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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ ЖАУАПТЫ ХАТШЫСЫНЫҢ
БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 1 тамыз

№8-Ө

Нұр-Сұлтан қаласы

Қазақстан Республикасы Экология, геология және
табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары
комитеті туралы ережені бекіту туралы
«Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар
министрлігінiң кейбiр мəселелерi» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 5 шілдедегі № 479 қаулысына, Қазақстан Республикасы
Президентінің 2007 жылғы 27 шілдедегі № 372 Жарлығымен бекітілген Жауапты
хатшының өкілеттіктерінің 1-тарамағы 6) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Экология, геология
жəне табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитеті туралы ереже
бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар
министрлігінің Су ресурстары комитетіне заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың көшірмесін Қазақстан Республикасы Нормативтік
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу
үшін «Қазақстан Республикасының Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты»
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына
жіберуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи
ресурстар министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
3) осы бұйрықтан туындайтын өзге де шаралардың қабылдануын
қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан
Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар министрлігінің вицеминистріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
Жауапты хатшы С.НҰРЛЫБАЙ
Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне
табиғи ресурстар министрлігі Жауапты хатшысының
2019 жылғы 1 тамыздағы № 8-Ө бұйрығымен бекітілді
Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар
министрлігінiң Су ресурстары комитеті туралы ереже
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар
министрлігінiң Су ресурстары комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі
(бұдан əрі - Комитет) мемлекеттік орган жəне оған Қазақстан Республикасының
Конституциясымен, заңдарымен, өзге де нормативтік құқықтық актілерімен
жəне осы Ережемен жүктелген су қорын пайдалану жəне қорғау саласындағы
стратегиялық, реттеушілік, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын
Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар министрлігінiң (бұдан əрі - Министрлік) құзыреті шегінде жүзеге асыратын ведомство
болып табылады.
2. Комитет өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы
мен заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан
Республикасы Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге
жəне осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.
3. Комитет Министрлікке ведомстволық бағынысты, мемлекеттік мекеме
ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік
тілде өз атауы жазылған мөрлері мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі
бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қазынашылық
органдарында шоттары болады.
4. Комитет азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Егер Комитетке Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес
уəкілеттік берілген болса, ол мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болады.
6. Комитет өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген
тəртіппен Комитет төрағасының бұйрықтарымен жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер
қабылдайды.
7. Комитеттің құрылымын, штаттық санын Қазақстан Республикасының
Экология, геология жəне табиғи ресурстар министрімен (бұдан əрі - Министр)
келісілгеннен кейін Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи
ресурстар министрлігінiң Жауапты хатшысы (бұдан əрі - Жауапты хатшы)
бекітеді.
8. Комитеттің заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, НұрСұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мəңгілік ел даңғылы, 8, «Министрліктер үйі»
əкімшілік ғимараты.
9. Мемлекеттік органның толық атауы - «Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар министрлігінiң Су ресурстары комитеті»
республикалық мемлекеттік мекемесi.
10. Комитеттің осы Ереженің 1-қосымшасына жəне 2-қосымшасына сəйкес
ведомстволық бағынысты ұйымдары жəне аумақтық органдары бар.
11. Осы Ереже Комитеттің құрылтай құжаты болып табылады.
12. Комитет қызметін қаржыландыру республикалық бюджет есебінен
жүзеге асырылады.
13. Комитет Комитеттің функциялары болып табылатын міндеттерді
орындау тұрғысынан кəсіпкерлік субъектілері мен шарттық қатынастарға
түспейді.
Егер Комитетке заңнамалық актілер мен кірістер əкелетін қызметті жүзеге
асыру құқығы берілсе, онда мұндай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік
бюджет кірісіне жіберіледі.
2-тарау. Комитеттің негізгі мақсаттары, функциялары,
құқықтары жəне міндеттері
14. Мақсаттары:
су ресурстарын басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
мəселелері бойынша үйлестіруді қамтамасыз ету, стратегиялық, реттеушілік,
атқарушылық жəне бақылау-қадағалау функцияларын орындау.
15. Функциялары:
1) өз құзыреті шегінде су қорғау аймақтарында жəне белдеулерінде
шаруашылық қызметтің режиміне қойылатын талаптардың сақталуын
мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;
2) су объектілерінің бассейндері бойынша табиғат қорғау жəне
санитариялық-эпидемиологиялық су жіберу көлемдерін белгілейді;
3) жерүсті су объектілері үшін су сапасы стандарттарын əзірлейді жəне
бекітеді;
4) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, су ресурстарын пайдаланудың республикалық ақпараттық-талдау жүйесін құрады;
5) су объектілерінің ақпараттық дерекқорын құрады жəне оған барлық
мүдделі адамдардың қолжетімділігін қамтамасыз етеді;
6) су объектілерін бірлесіп пайдалануға беруді келіседі;
7) мемлекеттік су кадастрында қамтылған ақпаратқа мүдделі жеке жəне
заңды тұлғалардың қол жеткізуін қамтамасыз етеді;
8) су шаруашылығындағы инвестициялық жобаларды дайындайды жəне
іске асырады;
9) су қорын пайдалану жəне қорғау, сумен жабдықтау жəне су бұру (елді
мекендерде орналасқан су шаруашылығы жəне су бұру жүйелерінен басқа)
саласындағы мемлекеттік басқаруды жүзеге асырады;
10) республикалық меншіктегі су объектілерін, су шаруашылығы
құрылыстарын пайдалануды ұйымдастырады;
11) елді мекендер шегінен тыс жерлерде су қорын пайдалану мен қорғау,
сумен жабдықтау жəне су бұру саласындағы жобалау, іздестіру, ғылымизерттеу жəне конструкторлық жұмыстарды ұйымдастырады;

12) судың жəне оны пайдаланудың мемлекеттік есебін, мемлекеттік су
кадастры мен су объектілерінің мемлекеттік мониторингін жүргізуді жүзеге
асырады;
13) орталық атқарушы органдар əзірлеген өндіргіш күштерді жəне
экономика салаларын дамыту мен орналастыру схемаларының құрамында
су ресурстарын пайдалану жəне қорғау болжамдарын су ресурстарын пайдаланудың жол берілетін деңгейі тұрғысынан келіседі;
14) экономика салаларында су тұтынудың үлестік нормаларын келіседі;
15) трансшекаралық сулар туралы халықаралық келісімдердің шарттары
мен талаптарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;
16) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарастырады;
17) жалпы республика бойынша негізгі өзендер мен басқа да су
объектілерінің бассейндері бойынша су ресурстарын кешенді пайдалану жəне
қорғау схемасын əзірлейді;
18) су қорын ұтымды пайдалану мен қорғау iсiнде халық арасында ағарту
жəне тəрбие жұмыстарын жүргiзу;
19) республикалық мемлекеттік кəсіпорын қызметінің нысанасы мен
мақсаттарын, сондай-ақ осындай қызметті жүзеге асыратын республикалық
мемлекеттік кəсіпорынның түрін (шаруашылық жүргізу құқығындағы немесе
қазыналық кəсіпорын) айқындау бойынша мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті
органға ұсыныстар енгізеді;
20) «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан
Республикасының Заңында көзделген жағдайларда республикалық
мемлекеттік кəсіпорындардың даму жоспарларын жəне оларды орындау
жөніндегі есептерді қарайды, келіседі жəне бекітеді;
21) су қорғау аймақтарын, белдеулерiн жəне оларды шаруашылықта
пайдалану режимдерін белгілеу жөніндегі жобалау құжаттамасын келіседі;
22) ауыз су сапасындағы жер асты суларын ауызсумен жəне шаруашылықтұрмыстық сумен жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшiн пайдалануды
келіседі;
23) су объектiлерi мен су шаруашылығы құрылыстарында көпшiлiктiң
демалуына, туризм мен спортқа арналған жерлердiң белгiленуiн келіседі;
24) ағаш ағызу үшiн пайдаланылатын су объектiлерiнiң тiзбесiн жəне
оларды тазарту тəртiбiн келіседі;
25) ұйымдарды бөгеттердің қауіпсіздігі саласындағы жұмыстарды жүргізу
құқығына аттестаттаудан өткізеді;
26) бөгеттерді декларацияланатын бөгеттерге жатқызу өлшемшарттарын
айқындайтын қағидаларды жəне бөгеттің қауіпсіздігі декларациясын əзірлеу
қағидаларын əзірлейді;
27) су объектілеріндегі су сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесін бекітеді;
28) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органмен келісім
бойынша жерүсті су объектілері үшін су сапасының стандарттарын əзірлейді
жəне бекітеді;
29) су объектiлерiнде жəне (немесе) су қорғау аймақтарында (су қорғау
белдеулерін қоспағанда) жаңа объектілерді (ғимараттарды, құрылыстарды,
олардың кешендерін жəне коммуникацияларды) жобалауды, салуды жəне
орналастыруды, сондай-ақ олар алып жатқан жер учаскелері су қорғау
аймақтарына жəне белдеулерге немесе өзге де ерекше қорғалатын табиғи
аумақтарға жатқызылғанға дейін тұрғызылған қолданыстағы объектілерді
реконструкциялауды (кеңейтуді, жаңғыртуды, техникалық қайта жарақтандыруды, қайта бейіндеуді) келіседі;
30) бөгеттердің қауіпсіздігі саласындағы нормативтік құқықтық актілерді
əзірлейді;
31) су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы мемлекетаралық ынтымақтастықтың басым бағыттарын əзірлеуге қатысады;
32) өз құзіреті шегінде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;
33) өз құзыреті шеңберінде халықаралық шарттарды жасасу жəне шарт
күшін жою бойынша ұсыныстар енгізеді;
34) өз құзыреті шеңберінде халықаралық шарттарды жасасу жəне шарт
күшін жою жөніндегі жұмыстарды жүргізеді, сондай-ақ оларды іске асыруды
қамтамасыз етеді;
16. Комитеттің құқықтары жəне міндеттері.
Комитеттің құқықтары:
1) Комитет құзыретіне кіретін өндірістік қызмет мəселелерін жедел шешуді
қамтамасыз ету үшін Министрліктің құрылымдық бөлімшелерімен өзара
қатынасқа түсу;
2) өзге мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардан Комитет
құзыретіне жатқызылған мəселелерді шешуге қажетті ақпаратты, құжаттар
мен материалдарды сұрату жəне алу;
3) Комитетпен реттелген қызметті жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;
4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес өзге
де құқықтарды жүзеге асыру.
Комитеттің міндеттері:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың
құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау болып табылады, оның
ішінде:
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарына қолжетімділікті қамтамасыз ету;
мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік қызметті
көрсету тəртібі туралы ақпаттандырылуын қамтамасыз ету;
мемлекеттік қызмет көрсету сапасына бағалау жүргізу үшін мемлекеттік
қызмет көрсету сапасын бағалау жəне мемлекеттік қызмет көрсету сапасын
бақылау жөніндегі уəкілетті органға, ақпараттандыру саласындағы уəкілетті
органға тиісті ақпарат беруге қатысу;
қоғамдық мониторинг жүргізетін коммерциялық емес ұйымдарға заңнамада
белгіленген тəртіппен тиісті ақпарат беруге қатысу;
мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушылардың шағымдары мен
өтініштерін қарау.
2) Осы Ережеге сəйкес Комитетке жүктелген қызметтерді уақытылы жəне
сапалы орындау.
3-тарау. Комитеттің қызметiн ұйымдастыру
17. Комитетке басшылығын төраға жүзеге асырады, ол Комитетке жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын оның жүзеге асыруына
жауапты болады.
18. Төрағаны Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи
ресурстары министрі қызметке тағайындайды жəне қызметтен босатады.
19. Комитет төрағасының Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес Жауапты хатшының бұйрығымен лауазымға тағайындалатын жəне
лауазымнан босатылатын орынбасарлары бар.
20. Комитет төрағасының өкілеттіктері:
1) өзінің құзыреті шегінде бұйрықтарға қол қояды;
2) Жауапты хатшыға Комитеттің жəне оның аумақтық бөлімшелерінің
құрылымы мен штат саны жөнінде ұсыныстар береді;
3) еңбек қатынасы мəселелері заңнамалық актілерге сəйкес жоғарғы
мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың құзыретіне жататын
қызметкерлерден басқа, Комитет қызметкерлерін лауазымға тағайындайды
жəне лауазымынан босатады;
4) Министрліктің келісімі бойынша ведомстволық бағынысты ұйымдардың
басшылары мен олардың орынбасарларын лауазымға тағайындайды жəне
лауазымынан босатады;
5) Министрлікпен келіскеннен кейін ведомстволық бағынысты ұйымдардың
жəне олардың аумақтық бөлімшелердің басшыларын (өңірлік филиалдары
мен өкілдіктерінің директорларын) қызметке тағайындауға жəне қызметтен
босатуғы келісім береді;
6) Министрліктің Жауапты хатшысына аумақтық бөлімшелердің басшылары мен олардың орынбасарларын көтермелеу жəне тəртіптік жауапкершілікке
тарту туралы ұсынымдар енгізеді;
7) еңбек қатынасы мəселелері заңнамалық актілерге сəйкес жоғарғы
мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың құзыретіне жататын
қызметкерлерден басқа, өзінің орынбасарларының өкілеттіктерін айқындайды,
Комитет қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;
8) өзінің құзыреті шегінде Комитетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл жасауға бағытталған шаралар қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа
қарсы шаралар қабылдау үшін дербес жауапкершілікте болады;
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9) еңбек қатынасы мəселелері заңнамалық актілерге сəйкес жоғарғы
мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың құзыретіне жататын
қызметкерлерден басқа, Комитет қызметкерлерін, сондай-ақ ведомстволық
бағынысты ұйымдардың басшылары мен олардың орынбасарларын ынталандырады жəне оларға тəртіптік жаза қолданады;
10) еңбек қатынасы мəселелері заңнамалық актілерге сəйкес жоғарғы
мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың құзыретіне жататын
қызметкерлерден басқа, Комитет қызметкерлерін, ведомстволық бағынысты
ұйымдардың басшылары мен олардың орынбасарларын іссапарға жіберу,
оларға еңбек демалысын беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта
даярлау), біліктілігін арттыру, ынталандыру, үстемеақы мен сыйақы төлеу
мəселелерін шешеді;
11) Комитеттің аумақтық бөлімшелері басшы орынбасарларын іссапарға
жіберу, оларға демалыстар беру мəселелерін шешеді;
12) Комитеттің аумақтық бөлімшелердің басшылары болмаған уақытта
оның міндеттерін уақытша орындау басшы орынбасарына немесе Комитеттің
аумақтық бөлімшесін басқа қызметкеріне жүктеу туралы ұсыныс енгізеді;
13) Комитеттің құрылымдық бөлімшелерінің жəне қарамағындағы
аумақтық бөлімшелерінің ережелерін жəне өзінің құзіреті шегінде Комитеттің
ведомстволық бағынысты ұйымдарының құрылтай құжаттарын бекітеді;
14) Комитеттің ведомстволық бағынысты ұйымдарының құрылымын
бекітеді жəне штаттық кестесіне келісім береді;
15) нысаналы бюджет қаражаттары есебінен қаржыландырылатын
объектілерді салуға жобалау-сметалық құжаттаманы немесе техникаэкономикалық негіздемені заңнамада белгіленген тəртіппен бекітеді;
16) реттелетін салада мемлекеттік саясатты қалыптастыру жөнінде
ұсыныстар тұжырымдайды;
17) аумақтық бөлімшелердің Комитетпен өзара іс-қимыл жасау құзыреті
мен тəртібін айқындайды;
18) аумақтық бөлімшелер мен ведомстволық бағынысты ұйымдардың
актілерінің қолданылуын жояды не толық немесе ішінара тоқтатады;
19) мемлекеттік органдарда жəне өзге ұйымдарда сенімхатсыз Комитеттің
өкілі болады;
20) Министрлікпен келіскеннен кейін мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті
органға ведомстволық бағынысты ұйымның Жарғысына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы ұсыныс енгізеді;
21) Қазақстан Республикасының заңдарына жəне Президентінің актілеріне
сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Комитет төрағасы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес оны алмастыратын
адам орындайды.
21. Комитет төрағасы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы
заңнамаға сəйкес белгілейді.
22. Комитеттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Комитет атынан
мемлекеттік органдарға жəне Министрлігінің құрылымдық бөлімдерімен
жіберілетін құжаттарға Комитет басшысы, ал ол болмаған жағдайда оны
алмастыратын адам қол қояды.
4-тарау. Комитеттің мүлкi
23. Комитеттiң заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару
құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
Комитеттiң мүлкi оған меншік иесі берген мүлiктiң, сондай-ақ өз қызметі
нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер
есебінен қалыптастырылады.
24. Комитетке бекітілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
25. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Комитет өзіне бекітілген мүлікті
жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып
алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығара алмайды немесе оған өзгедей
тəсілмен билік ете алмайды.
5. Комитетті қайта ұйымдастыру жəне жою
26. Комитетті қайта ұйымдастыру жəне жою Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар
министрлігінiң Cу ресурстары комитеті туралы ережеге 1-қосымша
Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары комитетінің ведомстволық бағынысты
ұйымдарының тізбесі
1-тарау. Республикалық мемлекеттік мекемелер
1. Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазагромелиосушар» республикалық
əдістемелік орталығы» республикалық мемлекеттік мекемесі.
2-тарау. Республикалық мемлекеттік кəсіпорындар
1. Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорны;
2. Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары комитетінің «Нұра топтық су құбыры» шаруашылық
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорны.
Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар
министрлігінiң Cу ресурстары комитеті туралы ережеге 2-қосымша
Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар
министрлігінiң Су ресурстары комитетінің қарамағындағы аумақтық
бөлімшелердің тізбесі
1. «Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу
жəне қорғау жөніндегі Арал-Сырдария бассейндік инспекциясы» республикалық
мемлекеттік мекемесі;
2. «Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу
жəне қорғау жөніндегі Балқаш-Алакөл бассейндік инспекциясы» республикалық
мемлекеттік мекемесі;
3. «Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалану реттеу жəне
қорғау жөніндегі Ертіс бассейндік инспекциясы» республикалық мемлекеттік
мекемесі;
4. «Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу
жəне қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;
5. «Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу
жəне қорғау жөніндегі Нұра-Сарысу бассейндік инспекциясы» республикалық
мемлекеттік мекемесі;
6. «Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу
жəне қорғау жөніндегі Тобыл-Торғай бассейндік инспекциясы» республикалық
мемлекеттік мекемесі;
7. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу жəне қорғау жөніндегі
Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;
8. «Қазақстан Республикасы Экология, геология жəне табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу
жəне қорғау жөніндегі Шу-Талас бассейндік инспекциясы» республикалық
мемлекеттік мекемесі.
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК МҮЛІК
ЖӘНЕ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ КОМИТЕТІ
ТӨРАҒАСЫНЫҢ БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 2 тамыз

№820

Нұр-Сұлтан қаласы

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру
комитетінің аумақтық органдары туралы
ережелерді бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік
мүлік және жекешелендіру комитетінің
Төрағасы міндетін атқарушының 2018 жылғы
27 қыркүйектегі №934 бұйрығына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы
«Қазақстан Республикасының астанасы – Астана қаласын Қазақстан
Республикасының астанасы – Нұр-Сұлтан қаласы деп қайта атау туралы»
Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 23 наурыздағы №6
Жарлығына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің кейбір мəселелері туралы» 2008 жылғы 24 сəуірдегі
№387 жəне «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір мəселелері
туралы» 2019 жылғы 20 маусымдағы №422 қаулыларына, «Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру
комитеті туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы
министрінің 2014 жылғы 11 қарашадағы №489 бұйрығына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне
жекешелендіру комитетінің аумақтық органдары туралы ережелерді бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне
жекешелендіру комитетінің Төрағасы міндетін атқарушының 2018 жылғы
27 қыркүйектегі №934 бұйрығына мынадай өзгерістер мен толықтырулар
енгізілсін:
көрсетілген бұйрықтың 1-тармағының 15) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«15) осы бұйрыққа 15-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің Нұр-Сұлтан
қаласы мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» мемлекеттік
мекемесі туралы ереже;»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің Ақмола
мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» мемлекеттік мекемесі
туралы ереже» деген 1-қосымшада:
14-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) республикалық мүлікті жеке тұлғаларға жəне мемлекеттік емес заңды
тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің
меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен өтеусіз негізде беру
құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға беру;»;
мынадай мазмұндағы 26-1), 26-2), 26-3), 26-4) жəне 26-5) тармақшалармен
толықтырылсын:
«26-1) мемлекеттік материалдық резервті жəне жедел басқарудағы мүлікті
қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерін,
Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарын, Қарулы Күштерін, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбе бойынша жүктелген
функцияларды орындау үшін қажетті мүлікпен қамтамасыз ету;
26-2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
Департаменттің активтерін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторға сенімгерлік басқаруға беру;
26-3) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган аумақтық бөлімшелерінің мүлкін
басқару мен күтіп ұстау үшін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторды қаржыландыруды жүзеге асыру;
26-4) орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының
мүлкін қоспағанда, республикалық мемлекеттік мекемелердің мүлкін
коммуналдық меншікке беру;
26-5) коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін, орталық мемлекеттік
органдар мен олардың ведомстволарының теңгеріміне беруді қоспағанда,
республикалық меншікке республикалық мемлекеттік мекемелердің теңгеріміне
беруге келісім беру;»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің Ақтөбе
мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» мемлекеттік мекемесі
туралы ереже» деген 2-қосымшада:
14-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) республикалық мүлікті жеке тұлғаларға жəне мемлекеттік емес заңды
тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің
меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен өтеусіз негізде беру
құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға беру;»;
мынадай мазмұндағы 26-1), 26-2), 26-3), 26-4) жəне 26-5) тармақшалармен
толықтырылсын:
«26-1) мемлекеттік материалдық резервті жəне жедел басқарудағы мүлікті
қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерін,
Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарын, Қарулы Күштерін, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбе бойынша жүктелген
функцияларды орындау үшін қажетті мүлікпен қамтамасыз ету;
26-2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
Департаменттің активтерін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторға сенімгерлік басқаруға беру;
26-3) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган аумақтық бөлімшелерінің мүлкін
басқару мен күтіп ұстау үшін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторды қаржыландыруды жүзеге асыру;
26-4) орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының
мүлкін қоспағанда, республикалық мемлекеттік мекемелердің мүлкін
коммуналдық меншікке беру;
26-5) коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін, орталық мемлекеттік
органдар мен олардың ведомстволарының теңгеріміне беруді қоспағанда,
республикалық меншікке республикалық мемлекеттік мекемелердің теңгеріміне
беруге келісім беру;»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің Алматы
мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» мемлекеттік мекемесі
туралы ереже» деген 3-қосымшада:
14-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) республикалық мүлікті жеке тұлғаларға жəне мемлекеттік емес заңды
тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің
меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен өтеусіз негізде беру
құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға беру;»;
мынадай мазмұндағы 26-1), 26-2), 26-3), 26-4) жəне 26-5) тармақшалармен
толықтырылсын:
«26-1) мемлекеттік материалдық резервті жəне жедел басқарудағы мүлікті
қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерін,
Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарын, Қарулы Күштерін, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбе бойынша жүктелген
функцияларды орындау үшін қажетті мүлікпен қамтамасыз ету;
26-2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
Департаменттің активтерін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторға сенімгерлік басқаруға беру;
26-3) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган аумақтық бөлімшелерінің мүлкін
басқару мен күтіп ұстау үшін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторды қаржыландыруды жүзеге асыру;

26-4) орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының
мүлкін қоспағанда, республикалық мемлекеттік мекемелердің мүлкін коммуналдық меншікке беру;
26-5) коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін, орталық мемлекеттік
органдар мен олардың ведомстволарының теңгеріміне беруді қоспағанда,
республикалық меншікке республикалық мемлекеттік мекемелердің теңгеріміне
беруге келісім беру;»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің Атырау
мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» мемлекеттік мекемесі
туралы ереже» деген 4-қосымшада:
14-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) республикалық мүлікті жеке тұлғаларға жəне мемлекеттік емес заңды
тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің
меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен өтеусіз негізде беру
құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға беру;»;
мынадай мазмұндағы 26-1), 26-2), 26-3), 26-4) жəне 26-5) тармақшалармен
толықтырылсын:
«26-1) мемлекеттік материалдық резервті жəне жедел басқарудағы мүлікті
қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерін,
Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарын, Қарулы Күштерін, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбе бойынша жүктелген
функцияларды орындау үшін қажетті мүлікпен қамтамасыз ету;
26-2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
Департаменттің активтерін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторға сенімгерлік басқаруға беру;
26-3) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган аумақтық бөлімшелерінің мүлкін
басқару мен күтіп ұстау үшін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторды қаржыландыруды жүзеге асыру;
26-4) орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының
мүлкін қоспағанда, республикалық мемлекеттік мекемелердің мүлкін
коммуналдық меншікке беру;
26-5) коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін, орталық мемлекеттік
органдар мен олардың ведомстволарының теңгеріміне беруді қоспағанда,
республикалық меншікке республикалық мемлекеттік мекемелердің теңгеріміне
беруге келісім беру;»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің Шығыс
Қазақстан мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» мемлекеттік
мекемесі туралы ереже» деген 5-қосымшада:
14-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) республикалық мүлікті жеке тұлғаларға жəне мемлекеттік емес заңды
тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің
меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен өтеусіз негізде беру
құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға беру;»;
мынадай мазмұндағы 26-1), 26-2), 26-3), 26-4) жəне 26-5) тармақшалармен
толықтырылсын:
«26-1) мемлекеттік материалдық резервті жəне жедел басқарудағы мүлікті
қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерін,
Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарын, Қарулы Күштерін, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбе бойынша жүктелген
функцияларды орындау үшін қажетті мүлікпен қамтамасыз ету;
26-2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
Департаменттің активтерін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторға сенімгерлік басқаруға беру;
26-3) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган аумақтық бөлімшелерінің мүлкін
басқару мен күтіп ұстау үшін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторды қаржыландыруды жүзеге асыру;
26-4) орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының
мүлкін қоспағанда, республикалық мемлекеттік мекемелердің мүлкін
коммуналдық меншікке беру;
26-5) коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін, орталық мемлекеттік
органдар мен олардың ведомстволарының теңгеріміне беруді қоспағанда,
республикалық меншікке республикалық мемлекеттік мекемелердің теңгеріміне
беруге келісім беру;»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің Жамбыл
мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» мемлекеттік мекемесі
туралы ереже» деген 6-қосымшада:
14-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) республикалық мүлікті жеке тұлғаларға жəне мемлекеттік емес заңды
тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің
меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен өтеусіз негізде беру
құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға беру;»;
мынадай мазмұндағы 26-1), 26-2), 26-3), 26-4) жəне 26-5) тармақшалармен
толықтырылсын:
«26-1) мемлекеттік материалдық резервті жəне жедел басқарудағы мүлікті
қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерін,
Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарын, Қарулы Күштерін, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбе бойынша жүктелген
функцияларды орындау үшін қажетті мүлікпен қамтамасыз ету;
26-2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
Департаменттің активтерін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторға сенімгерлік басқаруға беру;
26-3) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган аумақтық бөлімшелерінің мүлкін
басқару мен күтіп ұстау үшін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторды қаржыландыруды жүзеге асыру;
26-4) орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының
мүлкін қоспағанда, республикалық мемлекеттік мекемелердің мүлкін
коммуналдық меншікке беру;
26-5) коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін, орталық мемлекеттік
органдар мен олардың ведомстволарының теңгеріміне беруді қоспағанда,
республикалық меншікке республикалық мемлекеттік мекемелердің теңгеріміне
беруге келісім беру;»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің Батыс
Қазақстан мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» мемлекеттік
мекемесі туралы ереже» деген 7-қосымшада:
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Департаменттің заңды мекенжайы: 090006, Қазақстан Республикасы,
Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 208.»;
14-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) республикалық мүлікті жеке тұлғаларға жəне мемлекеттік емес заңды
тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің
меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен өтеусіз негізде беру
құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға беру;»;
мынадай мазмұндағы 26-1), 26-2), 26-3), 26-4) жəне 26-5) тармақшалармен
толықтырылсын:
«26-1) мемлекеттік материалдық резервті жəне жедел басқарудағы мүлікті
қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерін,
Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарын, Қарулы Күштерін, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбе бойынша жүктелген
функцияларды орындау үшін қажетті мүлікпен қамтамасыз ету;
26-2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
Департаменттің активтерін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторға сенімгерлік басқаруға беру;
26-3) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган аумақтық бөлімшелерінің мүлкін
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басқару мен күтіп ұстау үшін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторды қаржыландыруды жүзеге асыру;
26-4) орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының
мүлкін қоспағанда, республикалық мемлекеттік мекемелердің мүлкін
коммуналдық меншікке беру;
26-5) коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін, орталық мемлекеттік
органдар мен олардың ведомстволарының теңгеріміне беруді қоспағанда,
республикалық меншікке республикалық мемлекеттік мекемелердің теңгеріміне
беруге келісім беру;»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің Қарағанды
мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» мемлекеттік мекемесі
туралы ереже» деген 8-қосымшада:
14-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) республикалық мүлікті жеке тұлғаларға жəне мемлекеттік емес заңды
тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің
меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен өтеусіз негізде беру
құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға беру;»;
мынадай мазмұндағы 26-1), 26-2), 26-3), 26-4) жəне 26-5) тармақшалармен
толықтырылсын:
«26-1) мемлекеттік материалдық резервті жəне жедел басқарудағы мүлікті
қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерін,
Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарын, Қарулы Күштерін, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбе бойынша жүктелген
функцияларды орындау үшін қажетті мүлікпен қамтамасыз ету;
26-2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
Департаменттің активтерін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторға сенімгерлік басқаруға беру;
26-3) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган аумақтық бөлімшелерінің мүлкін
басқару мен күтіп ұстау үшін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторды қаржыландыруды жүзеге асыру;
26-4) орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының
мүлкін қоспағанда, республикалық мемлекеттік мекемелердің мүлкін
коммуналдық меншікке беру;
26-5) коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін, орталық мемлекеттік
органдар мен олардың ведомстволарының теңгеріміне беруді қоспағанда,
республикалық меншікке республикалық мемлекеттік мекемелердің теңгеріміне
беруге келісім беру;»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің Қостанай
мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» мемлекеттік мекемесі
туралы ереже» деген 9-қосымшада:
14-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) республикалық мүлікті жеке тұлғаларға жəне мемлекеттік емес заңды
тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің
меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен өтеусіз негізде беру
құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға беру;»;
мынадай мазмұндағы 26-1), 26-2), 26-3), 26-4) жəне 26-5) тармақшалармен
толықтырылсын:
«26-1) мемлекеттік материалдық резервті жəне жедел басқарудағы мүлікті
қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерін,
Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарын, Қарулы Күштерін, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбе бойынша жүктелген
функцияларды орындау үшін қажетті мүлікпен қамтамасыз ету;
26-2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
Департаменттің активтерін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторға сенімгерлік басқаруға беру;
26-3) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган аумақтық бөлімшелерінің мүлкін
басқару мен күтіп ұстау үшін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторды қаржыландыруды жүзеге асыру;
26-4) орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының
мүлкін қоспағанда, республикалық мемлекеттік мекемелердің мүлкін
коммуналдық меншікке беру;
26-5) коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін, орталық мемлекеттік
органдар мен олардың ведомстволарының теңгеріміне беруді қоспағанда,
республикалық меншікке республикалық мемлекеттік мекемелердің теңгеріміне
беруге келісім беру;»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің Қызылорда
мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» мемлекеттік мекемесі
туралы ереже» деген 10-қосымшада:
14-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) республикалық мүлікті жеке тұлғаларға жəне мемлекеттік емес заңды
тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің
меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен өтеусіз негізде беру
құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға беру;»;
мынадай мазмұндағы 26-1), 26-2), 26-3), 26-4) жəне 26-5) тармақшалармен
толықтырылсын:
«26-1) мемлекеттік материалдық резервті жəне жедел басқарудағы мүлікті
қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерін,
Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарын, Қарулы Күштерін, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбе бойынша жүктелген
функцияларды орындау үшін қажетті мүлікпен қамтамасыз ету;
26-2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
Департаменттің активтерін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторға сенімгерлік басқаруға беру;
26-3) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган аумақтық бөлімшелерінің мүлкін
басқару мен күтіп ұстау үшін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторды қаржыландыруды жүзеге асыру;
26-4) орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының
мүлкін қоспағанда, республикалық мемлекеттік мекемелердің мүлкін
коммуналдық меншікке беру;
26-5) коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін, орталық мемлекеттік
органдар мен олардың ведомстволарының теңгеріміне беруді қоспағанда,
республикалық меншікке республикалық мемлекеттік мекемелердің теңгеріміне
беруге келісім беру;»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің Маңғыстау
мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» мемлекеттік мекемесі
туралы ереже» деген 11-қосымшада:
14-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) республикалық мүлікті жеке тұлғаларға жəне мемлекеттік емес заңды
тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің
меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен өтеусіз негізде беру
құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға беру;»;
мынадай мазмұндағы 26-1), 26-2), 26-3), 26-4) жəне 26-5) тармақшалармен
толықтырылсын:
«26-1) мемлекеттік материалдық резервті жəне жедел басқарудағы мүлікті
қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерін,
Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарын, Қарулы Күштерін, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбе бойынша жүктелген
функцияларды орындау үшін қажетті мүлікпен қамтамасыз ету;
26-2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
Департаменттің активтерін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторға сенімгерлік басқаруға беру;
26-3) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган аумақтық бөлімшелерінің мүлкін
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басқару мен күтіп ұстау үшін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторды қаржыландыруды жүзеге асыру;
26-4) орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының
мүлкін қоспағанда, республикалық мемлекеттік мекемелердің мүлкін
коммуналдық меншікке беру;
26-5) коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін, орталық мемлекеттік
органдар мен олардың ведомстволарының теңгеріміне беруді қоспағанда,
республикалық меншікке республикалық мемлекеттік мекемелердің теңгеріміне
беруге келісім беру;»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің Түркістан
мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» мемлекеттік мекемесі
туралы ереже» деген 12-қосымшада:
14-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) республикалық мүлікті жеке тұлғаларға жəне мемлекеттік емес заңды
тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің
меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен өтеусіз негізде беру
құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға беру;»;
мынадай мазмұндағы 26-1), 26-2), 26-3), 26-4) жəне 26-5) тармақшалармен
толықтырылсын:
«26-1) мемлекеттік материалдық резервті жəне жедел басқарудағы мүлікті
қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерін,
Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарын, Қарулы Күштерін, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбе бойынша жүктелген
функцияларды орындау үшін қажетті мүлікпен қамтамасыз ету;
26-2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
Департаменттің активтерін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторға сенімгерлік басқаруға беру;
26-3) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган аумақтық бөлімшелерінің мүлкін
басқару мен күтіп ұстау үшін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторды қаржыландыруды жүзеге асыру;
26-4) орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының
мүлкін қоспағанда, республикалық мемлекеттік мекемелердің мүлкін
коммуналдық меншікке беру;
26-5) коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін, орталық мемлекеттік
органдар мен олардың ведомстволарының теңгеріміне беруді қоспағанда,
республикалық меншікке республикалық мемлекеттік мекемелердің теңгеріміне
беруге келісім беру;»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің Павлодар
мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» мемлекеттік мекемесі
туралы ереже» деген 13-қосымшада:
14-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) республикалық мүлікті жеке тұлғаларға жəне мемлекеттік емес заңды
тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің
меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен өтеусіз негізде беру
құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға беру;»;
мынадай мазмұндағы 26-1), 26-2), 26-3), 26-4) жəне 26-5) тармақшалармен
толықтырылсын:
«26-1) мемлекеттік материалдық резервті жəне жедел басқарудағы мүлікті
қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерін,
Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарын, Қарулы Күштерін, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбе бойынша жүктелген
функцияларды орындау үшін қажетті мүлікпен қамтамасыз ету;
26-2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
Департаменттің активтерін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторға сенімгерлік басқаруға беру;
26-3) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган аумақтық бөлімшелерінің мүлкін
басқару мен күтіп ұстау үшін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторды қаржыландыруды жүзеге асыру;
26-4) орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының
мүлкін қоспағанда, республикалық мемлекеттік мекемелердің мүлкін
коммуналдық меншікке беру;
26-5) коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін, орталық мемлекеттік
органдар мен олардың ведомстволарының теңгеріміне беруді қоспағанда,
республикалық меншікке республикалық мемлекеттік мекемелердің теңгеріміне
беруге келісім беру;»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің Солтүстік
Қазақстан мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» мемлекеттік
мекемесі туралы ереже» деген 14-қосымшада:
14-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) республикалық мүлікті жеке тұлғаларға жəне мемлекеттік емес заңды
тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің
меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен өтеусіз негізде беру
құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға беру;»;
мынадай мазмұндағы 26-1), 26-2), 26-3), 26-4) жəне 26-5) тармақшалармен
толықтырылсын:
«26-1) мемлекеттік материалдық резервті жəне жедел басқарудағы мүлікті
қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерін,
Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарын, Қарулы Күштерін, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбе бойынша жүктелген
функцияларды орындау үшін қажетті мүлікпен қамтамасыз ету;
26-2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
Департаменттің активтерін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторға сенімгерлік басқаруға беру;
26-3) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган аумақтық бөлімшелерінің мүлкін
басқару мен күтіп ұстау үшін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторды қаржыландыруды жүзеге асыру;
26-4) орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының
мүлкін қоспағанда, республикалық мемлекеттік мекемелердің мүлкін
коммуналдық меншікке беру;
26-5) коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін, орталық мемлекеттік
органдар мен олардың ведомстволарының теңгеріміне беруді қоспағанда,
республикалық меншікке республикалық мемлекеттік мекемелердің теңгеріміне
беруге келісім беру;»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің Астана қаласы
мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» мемлекеттік мекемесі
туралы ереже» деген 15-қосымшада:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне
жекешелендіру комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік мүлік жəне
жекешелендіру департаменті» мемлекеттік мекемесі туралы ереже»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік
жəне жекешелендіру комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік мүлік
жəне жекешелендіру департаменті (бұдан əрі - Департамент) Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру
комитетінің (бұдан əрі - Комитет) Нұр-Сұлтан қаласының аумағында өз
құзыреті шегінде республикалық мүлікті басқару саласында басшылықты,
республикалық мүлікке мемлекеттің құқықтарын іске асыруды, жекешелендіру
мен экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларындағы меншіктің
мемлекеттік мониторингін жүзеге асыратын аумақтық органы болып табылады.
Департамент Нұр-Сұлтан қаласының аумағында туындаған мүліктік
құқықтар мен міндеттер бойынша бөлу жолымен қайта ұйымдастырылған
«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне
жекешелендіру комитетінің «Сарыарқа» өңіраралық мемлекеттік мүлік жəне
жекешелендіру департаменті» мемлекеттік мекемесінің құқықтық мирасқоры
болып табылады.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Департаменттің заңды мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы,
Нұр-Сұлтан қаласы, Ш. Айманов көшесі, 6.»;
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Мемлекеттік органның толық атауы - «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің Нұр-Сұлтан
қаласы мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» мемлекеттік
мекемесі.»;
14-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) республикалық мүлікті жеке тұлғаларға жəне мемлекеттік емес заңды
тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің
меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен өтеусіз негізде беру
құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға беру;»;
мынадай мазмұндағы 26-1), 26-2), 26-3), 26-4) жəне 26-5) тармақшалармен
толықтырылсын:
«26-1) мемлекеттік материалдық резервті жəне жедел басқарудағы мүлікті
қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерін,
Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарын, Қарулы Күштерін, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбе бойынша жүктелген
функцияларды орындау үшін қажетті мүлікпен қамтамасыз ету;
26-2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
Департаменттің активтерін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторға сенімгерлік басқаруға беру;
26-3) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган аумақтық бөлімшелерінің мүлкін
басқару мен күтіп ұстау үшін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторды қаржыландыруды жүзеге асыру;
26-4) орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының
мүлкін қоспағанда, республикалық мемлекеттік мекемелердің мүлкін
коммуналдық меншікке беру;
26-5) коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін, орталық мемлекеттік
органдар мен олардың ведомстволарының теңгеріміне беруді қоспағанда,
республикалық меншікке республикалық мемлекеттік мекемелердің теңгеріміне
беруге келісім беру;»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің Алматы қаласы
мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» мемлекеттік мекемесі
туралы ереже» деген 16-қосымшада:
14-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) республикалық мүлікті жеке тұлғаларға жəне мемлекеттік емес заңды
тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің
меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен өтеусіз негізде беру
құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға беру;»;
мынадай мазмұндағы 26-1), 26-2), 26-3), 26-4) жəне 26-5) тармақшалармен
толықтырылсын:
«26-1) мемлекеттік материалдық резервті жəне жедел басқарудағы мүлікті
қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерін,
Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарын, Қарулы Күштерін, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбе бойынша жүктелген
функцияларды орындау үшін қажетті мүлікпен қамтамасыз ету;
26-2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
Департаменттің активтерін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторға сенімгерлік басқаруға беру;
26-3) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган аумақтық бөлімшелерінің мүлкін
басқару мен күтіп ұстау үшін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторды қаржыландыруды жүзеге асыру;
26-4) орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының
мүлкін қоспағанда, республикалық мемлекеттік мекемелердің мүлкін
коммуналдық меншікке беру;
26-5) коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін, орталық мемлекеттік
органдар мен олардың ведомстволарының теңгеріміне беруді қоспағанда,
республикалық меншікке республикалық мемлекеттік мекемелердің теңгеріміне
беруге келісім беру;»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің Шымкент
қаласы мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» мемлекеттік
мекемесі туралы ереже» деген 17-қосымшада:
14-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) республикалық мүлікті жеке тұлғаларға жəне мемлекеттік емес заңды
тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің
меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен өтеусіз негізде беру
құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға беру;»;
мынадай мазмұндағы 26-1), 26-2), 26-3), 26-4) жəне 26-5) тармақшалармен
толықтырылсын:
«26-1) мемлекеттік материалдық резервті жəне жедел басқарудағы мүлікті
қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерін,
Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарын, Қарулы Күштерін, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбе бойынша жүктелген
функцияларды орындау үшін қажетті мүлікпен қамтамасыз ету;
26-2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
Департаменттің активтерін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторға сенімгерлік басқаруға беру;
26-3) мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін тізбеге сəйкес
мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган аумақтық бөлімшелерінің мүлкін
басқару мен күтіп ұстау үшін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай операторды қаржыландыруды жүзеге асыру;
26-4) орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының
мүлкін қоспағанда, республикалық мемлекеттік мекемелердің мүлкін
коммуналдық меншікке беру;
26-5) коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін, орталық мемлекеттік
органдар мен олардың ведомстволарының теңгеріміне беруді қоспағанда,
республикалық меншікке республикалық мемлекеттік мекемелердің теңгеріміне
беруге келісім беру;»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің Байқоңыр
мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру департаменті» мемлекеттік мекемесі
туралы ереже» деген 18-қосымшада:
14-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) республикалық мүлікті жеке тұлғаларға жəне мемлекеттік емес заңды
тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің
меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен өтеусіз негізде беру
құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға беру;».
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік жəне
жекешелендіру комитеті аумақтық органдарының басшылары:
1) «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді
есептік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген
шараларды қабылдауды;
2) осы бұйрықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдауды қамтамасыз
етсін.
3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне
жекешелендіру комитетінің Заң басқармасы заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрық бекітілген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның
қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмесін ресми жариялау жəне Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне
енгізу үшін «Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернетресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа
енгізіледі.
Төраға Б.ТƏШЕНОВ
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 2 тамыз

№286

Нұр-Сұлтан қаласы

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігінің Жер ресурстарын басқару
комитетінің ережесін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2016 жылғы 26 мамырдағы №236 бұйрығына
өзгерістер енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер
ресурстарын басқару комитетінің ережесін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2016 жылғы 26 мамырдағы
№ 236 бұйрығына (2016 жылғы 1 маусымда «Əділет» ақпараттық-құқықтық
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитеті туралы ережеде:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер
ресурстарын басқару комитеті (бұдан əрі - Комитет) мемлекеттік орган
жəне Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің (бұдан
əрі - Министрлік) құзыреті шегіндегі Қазақстан Республикасының Конституциясымен, заңдарымен, өзге де нормативтік құқықтық актілерімен жəне
осы Ережемен оған жүктелген жер ресурстарын басқару саласындағы стратегиялық, реттеушілік, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын
жүзеге асыратын ведомство болып табылады.»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Комитеттің заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, НұрСұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мəңгілік ел көшесі, 8-үй, «Министрліктер үйі»
əкімшілік ғимараты.»;
10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Комитеттің ведомстволық бағынысты ұйымы - «Ауыл шаруашылығы
аэрофотогеодезиялық іздестіру мемлекеттік институты (АШАІМИ)» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорны бар.»;
15-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) мемлекеттік жер кадастрын жүргізуді ұйымдастыру жəне облыстар,
республикалық маңызы бар қалалар, астана жерлерінің баланстары
деректерінің негізінде Қазақстан Республикасы жерлерінің балансын құру;»;
16-тармақ алып тасталсын;
17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Міндеті: жер қатынастары саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге
асыру.
Функциялары:
1) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың,
аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың уəкілетті органдарының
жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштері бойынша жер қатынастарын реттеу
саласындағы қабылдаған шешімдерінің заңдылығын бақылауды жүзеге асыру;
2) заң бұзушыларға көзделген заңнамалық шараларды қолдана отырып,
жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының жер заңнамасы
саласындағы қабылдаған шешімдерінің заңдылығын бақылауды жүзеге асыру;
3) мемлекеттік жер кадастры мен жер мониторингін жүргізудің дұрыстығын
мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;
4) жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;
5) құзыреті шегінде жер заңнамасы саласындағы əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарау;
6) құзыреті шегінде анықталған жер заңнамасы саласындағы заңнаманы
бұзушылықтарды жою жөнінде орындалуы міндетті нұсқамалар беру;
7) Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 148-бабы 1-тармағының 4)
тармақшасында көрсетілген мəселелер бойынша сотқа талап қоюды дайындау
жəне ұсыну.
Комитет Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы
Президентінің жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген
басқа да функцияларды жүзеге асырады.»;
25-тармақтың 15) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«15) Министрлікпен келісім бойынша заңнамада белгіленген тəртіппен
ведомстволық бағынысты ұйымның басшысын тағайындайды;»;
Ережеге қосымша алып тасталсын.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер
ресурстарын басқару комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың көшірмесінің Қазақстан Республикасы Нормативтік
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін «Қазақстан
Республикасының Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;
3) осы бұйрықтан туындайтын өзге де шаралардың қабылдануын
қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан
Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЦИФРЛЫҚ
ДАМУ, ИННОВАЦИЯЛАР ЖӘНЕ АЭРОҒАРЫШ
ӨНЕРКӘСІБІ МИНИСТРІНІҢ М.А. БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 2 тамыз

№186/НҚ

Нұр-Сұлтан қаласы

«Қазақстан Республикасы Цифрлық даму,
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі
министрлiгiнiң Геодезия және картография
комитеті» республикалық мемлекеттік
мекемесінің ережесін бекіту туралы
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан əрі
жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің
2019 жылғы 17 маусымдағы №24 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 12 шілдедегі №501
қаулысына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған «Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлiгiнiң Геодезия жəне картография комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш
өнеркəсібі министрлiгiнiң Геодезия жəне картография комитеті заңнамада
белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрық бекітілген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ
жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін «Қазақстан
Республикасының Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар
жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды
қамтамасыз етсін.
(Соңы 20-бетте)

RESMI

20
(Соңы. Басы 19-бетте)

3. Осы бұйрықтан туындайтын өзге де шаралар қабылдансын.
4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан
Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі
вице-министріне жүктелсін.
5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі
министрінің міндетін атқарушы М.НҰРҒОЖИН
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрі міндетін атқарушының
2019 жылғы 2 тамыздағы № 186/НҚ бұйрығымен бекiтілген
«Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің Геодезия жəне картография
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш
өнеркəсібі министрлігінің Геодезия жəне картография комитеті (бұдан əрі
- Комитет) Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің (бұдан əрі - Министрлік) реттеушілік, іске
асыру жəне бақылау функцияларын жүзеге асыратын, сондай-ақ Министрліктің
геодезиялық жəне картографиялық қызметі саласындағы стратегиялық функцияларын орындауға қатысатын ведомствосы болып табылады.
2. Комитет өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан
Республикасы Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге,
сондай-ақ осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.
3. Комитет Министрлікке ведомстволық бағынысты, мемлекеттік мекеменің
ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, өз атауы
мемлекеттік тілде жазылған мөрлері мен мөртабандары, белгіленген үлгідегі
бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қазынашылық
органдарында шоттары болады.
4. Комитет азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Егер Комитетке Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес
уəкілеттік берілсе, ол мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың
тарабы болады.
6. Комитет өз құзыретіндегі мəселелер бойынша заңнамада белгіленген
тəртіппен Комитет төрағасының бұйрықтарымен жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер
қабылдайды.
7. Комитеттің құрылымы мен штат саны лимиті қолданыстағы заңнамаға
сəйкес бекітіледі.
8. Комитеттің орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000,
Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мəңгілік Ел даңғылы, № 8 үй, «Министрліктер
үйі» ғимараты, 13А-кіреберіс.
9. Комитеттің толық атауы - «Қазақстан Республикасы Цифрлық даму,
инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің Геодезия жəне
картография комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі.
10. Осы Ереже Комитеттің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Комитеттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге
асырылады.
12. Комитетке кəсіпкерлік субъектілерімен Комитеттің функциялары болып табылатын міндеттемелерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға
түсуге тыйым салынады.
Егер Комитетке заңнамалық актілерімен кіріс əкелетін қызметті жүзеге
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен түскен кірістер мемлекеттік
бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2-тарау. Комитеттің негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттемелері
13. Міндеттері:
1) геодезия жəне картография саласын дамыту жөніндегі шараларды
іске асыру;
2) геодезия жəне картография саласында мемлекеттік саясатты іске
асыруға қатысу.
14. Функциялары:
1) геодезиялық жəне картографиялық қызмет субъектілерінің қызметін
үйлестіру;
2) əкімшілік-аумақтық бірліктер арасындағы шекараның өзгерістерін,
сондай-ақ жергілікті жердің өзгерістерін жəне географиялық объектілердің
атауларын көрсете отырып, кезекші анықтамалық карта жүргізу;
3) Ұлттық картографиялық-геодезиялық қорды қалыптастыру жəне жүргізу;
4) Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі мүдделерін ескере отырып,
геодезиялық жəне картографиялық жұмыстардың, аэроғарыштық түсірілім
деректері мен материалдарын дайындау, есепке алу, сақтау, көбейту жəне
пайдалану тəртібін регламенттейтін нұсқаулықтарды, нормалар мен қағидалар
жобаларын əзірлеу;
5) мемлекеттік, арнаулы жəне (немесе) салалық мақсаттағы геодезиялық
жəне картографиялық жұмыстардың орындалуын ұйымдастыру;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес геодезиялық өлшеу
құралдарының бірлігі мен дəлдігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметті жүзеге
асыру;
7) геодезиялық жəне картографиялық жабдықтарға, аспаптар мен
құралдарға бақылау жəне метрологиялық бақылау жүргізу;
8) геодезиялық жəне картографиялық қызметтің басталуы туралы хабарлама берген субъектілердің тізілімін жүргізу;
9) аэротүсірілім жұмыстарын жүргізуге арналған рұқсаттарды тіркеу, есепке алу жəне беру;
10) геодезиялық пункттерді бұзуға немесе қайта салуға (көшіруге) рұқсаттар беру;
11) Қазақстан Республикасы Ұлттық картографиялық-геодезиялық қорының материалдары мен деректерін қайтару мерзімдерін белгілеу;
12) геодезиялық жəне картографиялық қызмет субъектілеріне жоспарланып отырған жұмыс учаскелеріндегі жергілікті жердің геодезиялық жəне
картографиялық жағынан зерделенгендігі туралы мəліметтер беру;
13) Қазақстан Республикасының қорғанысы мен ұлттық қауіпсіздігін
қамтамасыз ету мүддесіндегі геодезиялық жəне картографиялық қызметті
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігімен өзара келісілген жұмыс
жоспарлары бойынша жүзеге асыру;
14) республикалық мемлекеттік қазыналық кəсіпорындар өндіретін топографиялық-геодезиялық жəне картографиялық жұмыстардың бағаларын бекіту;
15) геодезиялық жəне картографиялық қызметті мемлекеттік бақылауды
жүзеге асыру;
16) құзыреті шегінде геодезия жəне картография саласындағы əкімшілік
құқық бұзушылықтар туралы істерді қарау;
17) құзыреті шегінде геодезия жəне картография саласындағы анықталған
заңнаманы бұзушылықтарды жою жөнінде орындалуы міндетті нұсқамалар
беру;
18) құзыреті шегінде, геодезиялық жəне картографиялық жұмыстарды
ұйымдастыру мен орындау, сондай-ақ көрсетілген жұмыстарды немесе
аэроғарыштық түсірілімдерді жүргізу нəтижесінде алынған геодезиялық жəне
картографиялық материалдар мен деректерді іске асыру тəртібінде анықталған
бұзушылықтарды жою жөніндегі талаптарды енгізу;
19) құзыреті шегінде геодезия жəне картография саласындағы Қазақстан
Республикасының заңнамасын бұзу фактілері анықталған жағдайда, геодезиялық жəне картографиялық жұмыстарды тоқтата тұру;
20) геодезиялық пункттерді есепке алуды жүргізу жəне олардың сақталуын
қамтамасыз етуді бақылау;
21) Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасының жəне жергілікті
жерлерде əкімшілік-аумақтық бірліктер шекараларының дұрыс көрсетілуін жəне
олардың картографиялық материалдарда көрсетілуін бақылауды жүзеге асыру;
22) өз құзыреті шегінде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруға
қатысу;
23) Қазақстан Республикасы атынан жасалатын халықаралық шарттар
бойынша міндеттемелерді орындау;
24) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес басқа да функцияларды жүзеге асыру.
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15. Құқықтары мен міндеттемелері:
1) Комитетке жүктелген міндеттер мен функцияларды іске асыруды
қамтамасыз етеді;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар
енгізеді;
3) өзге мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардан Комитет құзыретіне кіретін мəселелерді шешуге қажетті ақпаратты, құжаттар мен материалдарды сұратады жəне алады;
4) өз қызметінің барлық мəселелері бойынша ұсыныстар енгізеді;
5) мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарына қолжетімділікті
қамтамасыз етеді;
6) мемлекеттік көрсетілетін қызметті тұтынушылардың мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі туралы хабардарлығын қамтамасыз етеді;
7) қоғамдық мониторинг жүргізетін коммерциялық емес ұйымдарға заңнамада белгіленген тəртіппен тиісті ақпарат беруге қатысады;
8) мемлекеттік көрсетілетін қызметті тұтынушылардың шағымдары мен
өтініштерін қарайды;
9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де құқықтар мен
міндеттемелерді жүзеге асырады.
3-тарау. Комитеттің қызметін ұйымдастыру
16. Комитетке басшылық етуді Комитетке жүктелген міндеттердің орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын
төраға жүзеге асырады.
17. Комитеттің төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес
лауазымға тағайындалады жəне лауазымнан босатылады.
18. Комитет төрағасының Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес лауазымға тағайындалатын жəне лауазымнан босатылатын орынбасарлары болады.
19. Комитет төрағасының өкілеттігі:
1) Комитеттің құрылымдық бөлімшелері басшыларының міндеттері мен
өкілеттіктерін айқындайды;
2) Комитеттің құрылымдық бөлімшелері туралы ережені бекітеді;
3) өз құзыретінің мəселелері бойынша бұйрықтар шығарады;
4) мемлекеттік органдарда, өзге де ұйымдарда Комитет атынан өкілдік
етеді;
5) геодезия жəне картография саласын дамыту жөніндегі ұсыныстарды
əзірлеу жəне бастамашылық жасау, сондай-ақ шараларды іске асыруды ұйымдастырады;
6) орындаушылық жəне еңбек тəртібін сақтауды бақылайды;
7) мемлекеттік сатып алулар қорытындысы бойынша орныдалған жұмыстар актілеріне қол қояды;
8) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдардың
жəне лауазымды адамдардың құзыретіне жататын қызметкерлерді қоспағанда,
Комитеттің қызметкерлерін лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан босатады;
9) Комитет қызметкерлерін іссапарға жіберу, оларға еңбек демалысын
беру, материалдық көмек көрсету, көтермелеу, үстемақы төлеу жəне сыйлықақы беру мəселелерін шешеді;
10) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдардың
жəне лауазымды адамдардың құзыретіне жататын қызметкерлерді қоспағанда,
Комитет қызметкерлерінің тəртіптік жауапкершілік мəселелерін шешеді;
11) Комитеттің жыл сайынғы жұмыс жоспары мен оның қызметінің нəтижелері туралы жыл сайынғы есепті əзірлейді жəне Министрлік басшылығына
бекітуге ұсынады;
12) Комитеттің бюджеттік өтінімдерін дайындауды, Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізуі үшін Министрге ұсынылатын бюджеттік
өтінімдерді Министрліктің жауапты хатшысына ұсынуды, сондай-ақ бюджет
процесінің өзге де рəсімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;
13) Комитеттің қаржыландыру жоспарын əзірлеуді қамтамасыз етеді жəне
Министрліктің жауапты хатшысының бекітуіне енгізеді;
14) Комитеттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілердің жобаларын əзірлеуді ұйымдастырады;
15) оның құзыретіне жататын басқа да мəселелер бойынша шешімдер
қабылдайды;
16) заңнамада белгіленген тəртіппен ведомстволық бағынысты ұйымдардың басшыларын тағайындайды;
17) өз құзыреті шегінде Комитетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға
бағытталған шараларды қабылдайды жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы
шаралардың қабылдануына дербес жауапкершілікте болады;
18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелген өзге де
өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Комитет төрағасы болмаған кезеңде оның өкілеттігін қолданыстағы
заңнамаға сəйкес оны ауыстыратын тұлға орындайды.
20. Төраға өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға
сəйкес айқындайды.
4-тарау. Комитеттің мүлкі
21. Комитеттің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару
құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
Комитеттің 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.
22. Комитетке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
23. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Комитеттің өзіне бекітіліп
берілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат
есебінен сатып алынған мүлікті өз бетінше иеліктен шығаруға немесе оған
өзгедей тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.
5-тарау. Комитетті қайта ұйымдастыру жəне тарату
24. Комитетті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
Комитеттің ведомстволық бағынысты ұйымдардың тiзбесi
1. «Қазгеодезия» республикалық мемлекеттік қазыналық кəсіпорны;
2. «Ұлттық картографиялық-геодезиялық қоры» республикалық мемлекеттік
қазыналық кəсіпорны.
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЦИФРЛЫҚ ДАМУ, ИННОВАЦИЯЛАР ЖӘНЕ
АЭРОҒАРЫШ ӨНЕРКӘСІБІ МИНИСТРІНІҢ М.А.
БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 9 тамыз

№190/НҚ

Нұр-Сұлтан қаласы

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму,
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі
министрлігінің Телекоммуникациялар комитеті
аумақтық органдарының ережелерін бекіту
туралы
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан əрі
жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің
2019 жылғы 17 маусымдағы № 24 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 12 шілдедегі № 501
қаулысына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған:
1) «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Қостанай,
Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы»
республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже;
2) «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Шығыс

Қазақстан, Павлодар облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы»
республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже;
3) «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Ақтөбе,
Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Атырау облыстары бойынша өңіраралық
байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже;
4) «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Шымкент
қаласы жəне Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстары бойынша өңіраралық
байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже
бекітілсін;
5) «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Алматы
қаласы жəне Алматы облысы бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы»
республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже;
6) «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің НұрСұлтан қаласы жəне Ақмола, Қарағанды облыстары бойынша өңіраралық
байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже
бекітілсін.
2. «Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш
өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің аумақтық органдарының ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Цифрлық даму,
қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің 2019 жылғы 3 мамырдағы
№ 68/НҚ бұйрығының күші жойылды деп танылсын.
3. Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш
өнеркəсібі министрлігінің Телекоммуникациялар комитеті:
1) осы бұйрық бекітілген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін ресми
жариялау жəне Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əдiлет
министрлiгінiң «Қазақстан Республикасының Заңнама жəне құқықтық ақпарат
институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік
кəсіпорнына жіберуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар
жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды
қамтамасыз етсін.
4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан
Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі
вице-министріне жүктелсін.
5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму,
инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі
министрінің міндетін атқарушы А.ОСПАНОВ
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрінің міндетін атқарушының
2019 жылғы 9 тамыздағы № 190/НҚ бұйрығымен бекітілген
«Қазақстан Республикасының Цифрлық даму,
инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі
Телекоммуникациялар комитетінің Қостанай, Солтүстік Қазақстан
облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы»
республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Қостанай,
Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы»
республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - Инспекция) байланыс
саласында, ақпараттандыру, телерадио хабарларын тарату саласындағы,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының электрондық құжат жəне электрондық
цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының сақталуын іске асыру жəне бақылау
функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының Цифрлық даму,
инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар
комитетінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық органы болып табылады.
2. Инспекция 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. Инспекция республикалық мемлекеттік мекеменің ұйымдастыруқұқықтық нысандағы заңды тұлғасы болып табылады, өз атауымен мемлекеттік
тілде жазылған мөрлері мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері бар.
4. Инспекция өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.
5. Инспекция азаматтық-құқықтық қатыныстарға, егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес уəкілетті болса, мемлекет атынан тарап
болуға құқығы бар.
6. Инспекция заңнамада белгіленген тəртіппен өз құзыретіндегі мəселелер
бойынша Инспекция басшысының бұйрықтарымен ресімделген шешімдер
қабылдайды.
7. Құрылымы жəне штаттық санының лимиті Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес бекітіледі.
8. Инспекцияның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 110000,
Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Темірбаев көшесі, 14, 6-т.е.б.
9. Инспекцияның толық атауы - «Қазақстан Республикасының Цифрлық
даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша
өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі.
10. Осы ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.
11. Инспекцияның қызметін қаржыландыру республикалық бюджет
есебінен жүзеге асырылады.
12. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары
болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға
түсуге тыйым салынады.
Егер Инспекцияға заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті жүзеге
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік
бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2-тарау. Инспекцияның негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары жəне міндеттемелері
13. Инспекцияның міндеттері:
тиісті аумақтық бірліктерде Қазақстан Республикасының байланыс
саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын сақтауды,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату жəне
электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасын
сақтауды мемлекеттік бақылау.
14. Инспекцияның функциялары:
1) тиісті аумақтық бірліктерде Қазақстан Республикасының байланыс
саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын сақтауды,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату жəне
электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамаларының сақталуынамемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;
2) радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылар белгіленген
стандарттар мен техникалық нормаларға сəйкес келмеген, азаматтардың
қауіпсіздігіне, қоршаған ортаға қауіп төндірген жағдайда, сондай-ақ аса
маңызды жұмыстар мен іс-шараларды орындаған кезде оларды пайдалануды
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес тоқтата тұру;
3) радиоэлектрондық құралдарды жəне (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны туралы хабарлама болмаған жəне (немесе)
техникалық сипаттамалары белгіленген нормаларға сəйкес келмеген жағдайда,
радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды өшіру;
4) электрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылардың электромагниттік үйлесімділігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру-техникалық
іс-шаралардың орындалуын бақылау;
5) радиобақылауды жүзеге асыру жəне байланыс саласындағы қызметтi
жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың радиожиiлiк спектрiн
пайдалануына жəне байланыс операторларының байланыс саласында
қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын біліктілік
талаптарын жəне байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын сақтауына
тексеру жүргiзу;
(Жалғасы 21-бетте)
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6) байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын бiлiктiлiк талаптарын,
байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын, пошта байланысы қызметтерін
көрсету қағидаларын жəне Қазақстан Республикасының аумағындағы пошта
жөнелтiлiмдеріне пошта штемпелiн қолдану қағидаларын сақтауын бақылау;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес телекоммуникациялар
желiлерi мен құрылғылары құрылыстарының жəне пошта байланысының
техникалық нормалар мен оларды техникалық пайдалануды ұйымдастыру
жөнiндегi талаптарға сəйкестiгiн тексеру;
8) Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасын бұза
отырып, жұмыс істеп тұрған радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиiлiктi
құрылғыларды анықтау жəне оларды пайдаланудың жолын кесу;
9) пошта желiсi объектiлерiн пайдалануды ұйымдастыру жəне байланыс
қызметiн пайдаланушыларға қызмет көрсету жөнiндегi нормативтiк құқықтық
актiлердiң талаптарын сақтауды қамтамасыз ету;
10) Қазақстан Республикасының «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы»
кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамаларды толтыру, əкімшілік құқық
бұзушылық туралы істерді қарау жəне əкiмшiлiк жазалар қолдану;
11) радиоəуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдары мен
жоғары жиілікті құрылғыларын қоса алғанда, радиоэлектрондық құралдарды
жəне (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны
немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдау;
12) телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық параметрлерінің
жəне ұлттық телерадио хабарларын тарату стандарттарының сақталуын
бақылауды жүзеге асыру;
13) «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 31-бабында көзделген талаптарды сақтау бөлігінде Қазақстан
Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасының
сақталуына бақылауды жүзеге асыру;
14) Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру, телерадио
хабарларын тарату туралы, сондай-ақ электрондық құжат жəне электрондық
цифрлық қолтаңба туралы заңнамалары талаптарының бұзушылықтары
анықталған кезде ұйғарымдар беру;
15) азаматтық мақсаттағы радиожиiлiк спектріне, радиоэлектрондық құралдарға жəне (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларға мониторингті жүзеге асыру;
16) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес өзге де мəселелер
жатады.
15. Инспекцияның құқықтары:
1) заңнамада белгіленген тəртіппен жеке жəне заңды тұлғалардан
Инспекцияға жүктелген функциялар мен міндеттерді жүзеге асыруға қажетті
ақпаратты сұратуға жəне алуға;
2) заңды жəне жеке тұлғаларға байланыс желілері мен ақпараттық
жүйелерінің жұмыстарын анықтайтын нормативтік құқықтық актілер, стандарттар мен нормалардың талаптар бұзушылықтарын жою туралы нұсқамалар
енгізуге;
3) байланыс желісі мен құралдарының жұмысына тексеруді жүргізуге;
4) сотқа талап-арыздармен жүгінуге, оның қаралуына қатысуға;
5) өз құзыреті шегінде сараптамалар мен кеңестер жүргізу үшін
сарапшылардың, мамандардың, сондай-ақ өзге мемлекеттік органдардың
жəне өзге де ұйымдар қызметкерлерін тартуға;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де құқықтарды
жүзеге асыруға құқылы.
16. Инспекцияның міндеттемелеріне мыналар:
1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функцияларды іске асыруды
қамтамасыз ету;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың
құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
3) Инспекцияның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсініктемелер
дайындау;
4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде Комитеттің құрылымдық
бөлімшелері мен мемлекеттік органдардың ресми сұрау салуы жағдайында
қажетті материалдар мен анықтамалар беру;
5) беру құқығынсыз Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру
жəне телерадио хабарларын тарату туралы заңнамаларының талаптарын
бұзушылық анықталған кезде ұйғарымдар беру;
6) Инспекция балансындағы мемлекет меншігінің сақталуын қамтамасыз
ету кіреді.
3-тарау. Инспекцияның мүлкі
17. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.
Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүліктің есебінен құрылады
жəне негізгі мен айналымдағы қаражаттан, сондай-ақ құны Инспекцияның
балансында көрсетілген өзге де мүліктен тұрады.
18. Инспекцияның мүлкі республикалық меншікке жатады.
19. Инспекцияның өзіне бекітіліп берілген мүлікті өз бетінше иеліктен
шығаруға немесе егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше
белгіленбесе, оған өзге де тəсілмен билік етуіне жол берілмейді.
4-тарау. Инспекцияның қызметін ұйымдастыру
20. Инспекцияны Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің келісімі бойынша Қазақстан
Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі
министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымнан
босататын басшы басқарады.
21. Инспекция басшысы уақытша болмаған кезде, оның лауазымдық
міндеттерін Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымнан босататын Инспекциясы басшысының орынбасары
атқарады.
22. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады жəне
басқарады жəне өз қызметтерін жүзеге асыруға жəне Инспекцияға жүктелген
міндеттердің орындалуына дербес жауапты болады.
23. Осы мақсатта Инспекцияның басшысы:
1) өз құзыреті шеңберінде бұйрықтар шығарады;
2) Инспекция қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Инспекцияның
қызметкерлерін лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан босатады;
4) мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдарда Инспекцияның мүддесін
білдіреді;
5) заңнамада белгіленген тəртіппен Инспекцияның қызметкерлерін
көтермелейді, сондай-ақ тəртіптік жаза қолданады;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді
жүзеге асырады.
24. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Инспекцияда:
1) əкімшілік-мемлекеттік қызметтердің бос орындарына орналасуға
үміткерлерді таңдауды жүзеге асыруға уəкілетті конкурстық комиссия;
2) қызметтік тергеу материалдарын қарастыру жəне тəртіптік жауапкершілікке тарту үшін тəртіптік комиссия;
3) əкімшілік мемлекеттік қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу үшін аттестаттау комиссиясы;
4) лауазымдық жалақыны белгілеу құқығын беретін мемлекеттік қызмет
өтілін есептеу бойынша комиссия құрылады.
Жоғарыда көрсетілген комиссиялардың жеке құрамын Инспекция басшысы
айқындайды. Комиссиялардың шешімдері хаттамамен ресімделеді.
5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату
25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сəйкес жүргізіледі.
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрінің міндетін атқарушының
2019 жылғы 9 тамыздағы № 190/НҚ бұйрығымен бекітілген
«Қазақстан Республикасының Цифрлық даму,
инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі
Телекоммуникациялар комитетінің Шығыс Қазақстан, Павлодар
облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы»
республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Шығыс
Қазақстан, Павлодар облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы»

RESMI
республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - Инспекция) байланыс
саласында, ақпараттандыру, телерадио хабарларын тарату саласындағы,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының электрондық құжат жəне электрондық
цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының сақталуын іске асыру жəне бақылау
функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының Цифрлық даму,
инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар
комитетінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық органы болып табылады.
2. Инспекция 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. Инспекция республикалық мемлекеттік мекеменің ұйымдастыруқұқықтық нысандағы заңды тұлғасы болып табылады, өз атауымен мемлекеттік
тілде жазылған мөрлері мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері бар.
4. Инспекция өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.
5. Инспекция азаматтық-құқықтық қатыныстарға, егер Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес уəкілетті болса, мемлекет атынан
тарап болуға құқығы бар.
6. Инспекция заңнамада белгіленген тəртіппен өз құзыретіндегі мəселелер
бойынша Инспекция басшысының бұйрықтарымен ресімделген шешімдер
қабылдайды.
7. Құрылымы жəне штаттық санының лимиті Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес бекітіледі.
8. Инспекцияның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 070000,
Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Карл Либкнехт көшесі, 19.
9. Инспекцияның толық атауы - «Қазақстан Республикасының Цифрлық
даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Шығыс Қазақстан, Павлодар облыстары бойынша
өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі.
10. Осы ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.
11. Инспекцияның қызметін қаржыландыру республикалық бюджет
есебінен жүзеге асырылады.
12. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары
болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға
түсуге тыйым салынады.
Егер Инспекцияға заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті жүзеге
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік
бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2-тарау. Инспекцияның негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары жəне міндеттемелері
13. Инспекцияның міндеттері:
тиісті аумақтық бірліктерде Қазақстан Республикасының байланыс
саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын сақтауды,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату жəне
электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасын
сақтауды мемлекеттік бақылау.
14. Инспекцияның функциялары:
1) тиісті аумақтық бірліктерде бірліктерде Қазақстан Республикасының
байланыс саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын
сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын
тарату жəне электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы
заңнамасынзаңнамаларының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге
асыру;
2) радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылар белгіленген
стандарттар мен техникалық нормаларға сəйкес келмеген, азаматтардың
қауіпсіздігіне, қоршаған ортаға қауіп төндірген жағдайда, сондай-ақ аса
маңызды жұмыстар мен іс-шараларды орындаған кезде оларды пайдалануды
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес тоқтата тұру;
3) радиоэлектрондық құралдарды жəне (немесе) жоғары жиілікті
құрылғыларды пайдаланудың басталғаны туралы хабарлама болмаған жəне
(немесе) техникалық сипаттамалары белгіленген нормаларға сəйкес келмеген
жағдайда, радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды
өшіру;
4) электрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылардың электромагниттік үйлесімділігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру-техникалық
іс-шаралардың орындалуын бақылау;
5) радиобақылауды жүзеге асыру жəне байланыс саласындағы қызметтi
жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың радиожиiлiк спектрiн пайдалануына жəне байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер
көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын біліктілік талаптарын
жəне байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын сақтауына тексеру жүргiзу;
6) байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер
көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын бiлiктiлiк талаптарын,
байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын, пошта байланысы қызметтерін
көрсету қағидаларын жəне Қазақстан Республикасының аумағындағы пошта
жөнелтiлiмдеріне пошта штемпелiн қолдану қағидаларын сақтауын бақылау;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес телекоммуникациялар
желiлерi мен құрылғылары құрылыстарының жəне пошта байланысының
техникалық нормалар мен оларды техникалық пайдалануды ұйымдастыру
жөнiндегi талаптарға сəйкестiгiн тексеру;
8) Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасын бұза
отырып, жұмыс істеп тұрған радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиiлiктi
құрылғыларды анықтау жəне оларды пайдаланудың жолын кесу;
9) пошта желiсi объектiлерiн пайдалануды ұйымдастыру жəне байланыс
қызметiн пайдаланушыларға қызмет көрсету жөнiндегi нормативтiк құқықтық
актiлердiң талаптарын сақтауды қамтамасыз ету;
10) Қазақстан Республикасының «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы»
кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамаларды толтыру, əкімшілік құқық
бұзушылық туралы істерді қарау жəне əкiмшiлiк жазалар қолдану;
11) радиоəуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдары мен
жоғары жиілікті құрылғыларын қоса алғанда, радиоэлектрондық құралдарды
жəне (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны
немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдау;
12) телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық параметрлерінің
жəне ұлттық телерадио хабарларын тарату стандарттарының сақталуын
бақылауды жүзеге асыру;
13) «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 31-бабында көзделген талаптарды сақтау бөлігінде Қазақстан
Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасының
сақталуына бақылауды жүзеге асыру;
14) Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру, телерадио
хабарларын тарату туралы, сондай-ақ электрондық құжат жəне электрондық
цифрлық қолтаңба туралы заңнамалары талаптарының бұзушылықтары
анықталған кезде ұйғарымдар беру;
15) азаматтық мақсаттағы радиожиiлiк спектріне, радиоэлектрондық құралдарға жəне (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларға мониторингті жүзеге асыру;
16) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес өзге де мəселелер
жатады.
15. Инспекцияның құқықтары:
1) заңнамада белгіленген тəртіппен жеке жəне заңды тұлғалардан Инспекцияға жүктелген функциялар мен міндеттерді жүзеге асыруға қажетті ақпаратты
сұратуға жəне алуға;
2) заңды жəне жеке тұлғаларға байланыс желілері мен ақпараттық
жүйелерінің жұмыстарын анықтайтын нормативтік құқықтық актілер, стандарттар мен нормалардың талаптар бұзушылықтарын жою туралы нұсқамалар
енгізуге;
3) байланыс желісі мен құралдарының жұмысына тексеруді жүргізуге;
4) сотқа талап-арыздармен жүгінуге, оның қаралуына қатысуға;
5) өз құзыреті шегінде сараптамалар мен кеңестер жүргізу үшін сарапшылардың, мамандардың, сондай-ақ өзге мемлекеттік органдардың жəне өзге
де ұйымдар қызметкерлерін тартуға;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де құқықтарды
жүзеге асыруға құқылы.
16. Инспекцияның міндеттемелеріне мыналар:
1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функцияларды іске асыруды
қамтамасыз ету;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың
құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
3) Инспекцияның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсініктемелер
дайындау;
4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде Комитеттің құрылымдық
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бөлімшелері мен мемлекеттік органдардың ресми сұрау салуы жағдайында
қажетті материалдар мен анықтамалар беру;
5) беру құқығынсыз Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру
жəне телерадио хабарларын тарату туралы заңнамаларының талаптарын
бұзушылық анықталған кезде ұйғарымдар беру;
6) Инспекция балансындағы мемлекет меншігінің сақталуын қамтамасыз
ету кіреді.
3-тарау. Инспекцияның мүлкі
17. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.
Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүліктің есебінен құрылады
жəне негізгі мен айналымдағы қаражаттан, сондай-ақ құны Инспекцияның
балансында көрсетілген өзге де мүліктен тұрады.
18. Инспекцияның мүлкі республикалық меншікке жатады.
19. Инспекцияның өзіне бекітіліп берілген мүлікті өз бетінше иеліктен
шығаруға немесе егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше
белгіленбесе, оған өзге де тəсілмен билік етуіне жол берілмейді.
4-тарау. Инспекцияның қызметін ұйымдастыру
20. Инспекцияны Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің келісімі бойынша Қазақстан
Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі
министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымнан
босататын басшы басқарады.
21. Инспекция басшысы уақытша болмаған кезде, оның лауазымдық
міндеттерін Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар
жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға
тағайындайтын жəне лауазымнан босататын Инспекциясы басшысының
орынбасары атқарады.
22. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады жəне
басқарады жəне өз қызметтерін жүзеге асыруға жəне Инспекцияға жүктелген
міндеттердің орындалуына дербес жауапты болады.
23. Осы мақсатта Инспекцияның басшысы:
1) өз құзыреті шеңберінде бұйрықтар шығарады;
2) Инспекция қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Инспекцияның
қызметкерлерін лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан босатады;
4) мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдарда Инспекцияның мүддесін
білдіреді;
5) заңнамада белгіленген тəртіппен Инспекцияның қызметкерлерін
көтермелейді, сондай-ақ тəртіптік жаза қолданады;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді
жүзеге асырады.
24. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Инспекцияда:
1) əкімшілік-мемлекеттік қызметтердің бос орындарына орналасуға
үміткерлерді таңдауды жүзеге асыруға уəкілетті конкурстық комиссия;
2) қызметтік тергеу материалдарын қарастыру жəне тəртіптік
жауапкершілікке тарту үшін тəртіптік комиссия;
3) əкімшілік мемлекеттік қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу үшін
аттестаттау комиссиясы;
4) лауазымдық жалақыны белгілеу құқығын беретін мемлекеттік қызмет
өтілін есептеу бойынша комиссия құрылады.
Жоғарыда көрсетілген комиссиялардың жеке құрамын Инспекция басшысы
айқындайды. Комиссиялардың шешімдері хаттамамен ресімделеді.
5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату
25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сəйкес жүргізіледі.ъ
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрінің міндетін атқарушының
2019 жылғы 9 тамыздағы № 190/НҚ бұйрығымен бекітілген
«Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің
Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Атырау облыстары бойынша
өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік
мекемесі туралы ереже
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Ақтөбе,
Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Атырау облыстары бойынша өңіраралық
байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі Инспекция) байланыс саласында, ақпараттандыру, телерадио хабарларын
тарату саласындағы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының электрондық
құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының сақталуын
іске асыру жəне бақылау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан
Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі
министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық
органы болып табылады.
2. Инспекция 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. Инспекция республикалық мемлекеттік мекеменің ұйымдастыруқұқықтық нысандағы заңды тұлғасы болып табылады, өз атауымен мемлекеттік
тілде жазылған мөрлері мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері бар.
4. Инспекция өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.
5. Инспекция азаматтық-құқықтық қатыныстарға, егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес уəкілетті болса, мемлекет атынан тарап
болуға құқығы бар.
6. Инспекция заңнамада белгіленген тəртіппен өз құзыретіндегі мəселелер
бойынша Инспекция басшысының бұйрықтарымен ресімделген шешімдер
қабылдайды.
7. Құрылымы жəне штаттық санының лимиті Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес бекітіледі.
8. Инспекцияның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 030002, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Нағым Қобландин көшесі, 10-үй.
9. Инспекцияның толық атауы - «Қазақстан Республикасының Цифрлық
даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Атырау облыстары
бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік
мекемесі.
10. Осы ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.
11. Инспекцияның қызметін қаржыландыру республикалық бюджет
есебінен жүзеге асырылады.
12. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары
болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға
түсуге тыйым салынады.
Егер Инспекцияға заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті жүзеге
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік
бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2-тарау. Инспекцияның негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары жəне міндеттемелері
13. Инспекцияның міндеттері:
тиісті аумақтық бірліктерде Қазақстан Республикасының байланыс
саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын сақтауды,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату жəне
электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасын
сақтауды мемлекеттік бақылау.
14. Инспекцияның функциялары:
1) тиісті аумақтық бірліктерде бірліктерде Қазақстан Республикасының
байланыс саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын
сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын
тарату жəне электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы
заңнамаларының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;
2) радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылар белгіленген
стандарттар мен техникалық нормаларға сəйкес келмеген, азаматтардың
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қауіпсіздігіне, қоршаған ортаға қауіп төндірген жағдайда, сондай-ақ аса
маңызды жұмыстар мен іс-шараларды орындаған кезде оларды пайдалануды
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес тоқтата тұру;
3) радиоэлектрондық құралдарды жəне (немесе) жоғары жиілікті
құрылғыларды пайдаланудың басталғаны туралы хабарлама болмаған жəне
(немесе) техникалық сипаттамалары белгіленген нормаларға сəйкес келмеген
жағдайда, радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды
өшіру;
4) электрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылардың электромагниттік үйлесімділігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру-техникалық
іс-шаралардың орындалуын бақылау;
5) радиобақылауды жүзеге асыру жəне байланыс саласындағы қызметтi
жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың радиожиiлiк спектрiн
пайдалануына жəне байланыс операторларының байланыс саласында
қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын біліктілік
талаптарын жəне байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын сақтауына
тексеру жүргiзу;
6) байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер
көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын бiлiктiлiк талаптарын,
байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын, пошта байланысы қызметтерін
көрсету қағидаларын жəне Қазақстан Республикасының аумағындағы пошта
жөнелтiлiмдеріне пошта штемпелiн қолдану қағидаларын сақтауын бақылау;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес телекоммуникациялар
желiлерi мен құрылғылары құрылыстарының жəне пошта байланысының
техникалық нормалар мен оларды техникалық пайдалануды ұйымдастыру
жөнiндегi талаптарға сəйкестiгiн тексеру;
8) Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасын бұза
отырып, жұмыс істеп тұрған радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиiлiктi
құрылғыларды анықтау жəне оларды пайдаланудың жолын кесу;
9) пошта желiсi объектiлерiн пайдалануды ұйымдастыру жəне байланыс
қызметiн пайдаланушыларға қызмет көрсету жөнiндегi нормативтiк құқықтық
актiлердiң талаптарын сақтауды қамтамасыз ету;
10) Қазақстан Республикасының «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы»
кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамаларды толтыру, əкімшілік құқық
бұзушылық туралы істерді қарау жəне əкiмшiлiк жазалар қолдану;
11) радиоəуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдары мен
жоғары жиілікті құрылғыларын қоса алғанда, радиоэлектрондық құралдарды
жəне (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны
немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдау;
12) телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық параметрлерінің
жəне ұлттық телерадио хабарларын тарату стандарттарының сақталуын
бақылауды жүзеге асыру;
13) «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 31-бабында көзделген талаптарды сақтау бөлігінде Қазақстан
Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасының
сақталуына бақылауды жүзеге асыру;
14) Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру, телерадио
хабарларын тарату туралы, сондай-ақ электрондық құжат жəне электрондық
цифрлық қолтаңба туралы заңнамалары талаптарының бұзушылықтары
анықталған кезде ұйғарымдар беру;
15) азаматтық мақсаттағы радиожиiлiк спектріне, радиоэлектрондық
құралдарға жəне (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларға мониторингті жүзеге
асыру;
16) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес өзге де мəселелер
жатады.
15. Инспекцияның құқықтары:
1) заңнамада белгіленген тəртіппен жеке жəне заңды тұлғалардан Инспекцияға жүктелген функциялар мен міндеттерді жүзеге асыруға қажетті ақпаратты
сұратуға жəне алуға;
2) заңды жəне жеке тұлғаларға байланыс желілері мен ақпараттық
жүйелерінің жұмыстарын анықтайтын нормативтік құқықтық актілер, стандарттар мен нормалардың талаптар бұзушылықтарын жою туралы нұсқамалар
енгізуге;
3) байланыс желісі мен құралдарының жұмысына тексеруді жүргізуге;
4) сотқа талап-арыздармен жүгінуге, оның қаралуына қатысуға;
5) өз құзыреті шегінде сараптамалар мен кеңестер жүргізу үшін сарапшылардың, мамандардың, сондай-ақ өзге мемлекеттік органдардың жəне өзге
де ұйымдар қызметкерлерін тартуға;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де құқықтарды
жүзеге асыруға құқылы.
16. Инспекцияның міндеттемелеріне мыналар:
1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функцияларды іске асыруды
қамтамасыз ету;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың
құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
3) Инспекцияның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсініктемелер
дайындау;
4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде Комитеттің құрылымдық
бөлімшелері мен мемлекеттік органдардың ресми сұрау салуы жағдайында
қажетті материалдар мен анықтамалар беру;
5) беру құқығынсыз Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру
жəне телерадио хабарларын тарату туралы заңнамаларының талаптарын
бұзушылық анықталған кезде ұйғарымдар беру;
6) Инспекция балансындағы мемлекет меншігінің сақталуын қамтамасыз
ету кіреді.
3-тарау. Инспекцияның мүлкі
17. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.
Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүліктің есебінен құрылады
жəне негізгі мен айналымдағы қаражаттан, сондай-ақ құны Инспекцияның
балансында көрсетілген өзге де мүліктен тұрады.
18. Инспекцияның мүлкі республикалық меншікке жатады.
19. Инспекцияның өзіне бекітіліп берілген мүлікті өз бетінше иеліктен
шығаруға немесе егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше
белгіленбесе, оған өзге де тəсілмен билік етуіне жол берілмейді.
4-тарау. Инспекцияның қызметін ұйымдастыру
20. Инспекцияны Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің келісімі бойынша Қазақстан
Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі
министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымнан
босататын басшы басқарады.
21. Инспекция басшысы уақытша болмаған кезде, оның лауазымдық
міндеттерін Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымнан босататын Инспекциясы басшысының орынбасары
атқарады.
22. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады жəне
басқарады жəне өз қызметтерін жүзеге асыруға жəне Инспекцияға жүктелген
міндеттердің орындалуына дербес жауапты болады.
23. Осы мақсатта Инспекцияның басшысы:
1) өз құзыреті шеңберінде бұйрықтар шығарады;
2) Инспекция қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Инспекцияның
қызметкерлерін лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан босатады;
4) мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдарда Инспекцияның мүддесін
білдіреді;
5) заңнамада белгіленген тəртіппен Инспекцияның қызметкерлерін
көтермелейді, сондай-ақ тəртіптік жаза қолданады;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді
жүзеге асырады.
24. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Инспекцияда:
1) əкімшілік-мемлекеттік қызметтердің бос орындарына орналасуға
үміткерлерді таңдауды жүзеге асыруға уəкілетті конкурстық комиссия;
2) қызметтік тергеу материалдарын қарастыру жəне тəртіптік жауапкершілікке тарту үшін тəртіптік комиссия;
3) əкімшілік мемлекеттік қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу үшін
аттестаттау комиссиясы;
4) лауазымдық жалақыны белгілеу құқығын беретін мемлекеттік қызмет
өтілін есептеу бойынша комиссия құрылады.
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Жоғарыда көрсетілген комиссиялардың жеке құрамын Инспекция басшысы
айқындайды. Комиссиялардың шешімдері хаттамамен ресімделеді.
5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату
25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сəйкес жүргізіледі.
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрінің міндетін атқарушының
2019 жылғы 9 тамыздағы № 190/НҚ бұйрығымен бекітілген
«Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің
Шымкент қаласы жəне Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстары
бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық
мемлекеттік мекемесі туралы ереже
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Шымкент
қаласы жəне Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстары бойынша өңіраралық
байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі Инспекция) байланыс саласында, ақпараттандыру, телерадио хабарларын
тарату саласындағы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының электрондық
құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының сақталуын
іске асыру жəне бақылау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық органы
болып табылады.
2. Инспекция 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. Инспекция республикалық мемлекеттік мекеменің ұйымдастыруқұқықтық нысандағы заңды тұлғасы болып табылады, өз атауымен мемлекеттік
тілде жазылған мөрлері мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері бар.
4. Инспекция өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.
5. Инспекция азаматтық-құқықтық қатыныстарға, егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес уəкілетті болса, мемлекет атынан тарап
болуға құқығы бар.
6. Инспекция заңнамада белгіленген тəртіппен өз құзыретіндегі мəселелер
бойынша Инспекция басшысының бұйрықтарымен ресімделген шешімдер
қабылдайды.
7. Құрылымы жəне штаттық санының лимиті Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес бекітіледі.
8. Инспекцияның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 160011,
Шымкент қаласы, Əл-Фараби ауданы, Дулати көшесі, 3.
9. Инспекцияның толық атауы - «Қазақстан Республикасының Цифрлық
даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Шымкент қаласы жəне Жамбыл, Түркістан, Қызылорда
облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық
мемлекеттік мекемесі.
10. Осы ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.
11. Инспекцияның қызметін қаржыландыру республикалық бюджет
есебінен жүзеге асырылады.
12. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары
болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға
түсуге тыйым салынады.
Егер Инспекцияға заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті жүзеге
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік
бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2-тарау. Инспекцияның негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары жəне міндеттемелері
13. Инспекцияның міндеттері:
тиісті аумақтық бірліктерде бірліктерде Қазақстан Республикасының
байланыс саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын
сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын
тарату жəне электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы
заңнамасын сақтауды мемлекеттік бақылау.
14. Инспекцияның функциялары:
1) тиісті аумақтық бірліктерде бірліктерде Қазақстан Республикасының
байланыс саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын
сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын
тарату жəне электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы
заңнамаларының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;
2) радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылар белгіленген
стандарттар мен техникалық нормаларға сəйкес келмеген, азаматтардың
қауіпсіздігіне, қоршаған ортаға қауіп төндірген жағдайда, сондай-ақ аса
маңызды жұмыстар мен іс-шараларды орындаған кезде оларды пайдалануды
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес тоқтата тұру;
3) радиоэлектрондық құралдарды жəне (немесе) жоғары жиілікті
құрылғыларды пайдаланудың басталғаны туралы хабарлама болмаған жəне
(немесе) техникалық сипаттамалары белгіленген нормаларға сəйкес келмеген
жағдайда, радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды
өшіру;
4) электрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылардың электромагниттік үйлесімділігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру-техникалық ісшаралардың орындалуын бақылау;
5) радиобақылауды жүзеге асыру жəне байланыс саласындағы қызметтi
жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың радиожиiлiк спектрiн пайдалануына жəне байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер
көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын біліктілік талаптарын
жəне байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын сақтауына тексеру жүргiзу;
6) байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын бiлiктiлiк талаптарын,
байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын, пошта байланысы қызметтерін
көрсету қағидаларын жəне Қазақстан Республикасының аумағындағы пошта
жөнелтiлiмдеріне пошта штемпелiн қолдану қағидаларын сақтауын бақылау;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес телекоммуникациялар
желiлерi мен құрылғылары құрылыстарының жəне пошта байланысының
техникалық нормалар мен оларды техникалық пайдалануды ұйымдастыру
жөнiндегi талаптарға сəйкестiгiн тексеру;
8) Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасын бұза
отырып, жұмыс істеп тұрған радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиiлiктi
құрылғыларды анықтау жəне оларды пайдаланудың жолын кесу;
9) пошта желiсi объектiлерiн пайдалануды ұйымдастыру жəне байланыс
қызметiн пайдаланушыларға қызмет көрсету жөнiндегi нормативтiк құқықтық
актiлердiң талаптарын сақтауды қамтамасыз ету;
10) Қазақстан Республикасының «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы»
кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамаларды толтыру, əкімшілік құқық
бұзушылық туралы істерді қарау жəне əкiмшiлiк жазалар қолдану;
11) радиоəуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдары мен
жоғары жиілікті құрылғыларын қоса алғанда, радиоэлектрондық құралдарды
жəне (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны
немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдау;
12) телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық параметрлерінің
жəне ұлттық телерадио хабарларын тарату стандарттарының сақталуын
бақылауды жүзеге асыру;
13) «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 31-бабында көзделген талаптарды сақтау бөлігінде Қазақстан
Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;
14) Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру, телерадио
хабарларын тарату туралы, сондай-ақ электрондық құжат жəне электрондық
цифрлық қолтаңба туралы заңнамалары талаптарының бұзушылықтары
анықталған кезде ұйғарымдар беру;
15) азаматтық мақсаттағы радиожиiлiк спектріне, радиоэлектрондық құралдарға жəне (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларға мониторингті жүзеге асыру;
16) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес өзге де мəселелер
жатады.
15. Инспекцияның құқықтары:

1) заңнамада белгіленген тəртіппен жеке жəне заңды тұлғалардан
Инспекцияға жүктелген функциялар мен міндеттерді жүзеге асыруға қажетті
ақпаратты сұратуға жəне алуға;
2) заңды жəне жеке тұлғаларға байланыс желілері мен ақпараттық
жүйелерінің жұмыстарын анықтайтын нормативтік құқықтық актілер, стандарттар мен нормалардың талаптар бұзушылықтарын жою туралы нұсқамалар
енгізуге;
3) байланыс желісі мен құралдарының жұмысына тексеруді жүргізуге;
4) сотқа талап-арыздармен жүгінуге, оның қаралуына қатысуға;
5) өз құзыреті шегінде сараптамалар мен кеңестер жүргізу үшін сарапшылардың, мамандардың, сондай-ақ өзге мемлекеттік органдардың жəне өзге
де ұйымдар қызметкерлерін тартуға;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де құқықтарды
жүзеге асыруға құқылы.
16. Инспекцияның міндеттемелеріне мыналар:
1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функцияларды іске асыруды
қамтамасыз ету;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың
құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
3) Инспекцияның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсініктемелер
дайындау;
4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде Комитеттің құрылымдық
бөлімшелері мен мемлекеттік органдардың ресми сұрау салуы жағдайында
қажетті материалдар мен анықтамалар беру;
5) беру құқығынсыз Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру
жəне телерадио хабарларын тарату туралы заңнамаларының талаптарын
бұзушылық анықталған кезде ұйғарымдар беру;
6) Инспекция балансындағы мемлекет меншігінің сақталуын қамтамасыз
ету кіреді.
3-тарау. Инспекцияның мүлкі
17. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.
Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүліктің есебінен құрылады
жəне негізгі мен айналымдағы қаражаттан, сондай-ақ құны Инспекцияның
балансында көрсетілген өзге де мүліктен тұрады.
18. Инспекцияның мүлкі республикалық меншікке жатады.
19. Инспекцияның өзіне бекітіліп берілген мүлікті өз бетінше иеліктен
шығаруға немесе егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше
белгіленбесе, оған өзге де тəсілмен билік етуіне жол берілмейді.
4-тарау. Инспекцияның қызметін ұйымдастыру
20. Инспекцияны Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің келісімі бойынша Қазақстан
Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі
министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымнан
босататын басшы басқарады.
21. Инспекция басшысы уақытша болмаған кезде, оның лауазымдық
міндеттерін Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымнан босататын Инспекциясы басшысының орынбасары
атқарады.
22. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады жəне
басқарады жəне өз қызметтерін жүзеге асыруға жəне Инспекцияға жүктелген
міндеттердің орындалуына дербес жауапты болады.
23. Осы мақсатта Инспекцияның басшысы:
1) өз құзыреті шеңберінде бұйрықтар шығарады;
2) Инспекция қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Инспекцияның
қызметкерлерін лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан босатады;
4) мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдарда Инспекцияның мүддесін
білдіреді;
5) заңнамада белгіленген тəртіппен Инспекцияның қызметкерлерін көтермелейді, сондай-ақ тəртіптік жаза қолданады;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді
жүзеге асырады.
24. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Инспекцияда:
1) əкімшілік-мемлекеттік қызметтердің бос орындарына орналасуға
үміткерлерді таңдауды жүзеге асыруға уəкілетті конкурстық комиссия;
2) қызметтік тергеу материалдарын қарастыру жəне тəртіптік жауапкершілікке тарту үшін тəртіптік комиссия;
3) əкімшілік мемлекеттік қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу үшін аттестаттау комиссиясы;
4) лауазымдық жалақыны белгілеу құқығын беретін мемлекеттік қызмет
өтілін есептеу бойынша комиссия құрылады.
Жоғарыда көрсетілген комиссиялардың жеке құрамын Инспекция басшысы
айқындайды. Комиссиялардың шешімдері хаттамамен ресімделеді.
5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату
25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сəйкес жүргізіледі.
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрінің міндетін атқарушының
2019 жылғы 9 тамыздағы № 190/НҚ бұйрығымен бекітілген
«Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің
Алматы қаласы жəне Алматы облысы бойынша өңіраралық байланыс
инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Алматы
қаласы жəне Алматы облысы бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы»
республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - Инспекция) байланыс
саласында, ақпараттандыру, телерадио хабарларын тарату саласындағы,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының электрондық құжат жəне электрондық
цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының сақталуын іске асыру жəне бақылау
функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының Цифрлық даму,
инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар
комитетінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық органы болып табылады.
2. Инспекция 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. Инспекция республикалық мемлекеттік мекеменің ұйымдастыруқұқықтық нысандағы заңды тұлғасы болып табылады, өз атауымен мемлекеттік
тілде жазылған мөрлері мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері бар.
4. Инспекция өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.
5. Инспекция азаматтық-құқықтық қатыныстарға, егер Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес уəкілетті болса, мемлекет атынан
тарап болуға құқығы бар.
6. Инспекция заңнамада белгіленген тəртіппен өз құзыретіндегі мəселелер
бойынша Инспекция басшысының бұйрықтарымен ресімделген шешімдер
қабылдайды.
7. Құрылымы жəне штаттық санының лимиті Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес бекітіледі.
8. Инспекцияның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050026,
Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Жұмалиев көшесі, 108.
9. Инспекцияның толық атауы - «Қазақстан Республикасының Цифрлық
даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Алматы қаласы жəне Алматы облысы бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі.
10. Осы ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.
11. Инспекцияның қызметін қаржыландыру республикалық бюджет
есебінен жүзеге асырылады.
12. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары
болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға
түсуге тыйым салынады.
Егер Инспекцияға заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті жүзеге
(Соңы 23-бетте)
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асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік
бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2-тарау. Инспекцияның негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары
жəне міндеттемелері
13. Инспекцияның міндеттері:
тиісті аумақтық бірліктерде бірліктерде Қазақстан Республикасының
байланыс саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын
сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын
тарату жəне электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы
заңнамаларының сақталуына мемлекеттік бақылау.
14. Инспекцияның функциялары:
1) тиісті аумақтық бірліктерде бірліктерде Қазақстан Республикасының
байланыс саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын
сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын
тарату жəне электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы
заңнамасын сақтауды мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;
2) радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылар белгіленген
стандарттар мен техникалық нормаларға сəйкес келмеген, азаматтардың
қауіпсіздігіне, қоршаған ортаға қауіп төндірген жағдайда, сондай-ақ аса
маңызды жұмыстар мен іс-шараларды орындаған кезде оларды пайдалануды
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес тоқтата тұру;
3) радиоэлектрондық құралдарды жəне (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны туралы хабарлама болмаған жəне
(немесе) техникалық сипаттамалары белгіленген нормаларға сəйкес келмеген
жағдайда, радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды
өшіру;
4) электрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылардың электромагниттік үйлесімділігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру-техникалық
іс-шаралардың орындалуын бақылау;
5) радиобақылауды жүзеге асыру жəне байланыс саласындағы қызметтi
жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың радиожиiлiк спектрiн
пайдалануына жəне байланыс операторларының байланыс саласында
қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын біліктілік
талаптарын жəне байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын сақтауына
тексеру жүргiзу;
6) байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер
көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын бiлiктiлiк талаптарын,
байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын, пошта байланысы қызметтерін
көрсету қағидаларын жəне Қазақстан Республикасының аумағындағы пошта
жөнелтiлiмдеріне пошта штемпелiн қолдану қағидаларын сақтауын бақылау;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес телекоммуникациялар
желiлерi мен құрылғылары құрылыстарының жəне пошта байланысының
техникалық нормалар мен оларды техникалық пайдалануды ұйымдастыру
жөнiндегi талаптарға сəйкестiгiн тексеру;
8) Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасын бұза
отырып, жұмыс істеп тұрған радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиiлiктi
құрылғыларды анықтау жəне оларды пайдаланудың жолын кесу;
9) пошта желiсi объектiлерiн пайдалануды ұйымдастыру жəне байланыс
қызметiн пайдаланушыларға қызмет көрсету жөнiндегi нормативтiк құқықтық
актiлердiң талаптарын сақтауды қамтамасыз ету;
10) Қазақстан Республикасының «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы»
кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамаларды толтыру, əкімшілік құқық
бұзушылық туралы істерді қарау жəне əкiмшiлiк жазалар қолдану;
11) радиоəуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдары мен
жоғары жиілікті құрылғыларын қоса алғанда, радиоэлектрондық құралдарды
жəне (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны
немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдау;
12) телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық параметрлерінің
жəне ұлттық телерадио хабарларын тарату стандарттарының сақталуын
бақылауды жүзеге асыру;
13) «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 31-бабында көзделген талаптарды сақтау бөлігінде Қазақстан
Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасының
сақталуына бақылауды жүзеге асыру;
14) Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру, телерадио
хабарларын тарату туралы, сондай-ақ электрондық құжат жəне электрондық
цифрлық қолтаңба туралы заңнамалары талаптарының бұзушылықтары
анықталған кезде ұйғарымдар беру;
15) азаматтық мақсаттағы радиожиiлiк спектріне, радиоэлектрондық
құралдарға жəне (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларға мониторингті жүзеге
асыру;
16) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес өзге де мəселелер
жатады.
15. Инспекцияның құқықтары:
1) заңнамада белгіленген тəртіппен жеке жəне заңды тұлғалардан Инспекцияға жүктелген функциялар мен міндеттерді жүзеге асыруға қажетті ақпаратты
сұратуға жəне алуға;
2) заңды жəне жеке тұлғаларға байланыс желілері мен ақпараттық
жүйелерінің жұмыстарын анықтайтын нормативтік құқықтық актілер, стандарттар мен нормалардың талаптар бұзушылықтарын жою туралы нұсқамалар
енгізуге;
3) байланыс желісі мен құралдарының жұмысына тексеруді жүргізуге;
4) сотқа талап-арыздармен жүгінуге, оның қаралуына қатысуға;
5) өз құзыреті шегінде сараптамалар мен кеңестер жүргізу үшін сарапшылардың, мамандардың, сондай-ақ өзге мемлекеттік органдардың жəне өзге де
ұйымдар қызметкерлерін тартуға;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де құқықтарды
жүзеге асыруға құқылы.
16. Инспекцияның міндеттемелеріне мыналар:
1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функцияларды іске асыруды
қамтамасыз ету;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың
құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
3) Инспекцияның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсініктемелер
дайындау;
4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде Комитеттің құрылымдық
бөлімшелері мен мемлекеттік органдардың ресми сұрау салуы жағдайында
қажетті материалдар мен анықтамалар беру;
5) беру құқығынсыз Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру
жəне телерадио хабарларын тарату туралы заңнамаларының талаптарын
бұзушылық анықталған кезде ұйғарымдар беру;
6) Инспекция балансындағы мемлекет меншігінің сақталуын қамтамасыз
ету кіреді.
3-тарау. Инспекцияның мүлкі
17. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.
Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүліктің есебінен құрылады
жəне негізгі мен айналымдағы қаражаттан, сондай-ақ құны Инспекцияның
балансында көрсетілген өзге де мүліктен тұрады.
18. Инспекцияның мүлкі республикалық меншікке жатады.
19. Инспекцияның өзіне бекітіліп берілген мүлікті өз бетінше иеліктен
шығаруға немесе егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше
белгіленбесе, оған өзге де тəсілмен билік етуіне жол берілмейді.
4-тарау. Инспекцияның қызметін ұйымдастыру
20. Инспекцияны Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің келісімі бойынша Қазақстан
Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі
министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымнан
босататын басшы басқарады.
21. Инспекция басшысы уақытша болмаған кезде, оның лауазымдық
міндеттерін Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымнан босататын Инспекциясы басшысының орынбасары
атқарады.
22. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады жəне
басқарады жəне өз қызметтерін жүзеге асыруға жəне Инспекцияға жүктелген
міндеттердің орындалуына дербес жауапты болады.
23. Осы мақсатта Инспекцияның басшысы:

RESMI
1) өз құзыреті шеңберінде бұйрықтар шығарады;
2) Инспекция қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Инспекцияның
қызметкерлерін лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан босатады;
4) мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдарда Инспекцияның мүддесін
білдіреді;
5) заңнамада белгіленген тəртіппен Инспекцияның қызметкерлерін
көтермелейді, сондай-ақ тəртіптік жаза қолданады;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді
жүзеге асырады.
24. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Инспекцияда:
1) əкімшілік-мемлекеттік қызметтердің бос орындарына орналасуға
үміткерлерді таңдауды жүзеге асыруға уəкілетті конкурстық комиссия;
2) қызметтік тергеу материалдарын қарастыру жəне тəртіптік жауапкершілікке тарту үшін тəртіптік комиссия;
3) əкімшілік мемлекеттік қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу үшін
аттестаттау комиссиясы;
4) лауазымдық жалақыны белгілеу құқығын беретін мемлекеттік қызмет
өтілін есептеу бойынша комиссия құрылады.
Жоғарыда көрсетілген комиссиялардың жеке құрамын Инспекция басшысы
айқындайды. Комиссиялардың шешімдері хаттамамен ресімделеді.
5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату
25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сəйкес жүргізіледі.
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрінің міндетін атқарушының
2019 жылғы 9 тамыздағы № 190/НҚ бұйрығымен бекітілген
«Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің
Нұр-Сұлтан қаласы жəне Ақмола, Қарағанды облыстары бойынша
өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік
мекемесі туралы ереже
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің НұрСұлтан қаласы жəне Ақмола, Қарағанды облыстары бойынша өңіраралық
байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі Инспекция) байланыс саласында, ақпараттандыру, телерадио хабарларын
тарату саласындағы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының электрондық
құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының сақталуын
іске асыру жəне бақылау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан
Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі
министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық
органы болып табылады.
2. Инспекция 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. Инспекция республикалық мемлекеттік мекеменің ұйымдастыруқұқықтық нысандағы заңды тұлғасы болып табылады, өз атауымен мемлекеттік
тілде жазылған мөрлері мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері бар.
4. Инспекция өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.
5. Инспекция азаматтық-құқықтық қатыныстарға, егер Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес уəкілетті болса, мемлекет атынан
тарап болуға құқығы бар.
6. Инспекция заңнамада белгіленген тəртіппен өз құзыретіндегі мəселелер
бойынша Инспекция басшысының бұйрықтарымен ресімделген шешімдер
қабылдайды.
7. Құрылымы жəне штаттық санының лимиті Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес бекітіледі.
8. Инспекцияның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000,
Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Республика даңғылы, 13-үй, 1-т.е.б.
9. Инспекцияның толық атауы - «Қазақстан Республикасының Цифрлық
даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы жəне Ақмола, Қарағанды облыстары
бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік
мекемесі.
10. Осы ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.
11. Инспекцияның қызметін қаржыландыру республикалық бюджет
есебінен жүзеге асырылады.
12. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары
болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға
түсуге тыйым салынады.
Егер Инспекцияға заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті жүзеге
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік
бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2-тарау. Инспекцияның негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары жəне міндеттемелері
13. Инспекцияның міндеттері:
тиісті аумақтық бірліктерде бірліктерде Қазақстан Республикасының
байланыс саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын
сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын
тарату жəне электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы
заңнамасын сақтауды мемлекеттік бақылау.
14. Инспекцияның функциялары:
1) тиісті аумақтық бірліктерде бірліктерде Қазақстан Республикасының
байланыс саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын
сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын
тарату жəне электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы
заңнамаларының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;
2) радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылар белгіленген
стандарттар мен техникалық нормаларға сəйкес келмеген, азаматтардың
қауіпсіздігіне, қоршаған ортаға қауіп төндірген жағдайда, сондай-ақ аса
маңызды жұмыстар мен іс-шараларды орындаған кезде оларды пайдалануды
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес тоқтата тұру;
3) радиоэлектрондық құралдарды жəне (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны туралы хабарлама болмаған жəне
(немесе) техникалық сипаттамалары белгіленген нормаларға сəйкес келмеген
жағдайда, радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды
өшіру;
4) электрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылардың электромагниттік үйлесімділігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру-техникалық
іс-шаралардың орындалуын бақылау;
5) радиобақылауды жүзеге асыру жəне байланыс саласындағы қызметтi
жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың радиожиiлiк спектрiн пайдалануына жəне байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер
көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын біліктілік талаптарын
жəне байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын сақтауына тексеру жүргiзу;
6) байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер
көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын бiлiктiлiк талаптарын,
байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын, пошта байланысы қызметтерін
көрсету қағидаларын жəне Қазақстан Республикасының аумағындағы пошта
жөнелтiлiмдеріне пошта штемпелiн қолдану қағидаларын сақтауын бақылау;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес телекоммуникациялар
желiлерi мен құрылғылары құрылыстарының жəне пошта байланысының
техникалық нормалар мен оларды техникалық пайдалануды ұйымдастыру
жөнiндегi талаптарға сəйкестiгiн тексеру;
8) Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасын бұза
отырып, жұмыс істеп тұрған радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиiлiктi
құрылғыларды анықтау жəне оларды пайдаланудың жолын кесу;
9) пошта желiсi объектiлерiн пайдалануды ұйымдастыру жəне байланыс
қызметiн пайдаланушыларға қызмет көрсету жөнiндегi нормативтiк құқықтық
актiлердiң талаптарын сақтауды қамтамасыз ету;
10) Қазақстан Республикасының «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы»
кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамаларды толтыру, əкімшілік құқық
бұзушылық туралы істерді қарау жəне əкiмшiлiк жазалар қолдану;
11) радиоəуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдары мен
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жоғары жиілікті құрылғыларын қоса алғанда, радиоэлектрондық құралдарды
жəне (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны
немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдау;
12) телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық параметрлерінің
жəне ұлттық телерадио хабарларын тарату стандарттарының сақталуын
бақылауды жүзеге асыру;
13) «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 31-бабында көзделген талаптарды сақтау бөлігінде Қазақстан
Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасының
сақталуына бақылауды жүзеге асыру;
14) Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру, телерадио
хабарларын тарату туралы, сондай-ақ электрондық құжат жəне электрондық
цифрлық қолтаңба туралы заңнамалары талаптарының бұзушылықтары
анықталған кезде ұйғарымдар беру;
15) азаматтық мақсаттағы радиожиiлiк спектріне, радиоэлектрондық құралдарға жəне (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларға мониторингті жүзеге асыру;
16) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес өзге де мəселелер
жатады.
15. Инспекцияның құқықтары:
1) заңнамада белгіленген тəртіппен жеке жəне заңды тұлғалардан
Инспекцияға жүктелген функциялар мен міндеттерді жүзеге асыруға қажетті
ақпаратты сұратуға жəне алуға;
2) заңды жəне жеке тұлғаларға байланыс желілері мен ақпараттық
жүйелерінің жұмыстарын анықтайтын нормативтік құқықтық актілер, стандарттар мен нормалардың талаптар бұзушылықтарын жою туралы нұсқамалар
енгізуге;
3) байланыс желісі мен құралдарының жұмысына тексеруді жүргізуге;
4) сотқа талап-арыздармен жүгінуге, оның қаралуына қатысуға;
5) өз құзыреті шегінде сараптамалар мен кеңестер жүргізу үшін
сарапшылардың, мамандардың, сондай-ақ өзге мемлекеттік органдардың
жəне өзге де ұйымдар қызметкерлерін тартуға;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де құқықтарды
жүзеге асыруға құқылы.
16. Инспекцияның міндеттемелеріне мыналар:
1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функцияларды іске асыруды
қамтамасыз ету;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың
құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
3) Инспекцияның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсініктемелер
дайындау;
4) өз құзыреті шегінде жəне заңнама шеңберінде Комитеттің құрылымдық
бөлімшелері мен мемлекеттік органдардың ресми сұрау салуы жағдайында
қажетті материалдар мен анықтамалар беру;
5) беру құқығынсыз Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру
жəне телерадио хабарларын тарату туралы заңнамаларының талаптарын
бұзушылық анықталған кезде ұйғарымдар беру;
6) Инспекция балансындағы мемлекет меншігінің сақталуын қамтамасыз
ету кіреді.
3-тарау. Инспекцияның мүлкі
17. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.
Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүліктің есебінен құрылады
жəне негізгі мен айналымдағы қаражаттан, сондай-ақ құны Инспекцияның
балансында көрсетілген өзге де мүліктен тұрады.
18. Инспекцияның мүлкі республикалық меншікке жатады.
19. Инспекцияның өзіне бекітіліп берілген мүлікті өз бетінше иеліктен
шығаруға немесе егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше
белгіленбесе оған өзге де тəсілмен билік етуіне жол берілмейді.
4-тарау. Инспекцияның қызметін ұйымдастыру
20. Инспекцияны Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар
жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің келісімі бойынша Қазақстан
Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі
министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымнан
босататын басшы басқарады.
21. Инспекция басшысы уақытша болмаған кезде, оның лауазымдық
міндеттерін Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын жəне лауазымнан босататын Инспекциясы басшысының орынбасары
атқарады.
22. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады жəне
басқарады жəне өз қызметтерін жүзеге асыруға жəне Инспекцияға жүктелген
міндеттердің орындалуына дербес жауапты болады.
23. Осы мақсатта Инспекцияның басшысы:
1) өз құзыреті шеңберінде бұйрықтар шығарады;
2) Инспекция қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Инспекцияның
қызметкерлерін лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан босатады;
4) мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдарда Инспекцияның мүддесін
білдіреді;
5) заңнамада белгіленген тəртіппен Инспекцияның қызметкерлерін
көтермелейді, сондай-ақ тəртіптік жаза қолданады;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді
жүзеге асырады.
24. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Инспекцияда:
1) əкімшілік-мемлекеттік қызметтердің бос орындарына орналасуға
үміткерлерді таңдауды жүзеге асыруға уəкілетті конкурстық комиссия;
2) қызметтік тергеу материалдарын қарастыру жəне тəртіптік жауапкершілікке тарту үшін тəртіптік комиссия;
3) əкімшілік мемлекеттік қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу үшін
аттестаттау комиссиясы;
4) лауазымдық жалақыны белгілеу құқығын беретін мемлекеттік қызмет
өтілін есептеу бойынша комиссия құрылады.
Жоғарыда көрсетілген комиссиялардың жеке құрамын Инспекция басшысы
айқындайды. Комиссиялардың шешімдері хаттамамен ресімделеді.
5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату
25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сəйкес жүргізіледі.
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРІНІҢ М.А.
БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 5 тамыз
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Нұр-Сұлтан қаласы

Қазақстан көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті төрағасы
орынбасарларының, аумақтық бөлімшелердің
басшылары мен олардың орынбасарларының
«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына
қойылатын біліктілік талаптарын бекіту
туралыРеспубликасы Денсаулық сақтау
министрлігінің Тауарлар мен
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы
23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабының 4-тармағына,
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің кейбір мəселелері
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 10 сəуірдегі №
177 қаулысына, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы
13 желтоқсандағы № 85 бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына үлгілік біліктілік талаптарына жəне «Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін
(Жалғасы 24-бетте)
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қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің жəне оның
аумақтық бөлімшелерінің құрылымы мен штат санын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Жауапты хатшысының 2019
жылғы 8 мамырдағы № 195 бұйрығына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау комитеті төрағасы орынбасарларының, аумақтық бөлімшелердің
басшылары мен олардың орынбасарларының «Б» корпусы мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптары бекітілсін.
2. Осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.
3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрық қабылданған күнінен бастап күнтізбелік он күннің ішінде
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі оның көшірмесін
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық
бақылау банкінде ресми жариялау жəне қосу үшін Қазақстан Республикасы
Əділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама жəне құқықтық
ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;
2) осы бұйрық қабылданған күнінен бастап күнтізбелік он күннің ішінде
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсына
орналастыруды қамтамасыз етсін.
4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің жауапты хатшысы Б.Т. Төкежановқа жүктелсін.
5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа
енгізіледі.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрінің міндетін атқарушы О.ƏБІШЕВ
Қазақстан РеспубликасыныңДенсаулық сақтау министрінің
2019 жылғы 5 тамыздағы № 429 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті төрағасы орынбасарларының, аумақтық бөлімшелердің басшылары мен олардың орынбасарларының «Б» корпусы мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптары
1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті
төрағасының орынбасары, С-1 санаты (2 бірлік), № 21-02, 21-04
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі
Жоғары білім, жоғары оқу орнынан кейінгі білім: денсаулық
сақтау жəне əлеуметтік қамсыздандыру (медицина)
(қоғамдық денсаулық сақтау жəне/немесе медициналықпрофилактикалық іс жəне/немесе жалпы медицина жəне/
немесе санитария, гигиена, эпидемиология)
Кəсіптік
стресске орнықтылық, бастамашылдық, жауапкершілік,
құзыреттілігі
қызметті тұтынушыға жəне оны хабарландыруға бағдарлану, адалдық, ынтымақтастық жəне əрекеттестік, қызметті басқару, шешім қабылдау, көшбасшылық, стратегиялық ойлану, өзгерістерді басқару; міндетті түрде «Б»
корпусының А, В, C-O, C-R, D, D-O, E, E-R жəне E-G
санаттарындағы мемлекеттік əкімшілік лауазымдарда
немесе Тізіліммен айқындалған «А» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарында, саяси мемлекеттік
лауазымдарда, немесе құқыққорғау немесе арнайы
мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерінде,
немесе мемлекеттік орган болып табылмайтын мемлекеттік
мекемелерде, мемлекеттік емес мекемелерде, оның ішінде
олардың филиалдарында, өкілдіктерінде немесе өзге
жекелеген құрылымдық бөлімшелерінде, осы санаттағы
нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сəйкес
келетін лауазымдарда жұмыс өтілі бір жылдан кем емес;
Практикалық
«Б» корпусының мемлекеттік əкімішілік лауазымдарына
тəжірибесі
үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес.
Функционалдық Комитеттің орталық аппаратының жəне аумақтық бөлімміндеттері
шелерінің қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, техникалық регламенттерде жəне нормативтік құжаттарда
белгілен ген, сондай-ақ тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі
саласын дағы талаптардың сақталуын бақылау жəне
қадағалау бойынша қызметін үйлестіру. Халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы
саласындағы мемлекеттік қызметті көрсету, үйлестіру
жəне мориторингілеу, Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес рұқсат ету құжаттарын беру,
олардың қолданысын тоқтата тұру, сондай-ақ олардан
айыру (қайтарып алу). Халықтың санитариялықэпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы
мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру. Тұтынушыларға
өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бойынша
техникалық регламенттерде жəне нормативтік құжаттарда
белгіленген талаптардың сақталуын бақылауды
жүзеге асыру. Əкімшілік құқық бұзушылық туралы
Қазақстан Республикасының Кодексінде белгіленген
тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық жəне əкімшілік
жаза қолдану туралы істерді қарау. Құзыретінің шегінде
жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау
жəне олар бойынша қажетті шараларды қабылдау.
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге
де міндеттерді орындау.
2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті
төрағасының орынбасары, С-1 санаты (1 бірлік), № 21-03
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі
Жоғары білім, жоғары оқу орнынан кейінгі білім: денсаулық
сақтау жəне əлеуметтік қамсыздандыру (медицина) (тіс
емдеу жəне/немесе қоғамдық денсаулық сақтау жəне/
немесе жалпы медицина жəне/немесе педиатрия жəне/
немесе дəрігерлік емдеу ісі)
Кəсіптік
стресске орнықтылық, бастамашылдық, жауапкершілік,
құзыреттілігі
қызметті тұтынушыға жəне оны хабарландыруға бағдарлану, адалдық, ынтымақтастық жəне əрекеттестік,
қызметті басқару, шешім қабылдау, көшбасшылық, стратегиялық ойлану, өзгерістерді басқару; міндетті түрде «Б»
корпусының А, В, C-O, C-R, D, D-O, E, E-R жəне E-G
санаттарындағы мемлекеттік əкімшілік лауазымдарда
немесе Тізіліммен айқындалған «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарында, саяси мемлекеттік
лауазымдарда, немесе құқыққорғау немесе арнайы мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерінде, немесе
мемлекеттік орган болып табылмайтын мемлекеттік мекемелерде, мемлекеттік емес мекемелерде, оның ішінде
олардың филиалдарында, өкілдіктерінде немесе өзге
жекелеген құрылымдық бөлімшелерінде, осы санаттағы
нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сəйкес
келетін лауазымдарда жұмыс өтілі бір жылдан кем емес;
Практикалық
тəжірибесі

«Б» корпусының мемлекеттік əкімішілік лауазымдарын
үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес.

Функционалдық Комитеттің орталық аппаратының жəне аумақтық бөлімміндеттері
шелерінің көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасы
бойынша қызметін үйлестіру. Медициналық қызметтер
көрсету сапасы саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру. Медициналық қызмет көрсету саласындағы мемле-
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кеттік бақылауды жүзеге асыру. Медициналық қызмет
саласындағы мемлекеттік қызмет көрсету, үйлестіру жəне
мориторингілеу, Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес рұқсат ету құжаттарын беру, олардың қолданысын
тоқтата тұру, сондай-ақ олардан айыру (қайтарып алу).
Медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын сырттай
сараптауды жүзеге асыру. Əкімшілік құқық бұзушылық
туралы Қазақстан Республикасының Кодексінде белгіленген
тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық жəне əкімшілік жаза
қолдану туралы істерді қарау. Құзыретінің шегінде жеке жəне
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау жəне олар бойынша
қажетті шараларды қабылдау. Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес өзге де міндеттерді орындау.
3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті
төрағасының орынбасары, С-1 санаты (1 бірлік), № 21-05
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Жоғары білім, жоғары оқу орнынан кейінгі білім: техникалық
ғылымдары мен технологиялар (биотехнология жəне/
немесе органикалық заттардың химиялық технологиясы
жəне/немесе фармацевтикалық өндіріс технологиясы);
денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамсыздандыру
(медицина) (фармация)
Кəсіптік
стресске орнықтылық, бастамашылдық, жауапкершілік,
құзыреттілігі
қызметті тұтынушыға жəне оны хабарландыруға бағдарлану, адалдық, ынтымақтастық жəне əрекеттестік, қызметті басқару, шешім қабылдау, көшбасшылық, стратегиялық ойлану, өзгерістерді басқару; міндетті түрде «Б»
корпусының А, В, C-O, C-R, D, D-O, E, E-R жəне E-G
санаттарындағы мемлекеттік əкімшілік лауазымдарда
немесе Тізіліммен айқындалған «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарында, саяси мемлекеттік
лауазымдарда, немесе құқыққорғау немесе арнайы мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерінде, немесе
мемлекеттік орган болып табылмайтын мемлекеттік
мекемелерде, мемлекеттік емес мекемелерде, оның ішінде
олардың филиалдарында, өкілдіктерінде немесе өзге
жекелеген құрылымдық бөлімшелерінде, осы санаттағы
нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сəйкес
келетін лауазымдарда жұмыс өтілі бір жылдан кем емес;
Практикалық
«Б» корпусының мемлекеттік əкімішілік лауазымдарына
тəжірибесі
үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес.
Функционалдық Комитеттің орталық аппаратының жəне аумақтық бөлімміндеттері
шелерінің дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың
айналысы бойынша қызметін үйлестіру. Дəрілік заттар
мен медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру. Дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласында, денсаулық
сақтау саласындағы есірткі заттардың, психотроптық заттар
мен прекурсорлардың айналысын мемлекеттік бақылауды
жүзеге асыру. Заңнамаға сəйкес дəрілік заттар мен
медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік
реттеуді жүзеге асыру. Фармацевтикалық қызмет саласындағы мемлекеттік қызметті көрсету, үйлестіру жəне
мориторингілеу, Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес рұқсат ету құжаттарын беру, олардың қолданысын
тоқтата тұру, сондай-ақ олардан айыру (қайтарып алу).
Халықты жəне денсаулық сақтау ұйымдарын қауіпсіз,
тиімді жəне сапалы дəрілік заттар мен медициналық
бұйымдармен қамтамасыз етуді ұйымдастыру саласындағы
үйлестіруді жəне мемлекеттік басқаруды жүзеге асыру.
Фармацевтикалық инспекцияны жүзеге асыру. Тамақ
өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Əкімшілік құқық
бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексінде
белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық жəне
əкімшілік жаза қолдану туралы істерді қарау. Құзыретінің
шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау
жəне олар бойынша қажетті шараларды қабылдау.
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де
міндеттерді орындау.
4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің
аумақтық бөлімшесінің басшысы, С-О-1 санаты (17 бірлік), №№ 21-23-1, 2124-1, 21-25-1, 21-26-1, 21-27-1, 21-28-1, 21-29-1, 21-30-1, 21-31-1, 21-32-1, 2133-1, 21-34-1, 21-35-1, 21-36-1, 21-37-1, 21-38-1, 21-39-1
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Жоғары білім, жоғары оқу орнынан кейінгі білім: денсаулық
сақтау жəне əлеуметтік қамсыздандыру (медицина)
(тіс емдеу жəне/немесе қоғамдық денсаулық сақтау
жəне/немесе фармация жəне/немесе медициналықпрофилактикалық іс жəне/немесе жалпы медицина жəне/
немесе санитария, гигиена, эпидемиология); жəне/немесе
дəрігерлік емдеу ісі)
Кəсіптік
стресске орнықтылық, бастамашылдық, жауапкершілік,
құзыреттілігі
қызметті тұтынушыға жəне оны хабарландыруға бағдарлану, адалдық, ынтымақтастық жəне əрекеттестік, қызметті
басқару, шешім қабылдау, көшбасшылық, стратегиялық
ойлану, өзгерістерді басқару
Практикалық
«Б» корпусының мемлекеттік əкімішілік лауазымдарына
тəжірибесі
үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес.
Функционалдық Департаменттің барлық құрылымдық бөлімшелерінің
міндеттері
жұмысына жалпы басшылық ету, үйлестіру, жоспарлау
жəне тиімді өзара іс-қимыл жасау. Қоғамдық денсаулық
сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, көрсетілетін медициналық қызметтердің
сапасы, дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың
айналысы салаларындағы мемлекеттік бақылауды, техникалық регламенттерде жəне нормативтік құжаттарда
белгіленген, сондай-ақ тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы талаптардың сақталуын бақылауды жəне қадағалауды іске асыру. Дəрілік заттар мен медициналық
бұйымдардың айналысы саласында, денсаулық сақтау
саласындағы есірткі заттардың, психотроптық заттар мен
прекурсорлардың айналысын мемлекеттік бақылауды
жүзеге асыру. Реттелетін саладағы мемлекеттік қызметті
көрсету, үйлестіру жəне мориторингілеу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес рұқсат ету құжаттарын
беру, олардың қолданысын тоқтата тұру, сондай-ақ олардан
айыру (қайтарып алу). Департаментті білікті кадрлармен
қамтамасыз ету, оларды ұтымды пайдалану жəне олардың
кəсіптік білімдері мен тəжірибесін дамыту, құжаттарды
басқару бойынша жұмыстың сапасы, атқарушылық жəне
еңбек тəртібін сақтау. Департамент қызметкерлерінің мемлекеттік қызмет туралы заңнаманы, оның ішінде сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес заңнамаларын орындауын
қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес əкімшілік құқық бұзушылық жəне əкімшілік жаза
қолдану туралы істерді қарау. Құзыретінің шегінде жеке жəне
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау жəне олар бойынша
қажетті шараларды қабылдау. Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес өзге де міндеттерді орындау.
5. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің
аумақтық бөлімшесі басшысының орынбасары, С-О-2 санаты (34 бірлік), №№
21-23-2, 21-24-2, 21-25-2, 21-26-2, 21-27-2, 21-28-2, 21-29-2, 21-30-2, 21-31-2,
21-32-2, 21-33-2, 21-34-2, 21-35-2, 21-36-2, 21-37-2, 21-38-2, 21-39-2, 21-23-3,
21-24-3, 21-25-3, 21-26-3, 21-27-3, 21-28-3, 21-29-3, 21-30-3, 21-31-3, 21-32-3,
21-33-3, 21-34-3, 21-35-3, 21-36-3, 21-37-3, 21-38-3, 21-39-3

Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Жоғары білім, жоғары оқу орнынан кейінгі білім: денсаулық
сақтау жəне əлеуметтік қамсыздандыру (медицина)
(қоғамдық денсаулық сақтау жəне/немесе медициналықпрофилактикалық іс жəне/немесе жалпы медицина жəне/
немесе санитария, гигиена, эпидемиология); жəне/немесе
дəрігерлік емдеу ісі)
Кəсіптік
стресске орнықтылық, бастамашылдық, жауапкершілік,
құзыреттілігі
қызметті тұтынушыға жəне оны хабарландыруға бағдарлану, адалдық, ынтымақтастық жəне əрекеттестік, қызметті
басқару, шешім қабылдау, көшбасшылық, стратегиялық
ойлану, өзгерістерді басқару
Практикалық
«Б» корпусының мемлекеттік əкімішілік лауазымдарына
тəжірибесі
үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес.
Функционалдық Департаменттің құрылымдық жəне аумақтық бөлімшеміндеттері
лерінің қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, техникалық
регламенттерде жəне нормативтік құжаттарда белгіленген, сондай-ақ тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау
бойынша қызметін үйлестіру. Халықтың санитариялықэпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік қызметті көрсету, үйлестіру жəне мориторингілеу,
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес рұқсат ету
құжаттарын беру, олардың қолданысын тоқтата тұру, сондайақ олардан айыру (қайтарып алу). Халықтың санитариялықэпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемекеттік
бақылауды жүзеге асыру. Инфекциялық жəне паразиттік
ауруларды эпидемиологиялық бақылауды жүзеге асыру.
Тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін
қызметтер бойынша техникалық регламенттерде жəне
нормативтік құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын
бақылауды жүзеге асыру. Қызметкерлерді көтермелеу жəне
оларға тəртіптік жаза қолдану туралы ұсыныстар енгізу.
Департамент қызметкерлерінің атқарушылық жəне еңбек
тəртібін сақтауын, құжаттаманы басқару бойынша сапалы
ұйымдастыруын, бұдан басқа Қазақстан Республикасының
мемлекеттік қызмет туралы заңнамасын, оның ішінде
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамаларын
орындауын қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес əкімшілік құқық бұзушылық жəне
əкімшілік жаза қолдану туралы істерді қарау. Құзыретінің
шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау
жəне олар бойынша қажетті шараларды қабылдау. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де міндеттерді орындау.
6. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің
аумақтық бөлімшесі басшысының орынбасары, С-О-2 санаты (17 бірлік), №№
21-23-4, 21-24-4, 21-25-4, 21-26-4, 21-27-4, 21-28-4, 21-29-4, 21-30-4, 21-31-4,
21-32-4, 21-33-4, 21-34-4, 21-35-4, 21-36-4, 21-37-4, 21-38-4, 21-39-4
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Жоғары білім, жоғары оқу орнынан кейінгі білім: денсаулық
сақтау жəне əлеуметтік қамсыздандыру (медицина) (тіс
емдеу жəне/немесе қоғамдық денсаулық сақтау жəне/
немесе жалпы медицина жəне/немесе педиатрия жəне/
немесе дəрігерлік емдеу ісі)
Кəсіптік
стресске орнықтылық, бастамашылдық, жауапкершілік,
құзыреттілігі
қызметті тұтынушыға жəне оны хабарландыруға бағдарлану, адалдық, ынтымақтастық жəне əрекеттестік, қызметті
басқару, шешім қабылдау, көшбасшылық, стратегиялық
ойлану, өзгерістерді басқару;
Практикалық
«Б» корпусының мемлекеттік əкімішілік лауазымдарына
тəжірибесі
үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес.
Функционалдық Департаменттің құрылымдық жəне аумақтық бөлімшелерінің
міндеттері
көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасы мəселелері
бойынша қызметін үйлестіру. Медициналық қызмет көрсету
сапасы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру.
Медициналық қызмет көрсету саласындағы мемлекеттік
қызметті көрсету, үйлестіру жəне мориторингілеу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес рұқсат ету
құжаттарын беру, олардың қолданысын тоқтата тұру, сондай-ақ олардан айыру (қайтарып алу). Медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын сырттай сараптауды жүзеге
асыру. Қызметкерлерді көтермелеу жəне оларға тəртіптік
жаза қолдану туралы ұсыныстар енгізу. Департамент
қызметкерлерінің атқарушылық жəне еңбек тəртібін сақтауын, қызметті сапалы ұйымдастыруын, бұдан басқа Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет
туралы заңнамасын, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес заңнамаларын орындауын қамтамасыз ету.
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес əкімшілік құқық бұзушылық жəне əкімшілік жаза қолдану туралы істерді қарау. Құзыретінің шегінде жеке жəне заңды
тұлғалардың өтініштерін қарау жəне олар бойынша қажетті
шараларды қабылдау. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де міндеттерді орындау.
7. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің
аумақтық бөлімшесі басшысының орынбасары, С-О-2 санаты (17 бірлік), №№
21-23-5, 21-24-5, 21-25-5, 21-26-5, 21-27-5, 21-28-5, 21-30-5, 21-31-5, 21-32-5,
21-33-5, 21-34-5, 21-35-5, 21-37-5, 21-39-5
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Жоғары білім, жоғары оқу орнынан кейінгі білім: техникалық
ғылымдары мен технологиялар (биотехнология жəне/
немесе органикалық заттардың химиялық технологиясы
жəне/немесе фармацевтикалық өндіріс технологиясы);
денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамсыздандыру
(медицина) (фармация)
Кəсіптік
стресске орнықтылық, бастамашылдық, жауапкершілік,
құзыреттілігі
қызметті тұтынушыға жəне оны хабарландыруға бағдарлану, адалдық, ынтымақтастық жəне əрекеттестік, қызметті
басқару, шешім қабылдау, көшбасшылық, стратегиялық
ойлану, өзгерістерді басқару;
Практикалық
«Б» корпусының мемлекеттік əкімішілік лауазымдарына
тəжірибесі
үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес.
Функционалдық Департаменттің құрылымдық жəне аумақтық бөлімшелерінің
міндеттері
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы
бойынша қызметін үйлестіру. Дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру. Дəрілік заттар мен медициналық
бұйымдардың айналысы саласында, денсаулық сақтау
саласындағы есірткі заттардың, психотроптық заттар
мен прекурсорлардың айналысын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру. Заңнамаға сəйкес дəрілік заттар мен
медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру. Дəрілік заттар мен медициналық бұйымдар айналысы саласындағы мемлекеттік қызметтерді көрсету, сондай-ақ денсаулық сақтау
саласындағы есірткі заттардың, психотроптық заттардың
жəне прекурсорлардың айналысын үйлестіру жəне мориторингілеу, Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес рұқсат ету құжаттарын беру, олардың қолданысын
тоқтата тұру, сондай-ақ олардан айыру (қайтарып алу).
Фармацевтикалық инспекцияны жүзеге асыру. Тамақ
өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
(Соңы 25-бетте)
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(Соңы. Басы 23-24-беттерде)

Қызметкерлерді көтермелеу жəне оларға тəртіптік жаза
қолдану туралы ұсыныстар енгізу. Департамент қызметкерлерінің атқарушылық жəне еңбек тəртібін сақтауын,
қызметті сапалы ұйымдастыруын, бұдан басқа Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасын, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
заңнамаларын орындауын қамтамасыз ету. Құзыретінің
шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау
жəне олар бойынша қажетті шараларды қабылдау.
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес əкімшілік
құқық бұзушылық жəне əкімшілік жаза қолдану туралы
істерді қарау. Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес өзге де міндеттерді орындау.
8. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің
Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің басшысы, С-О-1 санаты (1 бірлік), № 21-40-1
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Жоғары білім, жоғары оқу орнынан кейінгі білім: денсаулық
сақтау жəне əлеуметтік қамсыздандыру (медицина)
(қоғамдық денсаулық сақтау жəне/немесе медициналықпрофилактикалық іс жəне/немесе жалпы медицина жəне/
немесе санитария, гигиена, эпидемиология)
Кəсіптік
стресске орнықтылық, бастамашылдық, жауапкершілік,
құзыреттілігі
қызметті тұтынушыға жəне оны хабарландыруға бағдарлану, адалдық, ынтымақтастық жəне əрекеттестік, қызметті
басқару, шешім қабылдау, көшбасшылық, стратегиялық
ойлану, өзгерістерді басқару
Практикалық
«Б» корпусының мемлекеттік əкімішілік лауазымдарына
тəжірибесі
үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес.
Функционалдық Департаменттің барлық құрылымдық бөлімшелерінің
міндеттері
жұмысына жалпы басшылық ету, үйлестіру, жоспарлау
жəне тиімді өзара іс-қимыл жасау. Өз құзыретінің шегінде
рететелетін салада мемлекеттік саясатты іске асыру.
Көліктегі мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау жəне қадағалауды жүзеге асыру. Реттелетін
салада мемлекеттік қызметтер көрсету, Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес рұқсат ету құжаттарын
беру, олардың қолданысын тоқтата тұру, сондай-ақ
олардан айыру (қайтарып алу). Көліктегі департаменттің
бөлімшелік басқармаларының қызметін үйлестіру жəне
бақылау. Департаментті білікті кадрлармен қамтамасыз ету,
оларды ұтымды пайдалану жəне олардың кəсіптік білімдері
мен тəжірибесін дамыту, құжаттарды басқару бойынша
жұмыстың сапасы, атқарушылық жəне еңбек тəртібін сақтау.
Департамент қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының
мемлекеттік қызмет туралы заңнаманы, оның ішінде
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамаларын
орындауын қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес əкімшілік құқық бұзушылық жəне
əкімшілік жаза қолдану туралы істерді қарау. Құзыретінің
шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау
жəне олар бойынша қажетті шараларды қабылдау. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де
міндеттерді орындау.
9. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің
Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің басшысының орынбасары, С-О-2 санаты (3 бірлік),
№ 21-40-4, 21-40-2, 21-40-3
Өлшемшарттар
Талаптар
Білімі
Жоғары білім, жоғары оқу орнынан кейінгі білім: денсаулық
сақтау жəне əлеуметтік қамсыздандыру (медицина)
(қоғамдық денсаулық сақтау жəне/немесе медициналықпрофилактикалық іс жəне/немесе жалпы медицина жəне/
немесе санитария, гигиена, эпидемиология);); құқық
(құқықтану); əлеуметтік ғылымдары, экономика жəне
бизнес (менеджмент жəне/немесе экономика)
Кəсіптік
стресске орнықтылық, бастамашылдық, жауапкершілік,
құзыреттілігі
қызметті тұтынушыға жəне оны хабарландыруға бағдарлану, адалдық, ынтымақтастық жəне əрекеттестік, қызметті
басқару, шешім қабылдау, көшбасшылық, стратегиялық
ойлану, өзгерістерді басқару
Практикалық
«Б» корпусының мемлекеттік əкімішілік лауазымдарына
тəжірибесі
үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес.
Функционалдық Департаменттің құрылымдық жəне аумақтық бөлімшелерінің
міндеттері
қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, техникалық регламенттерде
жəне нормативтік құжаттарда белгіленген, сондай-ақ тамақ
өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы талаптардың сақталуын
бақылау жəне қадағалау бойынша қызметін үйлестіру.
Көліктегі мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық
бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру. Халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік қызметтерді көрсету, Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес рұқсат ету құжаттарын беру, олардың қолданысын тоқтата тұру, сондайақ олардан айыру (қайтарып алу). Көліктегі департаменттің бөлімшелік басқармаларының қызметін үйлестіру
жəне бақылау. Қызметкерлерді көтермелеу жəне оларға
тəртіптік жаза қолдану туралы ұсыныстар енгізу. Департамент қызметкерлерінің атқарушылық жəне еңбек тəртібін сақтауын, құжаттаманы басқару бойынша сапалы
ұйымдастыруын, бұдан басқа Қазақстан Республикасының
мемлекеттік қызмет туралы заңнамасын, оның ішінде
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамаларын орындауын қамтамасыз ету. Құзыретінің шегінде жеке жəне
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау жəне олар бойынша
қажетті шараларды қабылдау. Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес əкімшілік құқық бұзушылық жəне əкімшілік жаза қолдану туралы істерді қарау. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де міндеттерді орындау.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2019 жылғы 5 тамыздағы № 429 бұйрығына қосымша
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күші
жойылған бұйрықтарының тізімі
1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Фармация
комитеті төрағасы орынбасарларының, аумақтық бөлімше басшылары мен
олардың орынбасарларының «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының 2018 жылғы 12
маусымдағы № 358 бұйрығы.
2. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Фармация
комитеті төрағасы орынбасарларының, аумақтық бөлімшелердің басшылары
мен олардың орынбасарларының «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының министрінің міндетін атқарушысының 2018 жылғы 12 маусымдағы
№ 358 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 21 қарашадағы № 637 бұйрығы.
3. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық
денсаулық сақтау комитеті төрағасы орынбасарларының, аумақтық бөлімшелері басшылары мен олардың орынбасарларының «Б» корпусы мемлекеттік
əкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі жауапты хатшысының
2017 жылғы 24 мамырдағы № 328 бұйрығы.
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған

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 193-197-нөмірлерде)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 53-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Панфилов 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 Алматы
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің Панфилов 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 – 041300, Қазақстан Республикасы,
Алматы облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы, Ильяс Джансугурова
көшесі, 101 үй.
8. Мемлекеттік органның толық атауы «Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Панфилов
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
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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;
(Жалғасы 26-бетте)
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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 54-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Райымбек 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 Алматы
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің Райымбек 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 – 041419, Қазақстан Республикасы,
Алматы облысы, Райымбек ауданы, Нарынқол ауылдық округі, Нарынқол
ауылы, О.Жандосов көшесі, 14 үй.
8. Мемлекеттік органның толық атауы «Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Райымбек
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
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:
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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 55-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Сарқан 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 Алматы
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің Сарқан 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 – 041500, Қазақстан Республикасы,
Алматы облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, Тəуелсіздік көшесі, 124 үй.
8. Мемлекеттік органның толық атауы «Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Сарқан
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;
(Жалғасы 27-бетте)
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(Жалғасы. Басы 25-26-беттерде)

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 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.
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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 56-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Талғар 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 Алматы
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің Талғар 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 – 041600, Қазақстан Республикасы,
Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қаласы, Т.Рыскұлов көшесі, 61А үй
8. Мемлекеттік органның толық атауы «Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Талғар
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;
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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 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.
(Жалғасы 28-бетте)
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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 57-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің
Талдықорған 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 Алматы
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің Талдықорған 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 – 040000, Қазақстан Республикасы,
Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Абая көшесі, 274.
8. Мемлекеттік органның толық атауы «Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Талдықорған
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
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 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.
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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 58-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Текелі 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
Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Текелі 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 – 041701, Қазақстан Республикасы,
Алматы облысы, Текелі қаласы, Тəуелсіздік көшесі, 6 үй, н.п. 2.
8. Мемлекеттік органның толық атауы «Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Текелі 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;
(Жалғасы 29-бетте)
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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
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;
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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 59-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ұйғыр 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 Алматы
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің Ұйғыр 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 – 041800, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжы ауылы, Заманбек Абдразаков көшесі, 34 үй
8. Мемлекеттік органның толық атауы «Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ұйғыр 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
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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 санитариялықпрофилактикалық 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 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;
(Жалғасы 30-бетте)
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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 60-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Іле 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
Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Іле 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 – 040700, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр кенті, Қолдасов Сұлтан көшесі, ғимарат 8.
8. Мемлекеттік органның толық атауы «Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Іле 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
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

14 ҚАЗАН 2019 ЖЫЛ

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 61-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Атырау облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Атырау 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 Атырау
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің Атырау 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 – 060007, Қазақстан Республикасы,
Атырау облысы, Атырау қаласы, Гурьев көшесі, 7 А ғимарат.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Атырау облысының тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің
Атырау 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;
(Жалғасы 31-бетте)
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(Жалғасы. Басы 25-30-беттерде)

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
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 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;
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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 62-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Атырау облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жылыой 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 Атырау
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің Жылыой 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 – 060100, Қазақстан Республикасы,
Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, №222 көшесі, 20 үй.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Атырау облысының тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің
Жылыой 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;
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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
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 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:
(Жалғасы 32-бетте)
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(Жалғасы. Басы 25-31-беттерде)

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 63-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Атырау облысының Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Индер 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 Атырау
облысының Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің Индер 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 – 060200, Қазақстан Республикасы,
Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор кенті, Шоқан Уəлиханов көшесі, 9 үй.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Атырау облысының Тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Индер
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
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 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;
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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 64-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Атырау облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Исатай 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 Атырау
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің Исатай 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 – 060300, Қазақстан Республикасы,
Атырау облысы, Исатай ауданы, Аққыстау аулдық округі, Аққыстау ауылы,
Егемен Қазақстан көшесі, 27 ғимарат.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Атырау облысының тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің
Исатай 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.
(Жалғасы 33-бетте)
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(Жалғасы. Басы 25-32-беттерде)

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
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 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;

RESMI
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 65-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау комитеті Атырау облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің
Құрманғазы 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 Атырау
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің Құрманғазы 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 – 060400, Қазақстан Республикасы,
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрмағазы ауылы, Бақтыгерей Ахметакилиев көшесі, 1 үй.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Атырау облысының тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің
Құрманғазы 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
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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
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 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;
(Жалғасы 34-бетте)
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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 66-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау комитеті Атырау облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің
Қызылқоға 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 Атырау
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің Қызылқоға 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 – 060500, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Қзылқоға ауданы, Миялы ауылы, Аманқоса Сабыров көшесі, 39 үй.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Атырау облысының тауарлар мен

көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің
Қызылқоға 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
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 зерттеп-тексеру
нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерттептексеруге жіберу;
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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 67-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Атырау облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Мақат 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 Атырау
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің Мақат 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 – 060600, Қазақстан Республикасы,
Атырау облысы, Мақат ауданы, Мақат кенті, Егемен бөлімшесі, 8 үй.
(Жалғасы 35-бетте)
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(Жалғасы. Басы 25-34-беттерде)

8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Атырау облысының тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің
Мақат 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
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;
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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 68-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Атырау облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Махамбет 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 Атырау
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау департаментінің Махамбет 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.
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6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы
заңнамаға сəйкес бекітіледі.
7. Басқарманың орналасқан жері – 060700, Қазақстан Республикасы,
Атырау облысы, Махамбет ауданы, Махамбет ауылдық округі, Махамбет
ауылы, Зияд Наурызов көшесі, 1 үй.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Атырау облысының тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің
Махамбет 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
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
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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 69-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
департаментінің Ақжайық 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
Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ақжайық 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 – 090100, Қазақстан Республикасы,
Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Чапаев селолық округі, Чапаев
ауылы, Жұбан көшесі, 43 үй.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
департаментінің Ақжайық 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
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;
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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.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 70-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
департаментінің Бəйтерек ауданы 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
Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Бəйтерек ауданы 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.
(Жалғасы 37-бетте)
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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 – 090600, Қазақстан Республикасы, Батыс
Қазақстан облысы, Бəйтерек ауданы, Переметное ауылы, Жеңіс көшесі, 16 үй.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
департаментінің Бəйтерек ауданы 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
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;

RESMI
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 71-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
департаментінің Бөкейорда 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
Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Бөкейорда 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
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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 – 090200, Қазақстан Республикасы,
Батыс Қазақстан облысы, Бөкей ордасы ауданы, Сайқын ауылы, М. Бегалиева
көшесі, 2 Б ғимарат.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
департаментінің Бөкейорда 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
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
(Жалғасы 38-бетте)

RESMI

38
(Жалғасы. Басы 25-37-беттерде)

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 72-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
департаментінің Бөрлі 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
Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Бөрлі 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 – 090320, Қазақстан Республикасы, Батыс
Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, Советская көшесі, 83 үй.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
департаментінің Бөрлі 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
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;
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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.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 73-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Батыс Қазақстан облысы тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің
Жаңақала 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 Батыс Қазақстан облысы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жаңақала аудандық
(Жалғасы 39-бетте)
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(Жалғасы. Басы 25-38-беттерде)

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 – 090400, Қазақстан Республикасы, Батыс
Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Жаңақала селолық округі, Жаңақала
ауылы, Халықтар достығы көшесі, 69 ғимарат, 1 бөлігі.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысы
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
департаментінің Жаңақала 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
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;
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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.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 74-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін
бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
департаментінің Жəнібек 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
Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жəнібек аудандық
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма)
қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық
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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 – 090500, Қазақстан Республикасы,
Батыс Қазақстан облысы, Жəнібек ауданы, Жəнібек ауылы, Иманов көшесі,
167 ғимарат, 1 бөлігі.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
департаментінің Жəнібек 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
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;
(Жалғасы 40-бетте)
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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 75-қосымша
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің
Казталов 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

Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Казталов 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 – 090700, Қазақстан Республикасы, Батыс
Қазақстан облысы, Казталовка ауданы, Казталовка селолық округі, Казталовка
ауылы, Қ. Имашев көшесі, 19 үй құрылыс.
8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
департаментінің Казталов 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
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;
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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 бар)

