

Адами ресурстарды дамыту жəне менеджмент басқармасы

97

Мейіргер ісін дамыту басқармасы

101

Медициналық ғылым жəне жаңа технологиялар басқармасы

104

Инвестициялық саясат департаменті

106

Мемлекеттік-жекешелік əріптестікті дамыту басқармасы

108

Денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту басқармасы

111

Медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету басқармасы

113

Денсаулық сақтауды цифрландыру департаменті

115

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді үйлестіру жəне автоматтандыру басқармасы

117

Ақпараттық технологиялар басқармасы

119

Ақпараттандыру саясаты басқармасы

121

Қаржы департаменті

123

Бюджетті жиынтық жоспарлау басқармасы

125

Бюджеттік бағдарламаларды мониторингілеу басқармасы

128

Бухгалтерлік есеп жəне жиынтық есептілік басқармасы

130

Қаржылық міндеттердің орындалуын бақылау басқармасы

133

Денсаулық сақтауды қаржыландыру саясаты басқармасы

134

Мемлекеттік сатып алу жəне активтер департаменті

136

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру басқармасы

138

Мемлекеттік активтер жəне ведомстволық бағыныстағы
ұйымдармен жұмыс басқармасы

141

Қызметті ұйымдастыру жəне материалдық-техникалық
қамтамасыз ету басқармасы

144

Заң департаменті

146

Құқықтық сараптама басқармасы

148

Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы

150

Құқықтық талдау жəне талап-арыз жұмысы басқармасы

151

Персоналды басқару департаменті

153

Мемлекеттік қызмет персоналын дамыту басқармасы

155

Ведомстволық бағынысты ұйымдармен жұмыс басқармасы

157

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған

RESMI
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІНІҢ ТАУАРЛАР МЕН КӨРСЕТІЛЕТІН
ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 3 маусым

№ 101-НҚ

Нұр-Сұлтан қаласы

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі
аумақтық бөлімшелерінің (аудандар мен
аудандық маңызы бар қалалар) ережелерін
ережесін бекіту туралы
(Жалғасы. Басы 193-194-нөмірлерде)
28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне
(немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан
Республикасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге
тыйым салу;
29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың,
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге,
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;
30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен таралуынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;
31 )тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын
жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін
іріктеп алу;
33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;
34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын науқастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру
нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерттептексеруге жіберу;
35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;
36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау
нысанында бақылауды жүзеге асыру;
37)т иісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;
38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын,
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету
туралы қаулылар қабылдау;
39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақтарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне
дератизация жүргізуді талап ету;
40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық
ауруларды анықтау;
41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің
актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
14. Құқықтары мен міндеттері:
1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан,
лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;
2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;
3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын
жүзеге асыру;
4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комиссияларын (жұмыс топтарын) құру; 5) Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленген жағдайларды қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру
кезінде алынған коммерциялық, қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын ақпаратты жария етпеу;
6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданылуына талдау жүргізу;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды
тексеру жəне сараптама жүргізуге тарту;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен,
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;
10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға
жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға
дербес жауапты болады.
16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.
17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары
болады/болмайды.
18. Басқарма басшысының өкілеттіктері:
1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауапкершілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын бекітуге
Департаменттің басшысына жібереді;
2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін
білдіреді;
3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі нормаларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді
жүзеге асырады.
Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
4-тарау. Басқарманың мүлкі
19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару
құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін.
Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі
нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер
есебінен қалыптастырылады.
20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген
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-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 9-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ерейментау
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік
мекемесiнің ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің Ерейментау аудандық тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық
мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) қоғамдық денсаулық сақтау,
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, көрсетілетін
медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар мен медициналық
бұйымдардың айналысы, техникалық регламенттер мен нормативтік
құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау
салаларында, сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан əрі –
реттелетін сала) басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің
шегінде реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге
асыратын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің
аумақтық бөлімшесі болып табылады.
2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге
сəйкес жүзеге асырады.
3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық
нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар
мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады.
4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы
заңнамаға сəйкес бекітіледі.
7. Басқарманың орналасқан жері – 020800, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қаласы, Кенесары көшесі,
81 үй.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің
Ерейментау аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».
9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.
11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді
орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге
тыйым салынады.
Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік
бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері
12. Міндеттері:
1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау,
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге
асыру;
2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;
3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге
асыру.
13. Функциялары:
1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік
саясатты іске асыру;
2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге
де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен
медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге
асыру;
5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды
жүзеге асыру;
6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттардың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын мемлекеттік
бақылауды жүзеге асыру;
7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) қызметтерін көрсететін
субъектілердің қызметін бақылау;
8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама
жүргізуге қатысу;
9) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
10) тамақ өнімі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
11) тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды жүзеге
асыру;
12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;
13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;
14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық
бірлестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл
жасау;
15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету
құжаттарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);
16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;
17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға
қатысу жəне оны өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер
жəне (немесе) профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық
қорытынды беру;
18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды
тұлғалардың өтініштерін қарау;
19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;
20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде
карантинді енгізу;
21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;
22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;
23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
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фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды
өкілдерін шақыру;
24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;
25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата
тұру бойынша шаралар қабылдау;
26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемиологиялық бақылауды жүзеге асыру;
27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда,
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың
денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд
бригадаларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік
бақылауды ұйымдастыру жəне өткізу;
28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне
(немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан
Республикасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге
тыйым салу;
29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың,
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге,
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;
30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен таралуынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;
31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын
жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін
іріктеп алу;
33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;
34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын
науқастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттептексеру нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық
зерттеп-тексеруге жіберу;
35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;
36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау
нысанында бақылауды жүзеге асыру;
37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;
38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын,
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету
туралы қаулылар қабылдау;
39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақтарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне
дератизация жүргізуді талап ету;
40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық
ауруларды анықтау;
41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің
актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
14. Құқықтары мен міндеттері:
1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан,
лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;
2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;
3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын
жүзеге асыру;
4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комиссияларын (жұмыс топтарын) құру;
5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды
қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық,
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария
етпеу;
6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданылуына талдау жүргізу;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды тексеру жəне сараптама жүргізуге тарту;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен,
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;
10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға
жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға
дербес жауапты болады.
16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.
17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары
болады/болмайды.
18. Басқарма басшысының өкілеттіктері:
1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауапкершілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын бекітуге
Департаменттің басшысына жібереді;
2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін
білдіреді;
3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі нормаларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді
жүзеге асырады.
Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
4-тарау. Басқарманың мүлкі
19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару
құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін.
Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі
нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер
есебінен қалыптастырылады.
20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген
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-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
(Жалғасы 29-бетте)
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(Жалғасы. Басы 28-бетте)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 10-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Есіл аудандық
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті
Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Есіл аудандық тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық
мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) қоғамдық денсаулық сақтау,
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, көрсетілетін
медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау салаларында,
сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан əрі – реттелетін сала)
басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің шегінде реттеуші,
іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық бөлімшесі
болып табылады.
2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге
сəйкес жүзеге асырады.
3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық
нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар
мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады.
4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы
заңнамаға сəйкес бекітіледі.
7. Басқарманың орналасқан жері – 020900, Қазақстан Республикасы,
Ақмола облысы, Есіл ауданы, Есіл қаласы, Достық көшесі, 1 үй.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің
Есіл аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау басқармасы».
9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен
жүзеге асырылады.
11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді
орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге
тыйым салынады.
Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік
бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері
12. Міндеттері:
1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау,
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің
қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге
асыру;
2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;
3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге
асыру.
13. Функциялары:
1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік
саясатты іске асыру;
2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге
де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен
медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге
асыру;
5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды
жүзеге асыру;
6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттардың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын мемлекеттік
бақылауды жүзеге асыру;
7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) қызметтерін көрсететін
субъектілердің қызметін бақылау;
8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама
жүргізуге қатысу;
9) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
10) тамақ өнімі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
11) тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды жүзеге
асыру;
12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;
13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;
14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау;
15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету
құжаттарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);
16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;
17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға
қатысу жəне оны өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер
жəне (немесе) профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық
қорытынды беру;
18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды
тұлғалардың өтініштерін қарау;
19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;
20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде
карантинді енгізу;
21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;
22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;
23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу

RESMI
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды
өкілдерін шақыру;
24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;
25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата
тұру бойынша шаралар қабылдау;
26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемиологиялық бақылауды жүзеге асыру;
27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда,
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан
Рес публикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде
санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды,
халықтың денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды,
поезд бригадаларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік
бақылауды ұйымдастыру жəне өткізу;
28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік
жəне (немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан
Республикасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге
тыйым салу;
29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың,
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге,
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;
30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен таралуынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;
31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын жəне
жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін іріктеп алу;
33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;
34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын науқастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру
нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерттептексеруге жіберу;
35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;
36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау
нысанында бақылауды жүзеге асыру;
37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;
38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын,
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету
туралы қаулылар қабылдау;
39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақтарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне
дератизация жүргізуді талап ету;
40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық
ауруларды анықтау;
41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің
актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
14. Құқықтары мен міндеттері:
1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан,
лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;
2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;
3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын
жүзеге асыру;
4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау
комиссияларын (жұмыс топтарын) құру;
5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды
қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық,
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария
етпеу;
6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданылуына талдау жүргізу;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды
тексеру жəне сараптама жүргізуге тарту;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен,
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;
10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға
жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға
дербес жауапты болады.
16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.
17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары
болады/болмайды.
18. Басқарма басшысының өкілеттіктері:
1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауапкершілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын бекітуге
Департаменттің басшысына жібереді;
2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін
білдіреді;
3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі нормаларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді
жүзеге асырады.
Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
4-тарау. Басқарманың мүлкі
19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару
құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін.
Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі
нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер
есебінен қалыптастырылады.
20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген
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-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
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Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 11-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жақсы аудандық
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің Жақсы аудандық тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық
мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) қоғамдық денсаулық сақтау,
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, көрсетілетін
медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар мен медициналық
бұйымдардың айналысы, техникалық регламенттер мен нормативтік
құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау
салаларында, сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан əрі –
реттелетін сала) басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің
шегінде реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге
асыратын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің
аумақтық бөлімшесі болып табылады.
2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге
сəйкес жүзеге асырады.
3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық
нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар
мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады.
4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы
заңнамаға сəйкес бекітіледі.
7. Басқарманың орналасқан жері – 021000, Қазақстан Республикасы,
Ақмола облысы, Жақсы ауданы,Жақсы ауылы, Дружбы көшесі, 13 үй.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің
Жақсы аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».
9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен
жүзеге асырылады.
11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді
орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге
тыйым салынады.
Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік
бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері
12. Міндеттері:
1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау,
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің
қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге
асыру;
2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;
3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге
асыру.
13. Функциялары:
1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік
саясатты іске асыру;
2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге
де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен
медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге
асыру;
5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды
жүзеге асыру;
6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттардың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын мемлекеттік
бақылауды жүзеге асыру;
7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) қызметтерін көрсететін
субъектілердің қызметін бақылау;
8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама
жүргізуге қатысу;
9) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
10) тамақ өнімі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
11) тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды жүзеге
асыру;
12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;
13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;
14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық
бірлестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл
жасау;
15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету құжаттарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);
16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;
17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға
қатысу жəне оны өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер
жəне (немесе) профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық
қорытынды беру;
18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды
тұлғалардың өтініштерін қарау;
19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;
20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде
карантинді енгізу;
21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;
22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік
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жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;
23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды
өкілдерін шақыру;
24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;
25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата
тұру бойынша шаралар қабылдау;
26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемиологиялық бақылауды жүзеге асыру;
27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда,
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың
денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд
бригадаларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік
бақылауды ұйымдастыру жəне өткізу;
28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік
жəне (немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан
Республикасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге
тыйым салу;
29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың,
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге,
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;
30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен таралуынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;
31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын
жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін
іріктеп алу;
33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;
34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын
науқастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттептексеру нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық
зерттеп-тексеруге жіберу;
35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;
36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау
нысанында бақылауды жүзеге асыру;
37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;
38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын,
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету
туралы қаулылар қабылдау;
39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақтарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне
дератизация жүргізуді талап ету;
40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық
ауруларды анықтау;
41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің
актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
14. Құқықтары мен міндеттері:
1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан,
лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;
2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;
3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын
жүзеге асыру;
4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комиссияларын (жұмыс топтарын) құру;
5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды
қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық,
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария
етпеу;
6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданылуына талдау жүргізу;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды тексеру жəне сараптама жүргізуге тарту;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен,
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;
10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға
жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға
дербес жауапты болады.
16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.
17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары
болады/болмайды.
18. Басқарма басшысының өкілеттіктері:
1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауапкершілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын
бекітуге Департаменттің басшысына жібереді;
2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін
білдіреді;
3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі нормаларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді
жүзеге асырады.
Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
4-тарау. Басқарманың мүлкі
19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару
құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін.
Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі
нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер
есебінен қалыптастырылады.
20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген

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-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 12-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жарқайың аудандық
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің Жарқайың аудандық тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық
мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) қоғамдық денсаулық сақтау,
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, көрсетілетін
медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар мен медициналық
бұйымдардың айналысы, техникалық регламенттер мен нормативтік
құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау
салаларында, сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан əрі –
реттелетін сала) басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің
шегінде реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге
асыратын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің
аумақтық бөлімшесі болып табылады.
2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге
сəйкес жүзеге асырады.
3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық
нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар
мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады.
4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы
заңнамаға сəйкес бекітіледі.
7. Басқарманың орналасқан жері – 021100, Қазақстан Республикасы,
Ақмола облысы, Жарқайын ауданы, Державинск қаласы, Северный қиылысы,
10 үй, 1 ұй-жай.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің
Жарқайың аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».
9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен
жүзеге асырылады.
11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді
орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге
тыйым салынады.
Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік
бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері
12. Міндеттері:
1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау,
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге
асыру;
2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;
3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге
асыру.
13. Функциялары:
1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік
саясатты іске асыру;
2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге
де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен
медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге
асыру;
5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды
жүзеге асыру;
6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттардың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын мемлекеттік
бақылауды жүзеге асыру;
7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) қызметтерін көрсететін
субъектілердің қызметін бақылау;
8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама
жүргізуге қатысу;
9) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
10) тамақ өнімі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
11) тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды жүзеге
асыру;
12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер
бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;
13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;
14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау;
15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету құжаттарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);
16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;
17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға
қатысу жəне оны өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер
жəне (немесе) профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық
қорытынды беру;
18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды
тұлғалардың өтініштерін қарау;
19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;
20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне
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халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде
карантинді енгізу;
21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;
22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;
23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды
өкілдерін шақыру;
24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;
25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата
тұру бойынша шаралар қабылдау;
26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемиологиялық бақылауды жүзеге асыру;
27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда,
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың
денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд бригадаларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақылауды
ұйымдастыру жəне өткізу;
28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне
(немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан Республикасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге
тыйым салу;
29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың,
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге,
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;
30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен таралуынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;
31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын
жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін
іріктеп алу;
33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;
34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын науқастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру
нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерттеп-тексеруге жіберу;
35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;
36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау
нысанында бақылауды жүзеге асыру;
37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;
38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын,
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету
туралы қаулылар қабылдау;
39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақтарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне
дератизация жүргізуді талап ету;
40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық
ауруларды анықтау;
41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің
актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
14. Құқықтары мен міндеттері:
1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан,
лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;
2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;
3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын
жүзеге асыру;
4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комиссияларын (жұмыс топтарын) құру;
5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды
қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық,
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария
етпеу;
6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданылуына талдау жүргізу;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды тексеру жəне сараптама жүргізуге тарту;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен,
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;
10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға
жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға
дербес жауапты болады.
16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.
17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары
болады/болмайды.
18. Басқарма басшысының өкілеттіктері:
1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауапкершілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын бекітуге
Департаменттің басшысына жібереді;
2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін
білдіреді;
3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі нормаларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді
жүзеге асырады.
Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
4-тарау. Басқарманың мүлкі
19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару
құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін.
(Жалғасы 31-бетте)
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(Жалғасы. Басы 28-30-беттерде)

Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі
нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер
есебінен қалыптастырылады.
20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген
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-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 13-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Зеренді аудандық
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің Зеренді аудандық тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық
мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) қоғамдық денсаулық сақтау,
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, көрсетілетін
медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау салаларында,
сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан əрі – реттелетін сала)
басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің шегінде реттеуші,
іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық бөлімшесі
болып табылады.
2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге
сəйкес жүзеге асырады.
3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық
нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар
мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады.
4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы
заңнамаға сəйкес бекітіледі.
7. Басқарманың орналасқан жері – 021200, Қазақстан Республикасы,
Ақмола облысы, Зереңді ауданы, Зереңді ауылы, Тəуелсіздік көшесі, 128 үй.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің
Зеренді аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».
9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен
жүзеге асырылады.
11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді
орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге
тыйым салынады.
Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік
бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері
12. Міндеттері:
1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау,
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің
қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге
асыру;
2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;
3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге
асыру.
13. Функциялары:
1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік
саясатты іске асыру;
2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге
де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен
медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге
асыру;
5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды
жүзеге асыру;
6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттардың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын мемлекеттік
бақылауды жүзеге асыру;
7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) қызметтерін көрсететін
субъектілердің қызметін бақылау;
8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама
жүргізуге қатысу;
9) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
10) тамақ өнімі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
11) тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды жүзеге
асыру;
12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;
13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;
14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық
бірлестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл
жасау;
15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету құжаттарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);
16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;
17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға
қатысу жəне оны өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер

RESMI
жəне (немесе) профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық
қорытынды беру;
18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды
тұлғалардың өтініштерін қарау;
19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;
20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде
карантинді енгізу;
21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;
22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;
23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды
өкілдерін шақыру;
24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;
25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата
тұру бойынша шаралар қабылдау;
26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемиологиялық бақылауды жүзеге асыру;
27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда,
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялықэпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың денсаулығы
үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд бригадаларын, көлік
құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақылауды ұйымдастыру
жəне өткізу;
28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне
(немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан Республикасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге
тыйым салу;
29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың,
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге,
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;
30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен таралуынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;
31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын
жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін
іріктеп алу;
33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;
34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын
науқастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттептексеру нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық
зерттеп-тексеруге жіберу;
35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;
36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау
нысанында бақылауды жүзеге асыру;
37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;
38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын,
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету
туралы қаулылар қабылдау;
39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақтарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне
дератизация жүргізуді талап ету;
40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық
ауруларды анықтау;
41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің
актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
14. Құқықтары мен міндеттері:
1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан,
лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;
2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;
3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын
жүзеге асыру;
4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комиссияларын (жұмыс топтарын) құру;
5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды
қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық,
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария
етпеу;
6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданылуына талдау жүргізу;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды тексеру жəне сараптама жүргізуге тарту;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен,
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;
10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға
жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға
дербес жауапты болады.
16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.
17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары
болады/болмайды.
18. Басқарма басшысының өкілеттіктері:
1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауапкершілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын
бекітуге Департаменттің басшысына жібереді;
2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін
білдіреді;
3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі нормаларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді
жүзеге асырады.
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Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
4-тарау. Басқарманың мүлкі
19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару
құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін.
Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі
нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер
есебінен қалыптастырылады.
20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген
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-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 14-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Көкшетау қалалық
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің Көкшетау қалалық тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық
мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) қоғамдық денсаулық сақтау,
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, көрсетілетін
медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар мен медициналық
бұйымдардың айналысы, техникалық регламенттер мен нормативтік
құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау
салаларында, сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан əрі –
реттелетін сала) басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің
шегінде реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге
асыратын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің
аумақтық бөлімшесі болып табылады.
2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге
сəйкес жүзеге асырады.
3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық
нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар
мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады.
4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы
заңнамаға сəйкес бекітіледі.
7. Басқарманың орналасқан жері – 020000, Қазақстан Республикасы,
Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Құдайбердиев көшесі, 27 үй.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің
Көкшетау қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».
9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен
жүзеге асырылады.
11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді
орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге
тыйым салынады.
Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік
бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері
12. Міндеттері:
1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау,
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің
қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге
асыру;
2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;
3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге
асыру.
13. Функциялары:
1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік
саясатты іске асыру;
2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге
де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен
медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге
асыру;
5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды
жүзеге асыру;
6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі
заттардың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын
мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;
7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) қызметтерін көрсететін
субъектілердің қызметін бақылау;
8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама
жүргізуге қатысу;
9) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
10) тамақ өнімі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
11) тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды жүзеге
асыру;
12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер
бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;
13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;
14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық
бірлестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл
жасау;
15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету
құжаттарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);
16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті
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қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;
17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға
қатысу жəне оны өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер
жəне (немесе) профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық
қорытынды беру;
18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды
тұлғалардың өтініштерін қарау;
19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;
20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде
карантинді енгізу;
21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;
22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;
23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды
өкілдерін шақыру;
24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;
25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата
тұру бойынша шаралар қабылдау;
26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемиологиялық бақылауды жүзеге асыру;
27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда,
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялықэпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың денсаулығы
үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд бригадаларын, көлік
құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақылауды ұйымдастыру
жəне өткізу;
28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік
жəне (немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан
Республикасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге
тыйым салу;
29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың,
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге,
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;
30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен
таралуынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне
өткізу;
31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін
іріктеп алу;
33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;
34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын
науқастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттептексеру нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық
зерттеп-тексеруге жіберу;
35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;
36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау
нысанында бақылауды жүзеге асыру;
37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;
38 )инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын,
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету
туралы қаулылар қабылдау;
39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне
көлік құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар
ошақтарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция
жəне дератизация жүргізуді талап ету;
40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық
ауруларды анықтау;
41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің
актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
14. Құқықтары мен міндеттері:
1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан,
лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;
2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;
3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын
жүзеге асыру;
4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комиссияларын (жұмыс топтарын) құру;
5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды
қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық,
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария
етпеу;
6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданылуына талдау жүргізу;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды тексеру жəне сараптама жүргізуге тарту;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен,
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;
10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға
жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға
дербес жауапты болады.
16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.
17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары
болады/болмайды.

18. Басқарма басшысының өкілеттіктері:
1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауапкершілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын
бекітуге Департаменттің басшысына жібереді;
2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін
білдіреді;
3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі нормаларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді
жүзеге асырады.
Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
4-тарау. Басқарманың мүлкі
19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару
құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін.
Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі
нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер
есебінен қалыптастырылады.
20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген
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-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 15-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Қорғалжын
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік
мекемесiнің ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің Қорғалжын аудандық тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық
мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) қоғамдық денсаулық сақтау,
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, көрсетілетін
медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар мен медициналық
бұйымдардың айналысы, техникалық регламенттер мен нормативтік
құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау
салаларында, сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан əрі –
реттелетін сала) басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің
шегінде реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге
асыратын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің
аумақтық бөлімшесі болып табылады.
2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге
сəйкес жүзеге асырады.
3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық
нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар
мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады.
4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы
заңнамаға сəйкес бекітіледі.
7. Басқарманың орналасқан жері – 021300, Қазақстан Республикасы,
Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы, Қорғалжын ауылы, Болганбаев көшесі,
13/2 үй.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің
Қорғалжын аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».
9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен
жүзеге асырылады.
11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді
орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге
тыйым салынады.
Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік
бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері
12. Міндеттері:
1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау,
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің
қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері
бойынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге
асыру;
2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;
3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге
асыру.
13. Функциялары:
1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік
саясатты іске асыру;
2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге
де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен
медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге
асыру;
5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды
жүзеге асыру;
6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттардың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын мемлекеттік
бақылауды жүзеге асыру;
7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) қызметтерін көрсететін
субъектілердің қызметін бақылау;
8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама
жүргізуге қатысу;
9) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
10) тамақ өнімі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
11) тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды жүзеге
асыру;
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12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер
бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;
13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;
14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық
бірлестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл
жасау;
15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету құжаттарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);
16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;
17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға
қатысу жəне оны өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер
жəне (немесе) профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық
қорытынды беру;
18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды
тұлғалардың өтініштерін қарау;
19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;
20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде
карантинді енгізу;
21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;
22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;
23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды
өкілдерін шақыру;
24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;
25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата
тұру бойынша шаралар қабылдау;
26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемиологиялық бақылауды жүзеге асыру;
27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда,
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялықэпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың денсаулығы
үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд бригадаларын, көлік
құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақылауды ұйымдастыру
жəне өткізу;
28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне
(немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан Республикасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым
салу;
29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың,
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;
30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен
таралуынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне
өткізу;
31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін
іріктеп алу;
33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;
34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын
науқастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттептексеру нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық
зерттеп-тексеруге жіберу;
35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;
36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау
нысанында бақылауды жүзеге асыру;
37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;
38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын,
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету
туралы қаулылар қабылдау;
39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне
көлік құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар
ошақтарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция
жəне дератизация жүргізуді талап ету;
40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық
ауруларды анықтау;
41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің
актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
14. Құқықтары мен міндеттері:
1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан,
лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;
2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;
3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын
жүзеге асыру;
4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комиссияларын (жұмыс топтарын) құру;
5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды
қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық,
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария
етпеу;
6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданылуына талдау жүргізу;
7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды
тексеру жəне сараптама жүргізуге тарту;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен,
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;
10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.
(Жалғасы бар)

